
دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد طبق موافقتنامه ملی به شماره 
1201012008 و در قالب قرارداد ســرجمع )موضوع بخشــنامه 96/1299188 مورخ 96/5/4( و 
واگذاری اوراق خزانه اســامی جهت پروژه احداث دادسرای عمومی و انقاب شهرستان لردگان 
نســبت به شناســایی پیمانکاران واجد صاحیت )حداقل 4 ابنیه و 5 تأسیسات( از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط و مشخصات ذیل اقدام نماید.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری

2- موضوع مناقصه: احداث دادســرای عمومی و انقاب شهرستان لردگان با زیربنای 1780 
مترمربع در سه طبقه با اسکلت فلزی، ساختمان های جانبی، دیوارکشی و کفسازی محوطه

3- منبع تأمین مالی: اعتبار پروژه صرفًا به صورت واگذاری اسناد خزانه اسامی می باشد.
4- برآورد اولیه: 70/630/135/954 ریال براساس فهرست بهای پایه سال 1397

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/913/000/000 
ریال )دو میلیارد و نهصد و سیزده میلیون ریال(

6- نحوه دریافت و تحویل اســناد: متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی )نوبت دوم( 
مورخ 97/9/10 تا ســاعت 12:30 مورخ 97/9/15 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه نمایند و اسناد مناقصه و ارزیابی 
کیفــی را به صورت فایــل Pdf دریافت نمایند و پس از تکمیل به انضمام مدارک و مســتندات 
خواسته شده حداکثر تا ساعت 12:30 مورخ 97/9/29 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال 
و بارگذاری نمایند و الزامی اســت نســخه فیزیکی مدارک )نسخه چاپ و تکمیل شده به انضمام 
مدارک و مســتندات خواســته شده( را مطابق موارد درج شده در شــرایط اسناد مناقصه به همراه 
پاکت تضمین تا ســاعت 12:30 مورخ 97/9/29 تحویل دفتر معاونت مالی، پشــتیبانی و عمرانی 
دادگستری استان چهارمحال و بختیاری به آدرس: شهرکرد- بلوار آیت اه طالقانی- جنب سازمان 
قضایی نیروهای مســلح- ساختمان معاونت مالی، پشــتیبانی و عمرانی دادگستری نمایند و رسید 

دریافت نمایند.
7- ازم بذکر است به پیشنهاداتی که در سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری نشده باشد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
8- جلســه گشایش پیشنهادها در مورخ 97/10/1 ســاعت 10 صبح در محل دفتر معاونت مالی، 

پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان برگزار خواهد شد.
شماره مناقصه 200970382800001        تلفن: 32263899 - 038

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

دادگستریکلاستانچهارمحالوبختیاری

نوبت دوم

دادگستری جمهوری اسامی ایران
دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه خدمات انتظامی 
حفاظتــی و مراقبتی از جملــه حفاظت از اماکن و تاسیســات 
خصوصی و دولتی فاقــد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محات و 
مجتمع های مســکونی تجاری صنعتی و شعب غیرمادر بانکهای 
خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه 
و اماکــن تفریحی و فرهنگی و آموزشــی و ورزشــی و درمانی، 
زمین ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کاا و پروژه های 
عمرانــی. شــماره مجــوز 45/22/3/13971292 تاریخ مجوز 
1397/1/29 مرجع صادرکننده مرکز انتظام پلیس پیشــگیری 
ناجــا مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 
تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- تهران ویا- 
کوچه شــهید علی اصغر عنبرافشــان- خیابان ستارخان- پاک 
383- مجتمع تجاری چشم انداز- طبقه پنجم- واحد 3 کدپستی 
1444743168 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000ریال 
می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم ناهید فخر به 
شماره ملی 0036840157 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

آقای علی اکبر آل یمین به شــماره ملــی 0451986059 دارنده 
400/000 ریال سهم الشــرکه آقای شــعبانعلی امیرحسینی به 
شماره ملی 0603071201 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 
آقای حســن نیک صفت اباتری به شــماره ملی 2677732661 
دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی ارکانی یامچی به 
شماره ملی 3979219641 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 
اولیــن مدیران: آقای علی اکبر آل یمین به ســمت رئیس هیئت 
مدیره، آقای مجتبی ارکانی یامچی به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره، آقای شعبانعلی امیرحسینی به سمت عضو هیئت 
مدیره، آقای حسن نیک صفت اباتری به سمت عضو هیئت مدیره 
و خانم ناهید فخر به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور 
موسسه از قبیل چک، ســفته بروات، قراردادها، عقود اسامی با 
امضاء آقای علی اکبر آل یمین همراه مهر موسسه معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

سازمانثبتاسنادواماککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

تاسیسموسسهغیرتجاریناجیگسترقائمدرتاریخ1397/4/12
بهشمارهثبت45033بهشناسهملی14007694568

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 و 
مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غام جوان دلوئی )عضو اصلی( 
بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 
مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 
)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 
علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 
ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 
)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 
)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 
اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 
محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 
- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 
1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 
علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 
تعهدآور با امضای آقــای دکتر غام جوان دلوئی )رئیس هیئت 
مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 
همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غام جوان 
دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.

سازمانثبتاسنادواماککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتانجمنملیژئوفیزیکایرانبهشمارهثبت1767
وشناسهملی10100161448

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1396/5/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اعضای هیئت مدیره به شــرح ذیل به مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند: شــرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی 
10320760004 به نمایندگی آقای عباسعلی شریفی به 
شماره ملی 1263269095 به عنوان رئیس هیئت مدیره، 
شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی 10320762667 به 
نمایندگی آقای ابراهیم جانی به شماره ملی 0071872809 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت افق گنجینه 
ایرانیان به شناســه ملی 10320247637 به نمایندگی 
آقای منصور رضایی به شــماره ملی 0055533213 به 
عنوان عضو هیئت مدیره، شرکت تامین اندیش کاسپین 
به شناسه ملی 10320787812 به نمایندگی آقای ابراهیم 
قاسمی به شــماره ملی 0420967540 به عنوان عضو 
هیئت مدیره و شرکت بنیان ســرمایه تسنیم به شناسه 
ملی 10320848898 به نمایندگی خانم نفیسه دروکی به 
شماره ملی 0493404384 به عنوان عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل: 
چک، بــرات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از 
اعضــاء به همراه مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با 
امضــای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شــرکت و 
سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهیتغییرات
شرکتسرمایهیمینشرکت

سهامیعامبهشمارهثبت239515
وشناسهملی10102803034

سازمانثبتاسنادوماککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

مجله کیهان ورزشــی، امروز )شنبه 10 

آذر 1397( در سراســر کشــور منتشر 

شــد. هفته نامه کیهان ورزشــی حاوی 

آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان است 

و در مجله شماره 3214 کیهان ورزشی 

مطالب زیر را می خوانید:

- حرف همه اهالی فوتبال )چشم انداز(

- تا کی جفا در حق ورزش )تکاپو(

- تیم های بی طرفدار )زیر ذره بین(

- گفت وگو با امیرحسین اکبری ملی پوش 

فوتبال ساحلی )نگاه چند بعدی( 

اما  - پرسپولیس برای هوادار »عشق« است 

برای آویزان دو دکان نان و آبدار )گشت وگذار(

- ... و آخریــن اخبــار ورزش ایران و 

جهان و رشته هایی چون کشتی، والیبال، 

بسکتبال و...

مجلهکیهانورزشیامروزمنتشرشد

دفتر فروش اماک منطقه جنوب در نظر دارد تعدادی از اماک مسکونی، 
صنعتی و اراضی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و 

اقساط و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.
لــذا متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از اماک مورد نظر و کســب اطاعات 
بیشــتر از نحوه برگــزاری مزایده و اخذ برگ شــرایط شــرکت در مزایده به متن 
کامل آگهی مزایده مندرج در روزنامه های محلی عصر مردم روز شــنبه مورخ 
 97/9/10 و نیم نگاه روز شنبه مورخ 97/9/17 و همچنین آدرس اینترنتی:

 HTTP://WWW.EMDADIMAM.IR مراجعه فرمایند.
 ضمنــا جهت کســب اطاعات بیشــتر، متقاضیــان می توانند با شــماره تلفنهای

 32352357-071و 32308152-071 تماس حاصل نمایند.

فروش فوق العاده اماک و مستغات
)مزایده شماره 37 امداد فارس(

مدیراماکمنطقهجنوب-شیبانی

دانشــگاه محقق اردبیلی در نظــر دارد بیمه 
درمــان تکمیلی گروهی حدود 1900 نفر از کارکنان 

و بازنشســتگان و افراد تحت تکفل آنــان را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی به شــرکت بیمه ای واجد شــرایط واگذار نماید. عاقمندان به 
شــرکت در مناقصه می توانند برای کســب اطاعات بیشتر و دریافت 
اســناد مناقصه و شرکت در مناقصه حداکثر تا هفت روز کاری از تاریخ 
انتشار آگهی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( مراجعه نمایند.
)ازم به ذکر است هزینه های آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.(

 WWW.uma.ac.ir اطاعات بیشتر در سایت دانشگاه به آدرس
قابل ماحظه می باشــد. شماره تلفن های تماس برای کسب اطاعات: 

04531505050-04531505008

آگهیمناقصهعمومی

دانشگاهمحققاردبیلی

دانشــگاه محقق اردبیلی درنظر دارد تعداد 4 دستگاه 
خودروی ســواری با مشخصات زیر را ازطریق برگزاری مزایده 

عمومی به فروش برســاند. عاقمندان به شــرکت در مزایده می توانند برای کسب 
اطاعات بیشتر به آدرس www.uma.ac.ir مراجعه و برای دریافت اسناد مزایده 
حداکثر تا هفت روز بعد از انتشار آگهی به اداره رفاه و پشتیبانی دانشگاه مراجعه نمایند.
شماره تماس برای کسب اطاعات بیشتر 04531505045 - 04531505008
همچنین شــرکت کنندگان برای پیشــنهاد قیمت به هر یــک از خودروها باید یک 
فقره چک تضمین شده بانکی جداگانه به مبلغ 15/000/000 ریال در وجه دانشگاه 

محقق اردبیلی ارائه دهند.
)هزینهآگهیبرعهدهبرندهمزایدهمیباشد.(

1- سمند 12 الف 143 مدل 1383          2- سمند 12 الف 167 مدل 1384
3- وانت نیسان 12 الف 951 مدل 1382        4- وانت پیکان 13 الف 447 مدل 1382

آگهیمزایدهعمومی

دانشگاهمحققاردبیلی
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جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح: 
3 ماهواره 
در ماه های آینده
به فضا پرتاب می شود

۱۱

صفحه2

يادداشت روز

گلکهنمیزنید
ااقلبهحریفپاسگلندهید

خبر ويژه

اشک تمساح برای مسکن مردم
پس از ستایش از وزیر لیبرال

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

کاه تازه اروپا برای ایران
کانال مالی منهای نفت!

* عضو انجمن واردکننــدگان تلفن همراه: قیمت 
گوشی موبایل 40 درصد حباب دارد.

* یارانه برق پرمصرف ها بیش از حقوق ماهانه یک 
کارگر است.

* عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس: دولت 
باید از سفره مردم کم درآمد حمایت کند.

پمپ بنزین هــا در  عرضه شــده  افزودنی هــای   * 
اثری ندارد.                                        صفحه۴

طبق آمار وزارت راه و شهرسازی

رکوردگرانیمسکن
دریکدههاخیرزدهشد

* م.ح، یکی از نفوذی های دستگیر شده، با بنیادهای متعدد برانداز از قبیل فورد و راکفلر، همچنین بنیاد 
بیل و ملیندا گیتس و برخی دیگر از این دست، در ارتباط بوده است و در همکاری مشترکش با صندوق 
ضدجمعیت ســازمان ملل و یک جمعیت شــناس دیگر، از هیچ گونه تاشــی برای انحراف سیاست های 

جمعیتی کشور و فریب افراد و نهادهای تصمیم ساز کشور دریغ نکرده است.
* م.ح، این فرد در مقاطع مختلف، اطاعات حساســی را در ارتباط با سامت و جمعیت، از کشور خارج 

می کند و به بهانه کار علمی در اختیار دشمنان کشور قرار می دهد.
* پژمان فر: برخی از افراد نفوذی برای مسئوان ما با یک مدل دیگری که در حقیقت دستکاری  کردن در 
مدل اصلی کنترل جمعیت بوده، آمارها را به صورتی نمایش دادند تا نرخ جایگزینی باای 2 درصد نشان 
داده شود. این موضوع در واقع بی خیالی و بی تفاوتی را در بین مسئوان ما تشدید کرد.          صفحه2

گزارش کیهان از جزئیات جدید دستگیری چند نفوذی

نفوذی ها با دستکاری آمار جمعیتی
سیاست های کشور را منحرف می کردند

آقای صالحی! کاهش حقوق شما
نتیجه بی تدبیری دولت است نه غوغای تحریم ها!

* وحشــت پروشنکو از تحرکات نظامی روسیه این 
بار برای تصرف تمام خاک اوکراین!

*  عملیات طالبان علیه نیروهای ویژه انگلیســی 2 
نظامی به هاکت رسیدند و 3 نظامی زخمی شدند.

* کاخ سفید:  قادر به تغییر نظام سوریه نیستیم.

* دادگاه فرانسه حزب اه لبنان را از اتهام پولشویی 
و قاچاق تبرئه کرد.

* خبرنگار سی ان ان از اســرائیل انتقاد کرد اخراج 
شد.

صفحه آخر

در میان اعتراض های جهانی

بنسلمانباخودروهایزرهی
و400محافظواردآرژانتینشد

* علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه با یورونیوز:»فشارهای اقتصادی غوغا می کند. 
مثا حقوق من تا یکسال پیش به عنوان یک استاد دانشگاه، حدود 3000 دار در ماه بود، اان به 700 
دار رســیده است. این واقعا فشــار اقتصادی است. ببینید اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند. ما تمام 

این ها را قبول داریم«!
* اظهارنظر نســنجیده آقای صالحی در جایگاه یک مقام ارشد دولتی در مصاحبه با یک رسانه خارجی، 
ارسال پالس ضعف به طرف مقابل و تهییج دشمن به فشار اقتصادی است.                         صفحه۱۱

رئیس  کمیسیون اقتصادی 
مجلس به کیهان خبر داد

توافق 
نظام بانکی و مجلس

 برای بخشش 
جریمه بدهی معوق 
تولیدکنندگان

۴

* پس از گذشت 7 ماه اتاف  وقت و پشت هم اندازی 
اروپا، خبر رسیده که ســازو کار مالی ادعایی که 
حتی زمان آغاز به کار آن نیز مشخص نشده است ، 

قرار نیست فروش نفت ایران را پوشش دهد! 
* رویترز گزارش داد آلمان و فرانسه در حالی در 
تا کانال مالی تهران-بروکسل را میزبانی  تاشند 
کنند که آینده فروش نفت ایران در هاله ای از ابهام 
قرار دارد و تعداد معدودی معتقدند این سازوکار 

صادرات نفت ایران را نیز پوشش خواهد داد.
* مشخص نیست کانال  مالی اروپا اگر قرار نیست 
فروش نفت ایران را پوشش دهد، قرار است دقیقًا 
چه کاری کند! کانال مالی بدون پوشش نفت چیزی 

جز کاه جدید اروپا برای ایران نیست.
* اروپایی هــا از زمان خروج آمریــکا از برجام، 
7 ماه فرصت داشــتند مکانیســم ادعایی خود 
بــرای دور زدن تحریم ها را راه انــدازی کنند اما 
و  وزارت خارجه  مســئوان  وقت کشــی کردند. 
بانک مرکزی اما بــا ذوق زدگی خاصی خبر از ارائه 
شدن مکانیسم مالی اروپا طی چند هفته و مدت 

زمانی محدود می دادند .
*دولتی ها در اظهارنظراتی جداگانه هر یک با طرح 
زمان هایی از جمله یک هفته، شش ماه، ۱۰ آبان و 
بازه های زمانی از این دست، به ایجاد فضایی آکنده 
از امیدواری نسبت به تعهدات اروپا می پرداختند 
اما وعده ۱3 آبان آنها عملی نشــد. حتی به قول 
خودشان، راه اندازی »نمادین«! اس پی وی نیز در 

این روز تحقق نیافت.
*کشورهای اروپایی مانند بلژیک ، لوکزامبورگ و 
اتریش قرار بود میزبانی این کانال مالی را به عهده 
بگیرند طی این مدت ، هر کدام به گونه ای از زیربار 
ایجاد این کانال مالی شانه خالی کردند و اجرای آن 
را پس زدند.                                               صفحه۱۱

2 فروند زیردریایی فوق پیشرفته
 به نیروی دریایی ملحق شد

صفحه۱۱

3 به مناسبت دهم آذر
 سالروز شهادت آیت اه مدرس 
و روز مجلس شورای اسامی

اسطوره قرن ها 
الگوی نسل ها

نکته
آقای صالحی! 
۲دور از انصاف بود



اخبار كشور
صفحه 2

 شنبه    ۱۰ آذر ۱۳۹۷
2۳ ربیع ااول ۱44۰ - شماره 22۰۶2

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

 ،FATF خیانت های دستگاه دیپلماسی در برجام، پالرمو، 2030 و *
CFT و... کم بود، نظامی را که خود در آن مشــغول است هم متهم 
به پولشویی می کنند؟! هیچ سندی هم ندارند! این یعنی فرار به جلو. 

واقعا این نظام چقدر مظلوم است؟
9401---0918 و 2842---0910
* خداونــد با همت و دعــای موحدین و بزرگان نخواهد گذاشــت 
تاش هــای ضدامنیتی برخی ها در مورد طرح CFTو FATF و... به 
نتیجه برسد؟! خداوند مصلحت مظلومین منطقه و ملت ایران را فدای 
CFT و... نخواهد کرد؟! ســنت الهی بر نابودی ســفاکان سرمایه دار 
غربی تعلق گرفته است و طبق این سنت طرح CFT در نطفه عقیم 

است! ان شاءا...
0990---7211

* دســتاورد برجام اگر برای ملت »نزدیک بــه صفر« بود ولی برای 
برخی ها با حق مأموریت های کذایی آب و نان خوبی داشــت! حکیم 
انقــاب از ابتدا به نتیجه برجام و مذاکرات بدبین بودند ولی مدعیان 
دانش دیپلماســی زیربار برجام بدفرجام با آن همه خسارت رفتند؟!  
همان ها که اکنون اعتراف دارند که دستاورد برجام نزدیک صفر است.
شکیبا
* آقای عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان گفته به زودی دو کار 
مهم با اروپایی ها خواهیم داشت. بنویسید پیشگویی های قبلی ایشان 
هیچ کدام تحقق پیدا نکرده اســت چــرا بی جهت وعده های توخالی 

می دهند.
0902---3107
* برجــام قرار بود تحریم های ظالمانه علیه کشــورمان را بردارد نه 
اینکه برجام را به مســائل امنیتی و... گره بزند. بحث امنیت منطقه 
موضوعی اســت که با خروج بیگانگان از منطقه غرب آسیا قابل حل 
خواهد بــود و اصا ربطی به فعالیت هســته ای صلح آمیز جمهوری 

اسامی نداشته است.
0919---5759
* کمیســر انرژی اروپا در توهینی آشکار و البته کنایه آمیز به ایران 
بدون اشــاره به نقش اروپا و آمریکا در گسترش تروریزم تکفیری در 
منطقه با گفتن اینکه برجام یک امر ضروری برای امنیت اروپا و جهان 
است، همسویی سیاست اروپا را با آمریکا در پروژه ایران هراسی نشان 
داده! ازم است دولت ما با خروج از برجام به این اهانت پاسخ بدهد.
0990---6312
* جناب دکتر روحانی! عملکرد و سیاست های قریب به 6 ساله شما، 
سخنان شما در کنفرانس وحدت اسامی را تأیید نمی کند! اگر از بازی 
پرخســارت برجام دست برداشتید می توان باور کرد که شما زیرپای 

اروپا و به طور کلی جریان سلطه،  فرش قرمز پهن نخواهید کرد!
ابوالقاسمی
* آقای ظریف و همکارانشان به خون شهدای کشورمان احترام بگذارند 
و در دیدار با دولتمردان غرب وادادگی بزک شده با عنوان دیپلماسی را 
کنار بگذارند. این انگلیسی های خبیث هستند که باید در این ماقات ها 
ذلیل بشوند چرا باید برای این جنایتکاران در داخل فرش قرمز پهن 

بشود که آن طور گستاخانه حرف های بزرگ تر از دهان شان بزنند؟
0990---0253

* حاصل 5 سال دولت یازدهم و دوازدهم چند برابر شدن مشکات 
اقتصادی، ضعف و وادادگی در سیاست خارجی و از همه بدتر جسورتر 
شدن دشمنان در موضع گیری علیه ایران و ایرانیان می باشد. مزیتی 
وجود ندارد که آقای رئیس جمهور و همکارانش به آن فخر بفروشند.
ملکی
* با توجه به شکســت های پی درپی اســرائیل از جبهه مقاومت که 
در ســایه هدایت های حکیمانه امام خامنــه ای صورت می گیرد باید 
مســئولین قــدرت چانه زنی خود را افزایــش داده و از موضع برتر با 
طرف های غربی  حامی رژیم صهیونیســتی برخورد بکنند و بتوانند از 
منافع ملی دفاع کنند. متاســفانه باید گفت دولتمردان در این مورد 
ضعیف عمل می کنند و درک درســتی از عمق استراتژیک جمهوری 

اسامی در منطقه ندارند.
0902---4716

* اگر یک درصد این آشوب هایی که در فرانسه رخ داده در کشورمان 
رخ می نمود اســتکبار جهانی آمریکا، خود فرانسه، انگلیس خبیث و 
ایادی داخلی آنها چه ســروصدایی به راه می انداختند که جمهوری 
اســامی در حال سقوط اســت! پس چرا حاا ال و نابینا شده اند و  
این آشوب ها و اعتراضات را منعکس نمی کنند؟ ماجرای فرانسه گواه 
صادقی بر این گفته ملت ایران بود که حقوق بشر جز چماق قدرتمندان 
بر ســر ملت های عزت طلب نیست و حقوق شهروندی در مهد آزادی 

غربی کاما بی معنی است.
3848---021 و 7758---0911
* فرانسه امروز صحنه درگیری هایی است که با خشونت پلیس پاسخ 
داده می شود. چنین کشــوری آیا صاحیت دارد در خصوص حقوق 

بشر در دیگر کشورها اظهارنظر کند؟
021---7472

* گزارش فارین پالیسی از تلگرام جالب ولی ناقص بود! باید به نقش 
این پیام رسان در آشوب های خیابانی سال گذشته و تبدیل اعتراضات 
بحق مردم به آن و پیش از آن تاثیر صددرصدی بر انتخابات ریاست 

جمهوری و تخریب رقبای رئیس جمهور فعلی نیز اشاره می کرد!
0912---1348
* در ســریال های خارجی »مردان ســایه« و »خانه پوشالی« که از 
شــبکه های چهار و پنج در حال پخش هســتند نشان داده می شود 
مســئولین و مدیران خطاکار بافاصله کنار گذاشته شده و یا مجبور 
به اســتعفا می شوند. در ضمن دیگر مسئولین و سیاستمداران نیز از 
نزدیک شدن به این مدیران هراس دارند ولی در این دولت همه چیز 
برعکس است. دولت، مدیران ناتوان کنار گذاشته شده را در پست و 

مسئولیت جدید مشغول به کار می کند!
0911---0049
* آقای صوفی گفتند دولت می خواهد پاسخگویی به مردم را کاهش 
دهد! مگر تاکنون دولت پاسخی به جز توهین به منتقدان داشته است؟ 
شاید منظورشان این باشد که در این سال های پایانی خودشان هم از 
این همه اهانت به مردم خسته شده اند و می خواهند آن را کاهش دهند!
0918---2213
* تا این دولت هســت خیال آمریکایی ها بابت افزایش سن ازدواج و 
کاهش جمعیت ایران راحت اســت. با این مشکاتی که دولتی ها به 
وجــود آورده اند خیلی از جوان ها قید ازدواج را زده اند و بســیاری از 
ازدواج ها منجر به طاق شده و می شود. فرزندم کارشناسی ارشد برق 
دارد ولی بیکار است وقتی به صورت غمگین و ناراحت او نگاه می کنم 
از زندگی سیر می شوم. به دولتمردان بفهمانید ما مردم غم کنسرت و 
ورزشگاه رفتن خانم ها را نداریم برای ما مهم آینده فرزندانمان است.
0914---6912
* با 4-3 برابر شــدن قیمت اکثر اجناس چطور دولت می خواهد با 
افزایش 20 درصدی حقوق ســال آینده خســارت های ناشی از آن 
میزان گرانی را جبران کند؟! این افزایش اندک را هم از امروز تا 4-5 
ماه آینده آنقدر در رســانه ها تکرار می کنند که حالت تهوع به انسان 

دست می دهد!
طاهری
* یک روز تورم 15/5 درصد یک روز 18/9 درصد و یک روز 35 درصد 
اعام می شود! ســال های قبل دولت با افتخار اعام می کرد افزایش 
حقوق ها از نرخ تورم بااتر اســت پس چرا امسال این افتخار را برای 

افزایش حقوق سال 98 اعام نمی کند؟!
0936---6960

اشک تمساح برای مسکن مردم
پس از ستایش از وزیر لیبرال

ارگان حزب کارگزاران با انتقاد از سیاســت های اقتصادی دولت تصریح کرد 
دولت با این سیاست، پول نفت را به نام فقرا، به ثروتمندان می دهد. »سازندگی« 
که اخیرا با افتخار در تیتر اول خود، از آخوندی )وزیر مستعفی راه و شهرسازی( 
دفاع و با افتخار از وی به عنوان »لیبرال« یاد کرده بود، می نویســد: داشتن یک 

سقف خانه با توجه به افزایش قیمت مسکن یک کابوس شده است.
روزنامه سازندگی می نویسد: براســاس برآورد بانک مرکزی طی هفت ماهه 
ابتدای امسال 19 هزار میلیارد تومان تسهیات برای خرید مسکن به مردم ارائه 
شــده است. این عدد تنها 5 درصد کل تسهیات پرداختی را شامل می شود. اما 
چرا پرداخت این میزان تسهیات تکانی اساسی به بازار مسکن نداده است؟ بهای 
هر مترمربع آپارتمان در تهران طی یک سال گذشته به طور متوسط 50 درصد 
رشــد داشته است. براین اساس میزان تسهیات پرداختی برای خرید مسکن به 
اندازه نیمی از قدرت خرید ســال 96 بود و در واقع به قیمت سال گذشته، تنها 

9/5 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده است.
رئیس جمهور از بانک ها درخواست کرد که از بازار مسکن بیرون بروند ولی 
همچنان بانک ها پایشــان در بازار مســکن محکم است. همزمان سیاست های 
خروج از رکود اقتصادی، بازار مسکن را عامل محرک برای نجات 700 صنعت 
وابســته ارزیابی کرده بود ولی در نیمه دوم سال 97 هم بازار مسکن در رکود 
است و هم شرایط کلی اقتصاد بیش از گذشته به هم ریخته است. تجربه اجرای 
سیاست های خروج از رکود اقتصادی اثبات می کند که اقتصاد دچار بحران حضور 
»بروکرات های فاسد« یا »بروکرات های نارکارآمد«  شده است. اولی به قصد و 
دومی بــا جهل اقتصاد ایران را زمین گیر کرده اند و دولت هم بدون عمد مدام 

در کیسه آنها پول می ریزد.
نهادهای نظارتی هر اندازه ســلطان سکه و دار و... را به دار بکشند، ترسی 
در دل بخش بروکراتیک اقتصاد ایران ایجاد نمی شود، چرا که آنها به قانونی ترین 

شکل ممکن برنامه هایشان را پیش می برند.
ارگان حزب کارگزاران در گزارش یک صفحه ای خود، کمترین اشــاره ای به 
مصادیق عملکرد امثال عباس آخوندی و ســایر تکنوکرات های مدعی لیبرالیسم 
نکرد. آخوندی همواره به بی اعتنایی وزارت متبوعش نسبت به وضعیت بازار مسکن 
افتخار می کرد. در اثر همین سیاســت، فقط در یک ســال گذشته، 60 درصد از 
تولید مســکن کاسته شد و حداقل 91 درصد به قیمت مسکن اضافه گردید. در 
همین دوره رانت خواران، سفته بازان، سوداگران و محتکران بازار مسکن، اقدام به 

سودجویی هایی هنگفت از قبل همین سوءمدیریت لیبرالی  کردند.
اروپا 8 ماه دروغ گفت

حاا هم دروغ جدید تحویل می دهد
معاون سیاسی وزیر خارجه می گوید ایده های تازه اروپا برای تجارت با ایران 

در راه است.
ســیدعباس عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن گفت: درجریان 
مذاکــرات با طرف های اروپایــی، ایده ها و راهکارهای تازه و جدیدی از جمله در 

ارتباط با مدیریت بر این سامانه و ثبت آن در اروپا مطرح شده است.
به گزارش ایرنا، عراقچی تاکید کرد می دانیم اروپا برای منزوی کردن ایران، 
تحت فشــار آمریکا است اما خیلی مهم اســت که برجام بین ایران و طرف های 

دیگر حفظ شود.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه »مزایای اقتصادی برجام برای ایران 
کاهش یافته«، تاکید کرد: اگر این وضعیت ادامه یابد این توافق به »مرگ« نزدیک 
خواهد شد و تاش های اروپا برای حراست از آن دیگر نتیجه بخش نخواهد بود.

وی با اشــاره به اینکه در این مورد، تصمیم گیری برعهده اروپا اســت، ادامه 
داد: »اتحادیه اروپا باید روند تعامات تجاری با ایران را تضمین کند« زیرا زمان 

به سرعت در حال سپری شدن و صبوری ما رو به پایان است.
درباره اظهارات اخیر آقای عراقچی، شــایان ذکر است که وی در کنار آقای 
ظریف، به تهدید و سپس تهدید در حد لوث کردن اصل تهدید و هشدار و فراموش 

کردن آن معروف هستند.
از ســوی دیگر باید از آقای عراقچی پرســید تکلیف بســته پرطمطراق و 
پرتبلیغات اصلی چه شــد که حاا می فرمایند ایده های تازه ای در راه اســت؟! 
قریب 8 ماه است ترامپ از برجام خارج شده و از چند ماه قبل از آن هم زمزمه 
خروج آمریکا شنیده می شد. اروپایی ها در این دوره 8 ماهه یا یک ساله، کمترین 
تحرکی برای زنده نگه داشتن برجام )ولو زیر چادر اکسیژن( انجام ندادند. آنها 
 SPV  ابتدا وعده کردند که یک »کانال ویژه مبادات مالی با ایران« موسوم به

راه اندازی می کنند. این کانال البته بخش کوچکی از تعهدات برجامی اروپا برای 
مقابله با تحریم های آمریکا را شــامل می شــد و در حد مبادله نفت با کاا بود. 

اما همان نیز عملی نشد.
اروپایی ها در آســتانه 13 آبان و بازگشــت های جدید تحریم های آمریکا، با 
عقب نشــینی از قول قبلی مدعی شدند کانال مورد اشاره را »به شکل نمادین« 
راه اندازی می کنند اما راه اندازی خود کانال برای مقابله با تحریم ها حداقل 2 ماه 

دیگر به تعویق می افتد.
پس از آن نیز خبرهایی منتشر شد حاکی از اینکه هیچ کشور اروپایی از جمله 
اتریش، لوکزامبورگ و بلژیک حاضر نشده اند میزبانی دفتر  SPV را بپذیرند. خبر 
پنهان در این اخبار آن بود که 3 کشــور اروپایی عضو برجام )انگلیس و فرانســه 
و آلمان( برخاف رفتار منافقانه درباره ادعای پایبندی به برجام، کمترین عزم و 
تصمیمی برای به عهده گرفتن تعهدات خود ندارند و حاضر نیستند حتی میزبانی 

دفتر کذایی را برعهده بگیرند.
با این اوصاف، به نظر می رسد آنها آقای عراقچی و ظریف را سرکار گذاشته اند؛ 
اگر نگوییم که تیم وزارت خارجه خودشــان دوست دارند واقعیت ها را نبینند و 

سرکار بروند. آقای عراقچی اخیرا سفری به چند کشور اروپایی داشت.
هشدار سایت حامی دولت

درباره امید بی پایه به اروپا و دموکرات ها
یک ســایت حامی دولت، از بی برنامگی و آرزواندیشی دولت روحانی انتقاد 

کرد.
»دیپلماســی ایرانی« وابسته به صادق خرازی، در یادداشتی به قلم حسین 
مائک)ســفیر اسبق ایران در چین( نوشت: شروع تحریم ها توسط آمریکا ستون 
اصلی سیاســت خارجی دولت آقای روحانی را که بر اساس همکاری بین المللی 
تنظیم شــده بود شکســت و دولت تاکنون نتوانسته طرح جانشین را ارائه دهد. 
نزدیک به یک سال است که متفکرین نزدیک به حلقه تصمیم گیر، به امید یک 
امداد غیبی روز را به شــب می کنند. اول امید به فشار مطبوعات و سیاست های 
داخلی بر ترامپ بود و انصافا هم ترامپ مسخره همه محافل شد اما سودی برای 

ایران نداشت.
بعد امید به انتخابات مــاه نوامبر در آمریکا بود. تحلیلگران مربوطه چنان 
بااشــتیاق آن تحوات را دنبال می کردند تو گویی کسی در حوزه انتخابیه آنها 
در حال رقابت اســت. انتخابات انجام شد اما زود همه متوجه این سوال شدند 
که مگر قرار است دموکرات ها در کنگره آمریکا برای ایران چه کنند؟ حاا این 
»امیدواران« خود را منتظر انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا نشان می دهند 
و دل بــه جنگ های نوعا زرگــری نمایندگان و ســناتورهای آمریکایی با هم 
بســته اند. نهایتا ســوالی که در مقابل آن بی جوابند آنکه بر فرض در انتخابات 
آتی آمریکا دموکرات ها پیروز شــوند آیا تضمین شده که آنها به برجام برگشته 

و تحریم ها را لغو کنند؟
از طرف دیگر سیاست فشار بر اروپا برای جبران عدم حضور آمریکا در برجام 
نیز آب در هاون کوبیدن و سیاســت بی نتیجه ای است که در اوج موفقیت منجر 
به فروش تا یک میلیون بشکه نفت در روز احتماا در سه سال آینده خواهد شد. 
تیترهای مطبوعات داخلی در مصاحبه با مذاکره کنندگان بعد از جلسات بی نتیجه،  

حاوی تهدیدات بی پایه و یا امیدهای واهی از همکاری اروپاست.
دولت به طور اساسی فاقد هرگونه نظام فکری و برنامه ریزی در سیاست خارجی 
است، اگرچه سعی دارد جور دیگری وانمود کند. همچون بخش اقتصادی دولت 
که روزانه با کاهش نرخ ارز، کری خوانی را شــروع می کند و با افزایش آن انزوا را 

پیش می گیرد، دنبال روزمرگی است.
 CNN سؤال تحقیرآمیز

و پاسخ حقارت بار ترکی الفیصل
رئیس سابق دستگاه اطاعاتی عربستان گفت: کنار آمریکا زمانی که به شدت 

منفور بود ایستادیم و همچنان در کنار آمریکا هستیم.
ترکی الفیصل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان، در پاسخ به این سؤال 
که واکنش شما به سخنان دونالد ترامپ مبنی بر اینکه »عربستان بدون حمایت 
واشــنگتن، دو هفته بیشــتر دوام نمی آورد! چیست؟«، گفت: عربستان هیچ گاه 
خود را در شــرایطی قرار نمی دهد که باعث شود طرف دیگر در هر مسئله ای در 
موضع ضعف قرار گیرد. ما با آمریکا و هر کشور دیگری براساس رایزنی و گفت وگو 
عمل می کنیم و امیدواریم درباره منافع مشترک به توافق نظر دست پیدا کنیم.

وی خاطرنشــان کرد: ما هرگز فراموش نمی کنیــم آمریکا در زمان حمله 
صدام حســین به کویت، در کنار ما ایســتاد. آمریکا برای حمایت از عربستان 
قربانیانی داده اســت و ما از این مســئله به شدت قدردانی می کنیم و آن را به 
یاد خواهیم داشت و این مسئله یک عامل تاریخی باقی خواهد ماند. اما ما هم 
در کنار آمریکا در زمانی که این کشــور به شــدت در خاورمیانه منفور بود در 
دهه های پنجاه، شصت و هفتاد ایستادیم و همچنان در کنار آمریکا ایستاده ایم 
و بار این دوستی با آمریکا را هم در برابر حماتی که گروه های مخالف آمریکا 

در خاورمیانه داشتند، بر دوش کشیده ایم.

گفت و شنود

پشت دیوار!
گفت: بن سلمان که در چند سفر اخیر به کشورهای منطقه 
با اعتراض شدید مردم روبرو شده بود و سفر خود را نیمه تمام 
 گذاشــته و یا لغو کرده بود، برای شرکت در اجاس جی 20

با 400 محافظ به آرژانتین رفته است!
گفتم: دیگه چی؟!

گفت: از تــرس مخالفت های مردمی به هتل محل اقامت 
میهمانان نرفته و در سفارت عربستان اقامت کرده است!

گفتم: خب! دیگه چی؟!
گفت: با خودروی زرهی از فرودگاه به ســفارت رفته و از 

آنجا به محل اجاس می رود!
گفتــم: یارو  برای کوبیدن یک میخ به دیوار، هفتاد 
نفر را با خود آورده بــود! گفتند یک میخ را یک نفر 
هم به آسانی می کوبد! گفت؛ میخ را خودم روی دیوار 
می گذارم و این هفتاد نفر از پشت دیوار را به طرف میخ 

ُهل می دهند!

جعفر بلوری

وضعیت زیر را تصور کنید:
»آمریکا و اروپا پس از توافق هسته ای، تحریم ها را صرفا روی کاغذ لغو یا 
تعلیق می کنند، هیئت های تجاری اروپایی-به قول روزنامه های زنجیره ای- یک 
به یک وارد تهران می شوند و هیئت های زیادی هم در صف ورود به کشورند، 
دولت و حامیانش مانور گسترده ای روی این آمدن و رفتن ها می دهند. همزمان 
به روسیه و چین حمله می شود، همینطور از بی کیفیتی کااهای چینی مدام 
گزارش تهیه شده و در مقابل از »بنز« و »بی ام و« و... می نویسند. طوری گزارش 
می روند که گویی، قرار اســت همه بنزسوار شوند. این را به خوبی می شد در 
میان مردم به خصوص عوام مشاهده کرد. اما زمان که می گذرد می بینیم، این 
هیئت ها فقط می آیند و می روند، و خبری از قراردادهایی آنچنانی که وعده 
داده می شد نیست یا اگر هست، خبری از اجرایی شدن کامل آنها نیست و 
صرفا یک قرارداد امضاء شده است، آن هم به شکل محرمانه. تحریم های تازه 
هم با بهانه های تازه علیه کشور اعمال می شوند. ترامپ ناگهان از راه می رسد، 
زیر همه تعهدات می زند، از برجام خارج شده و تحریم های تازه ای علیه کشور 
اعمال می کند، دولت که زمانی آمریکا را همه کاره مذاکرات می دانست، این بار 
این کشور را یک مزاحم می خواند و می گوید، خوب شد از برجام خارج شد. یک 
مزاحم رفت. غافل از اینکه عکس های یادگاری و قدم زدن ها در خیابان های اروپا 
و آمریکا، صحبت ها، تیترها و...نشان می دهند، طرِف اصلی آنها صرفا آمریکا 
بوده. آمریکای ترامپ پس از خروج یک طرفه از برجام، بی پرده از براندازی 
می گوید، حتی به شکل بی سابقه ای، حکومت جایگزین جمهوری اسامی ایران 
را هم معرفی می کند! دولت که شوکه شده، گویی اینجای کار را محاسبه نکرده 
باشد، چرخش محسوسی به سمت اروپا )انگلیس، فرانسه و آلمان( می کند. اروپا 
خوب حرف می زند، از بدعهدی های آمریکا گایه می کند، خوراک رسانه ای 
زنجیره ای ها را خوب تامین می کند، اما در عمل تفاوتی با آمریکا ندارد. زمان 
به نفع ما نیست. تحریم های ظالمانه بنا به دایل متعدد هنوز اثر خود را نشان 
نداده است. آمریکا به زمان نیاز دارد. محاسبه کرده اگر دولت ایران خود دست 
به کار نشود و تحریم ها را دور نزند و از همه مهم تر تمام امیدش به همین سه 
کشور اروپایی باشد، پس از مدتی اثر تحریم ها را خواهد دید. اروپا نیز خوب 
بازی می کند. مثا همزمان با موضع گیری علیه ترامپ، از لزوم جایگزینی یک 
سیســتم مالی برای مبادله با ایران می گوید، پیشنهاد خوبی است اما عما 
خبری از این سیستم نیست. چند باری از وعده زمانی که داده می گذرد، خبری 
نمی شود. این سه حتی برای حفظ ظاهر و نشان دادن حسن نیت هم که شده، 
خود حاضر نمی شوند میزبان چنین سازوکار مالی شوند! رفته رفته نام چند 
کشور نه چندان مطرح اروپایی به عنوان میزبان مطرح می شود، آن کشورها 
هم می گویند، از آمریکا می ترسند و میزبان نمی شوند، یکی از این سه کشور 
با مشاهده تهدیدات آقای عراقچی می گوید، میزبان می شود، زنجیره ای ها 
ذوق زده آن را بطور گسترده پوشش می دهند، اما چند روز بعد رویترز به نقل 
از منابع اروپایی خود می نویسد، از این سازو کار که اروپایی ها هیچ عجله ای 
برای راه اندازی اش نشان نمی دهند، قرار نیست پول نفت ایران پرداخت شود! 
تصور کنید، کشوری که باای 80 درصد درآمد ارزی اش از محل فروش نفت 
است، نمی تواند از این سازو کار برای دریافت پول نفت استفاده کند! زمان به 
سرعت می گذرد، آمریکا هرچه در توان داشته وارد میدان کرده و فقط منتظر 
گذر زمان است. برخی کشــورهای مرتجع عربی هم وارد میدان شده اند، 
شبکه های مجازی بی درو پیکر شبانه روز مشغولند، منافقین، سلطنت طلب ها، 
تروریست های تکفیری، تجزیه طلبان و...با تمام ظرفیت وارد میدان شده اند، 
معتقدند با گذشــت زمان و شروع اثر تحریم ها، به قول جان بولتون، آنقدر 
فشــار بر ایران وارد کند که »صدای خرد شدن استخوانشان در بیاید.« یک 
لشکرکشی عظیم برای مقابله با ملتی که حریف، به درستی آن را قدرتمند 
دیده که اگر ندیده بود، اینگونه لشکرکشی نمی کرد. »این شرایطی است که 

طی چند سال گذشته گذرانده ایم.«
با توجه به شرایطی که  اشاره شد، چه باید کرد؟ اگر فرض بگیریم، زمان 
برای حریف و ما حیاتی است، چه اقداماتی برای خنثی کردن آن می توانیم انجام 
دهیم؟ آیا در این شرایط که اروپا به هزار زبان گفته، قابل اعتماد نیست، باید 
به این سه کشور اعتماد کنیم؟ اگر از برجام خارج شویم، چه اتفاقی می افتد؟ 
سیر تحواتی که به آن  اشاره کردیم به ما می گویند، آمریکا و آن سه کشور 
اروپایــی، از همان آغاز مذاکرات قصد لغو یا حتی تعلیق واقعی تحریم ها را 
نداشتند. این تحوات همچنین نشان می دهند، دشمن با وجود تاش های دولت 
آقای روحانی برای به اصطاح »تنش زدایی« و »حرکت در قالب سازو کارهای 
بین المللی« به دنبال براندازی آن هم »به هر قیمتی« اســت؛ حتی به قیمت 
بی اعتبار کردن تمام سازوکارهای بین المللی که خود پس از جنگ جهانی دوم 
ایجاد کرده و دهه هاست، تبلیغش می کنند. ترامپ مگر معنای حقوق بشر غربی 
را که سال هاست پز آن را می دهند، با حمایت از بن سلمان به لجن نکشید؟ 

مگر نگفت، به آل سعود برای مقابله با ایران نیاز دارد؟!
اقتصاد »ابزار« بسیار مهمی است اما معتقدیم مهم ترین ابزار حریف برای 
تحت فشار قرار دادن کشور عزیزمان، پیش از اقتصاد، ابزار روانی است. اگر 
دقت کرده باشید نوســانات اقتصادی و افزایش قیمت ارز پیش از رسیدن 
موعد تحریم های اصلی دشــمن )13 آبان( شدید بود اما روز 13 آبان و پس 
از آن عکس آنچه تصور می شد، از میزان نوسانات کاسته و نرخ ارز از حدود 
19 هزار تومان به کانال 11 هزار تومان وارد شــد. این یعنی، عامل روانی در 
بســیاری از مواقع می تواند موثر تر از عامل اقتصادی و تحریم عمل کند. به 
عبارت کامل تر، این عامل روانی است که در بسیاری مواقع، عامل اصلی )اینجا 
تحریم( را موثر می کند. نکته اینکه چرا ترامپ طبق وعده هایی که می داد، از 
 برجام خارج نمی شد، همین بود. این شیاد قمار باز، تا می توانست از عامل روانی 
»می خواهم از برجام خارج شــوم« استفاده کرد و وقتی دید دیگر این ابزار 
کارساز نیست، از آن خارج شد. یعنی با گفتن می خواهم از برجام خارج شوم، 
به قیمت ها نوسان می داد اما از آن خارج نمی شد برای اینکه نمی خواست این 

عامل را با یک بار استفاده از دست دهد.
همراهی نصفه و نیمه اروپا با ایران نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. 
این احتمال که اروپا قرار است به عنوان یک عامل مهم روانی سر بزنگاه وارد 
شود تا در زمانی حساس شوکی که ترامپ به دنبال آن است را ایجاد کند، جدی 
است. آیا این احتمال وجود ندارد که ماموریت اروپا خرید زمان و وارد کردن 
شوک روانی در موعدی حساس باشد؟! چه تضمینی وجود دارد وقتی زمان 
به همین شکل گذشت)انفعال دولت و امیدواری آن به اروپا( و کار به جاهای 
باریک کشیده شد، اروپا با تبلیغات گسترده و سرو صدای زیاد آن همراهی 
زبانی را هم کنار نگذارد؟! اینکه در شب عملیات، به کسانی امید بسته باشیم 
اما زمان آغاز عملیات ناگهان حریف را در جبهه دشمن ببینیم، چه اثرات روانی 
می تواند داشته باشد؟ آیا این همان شوکی نیست که دشمن به دنبال آن است؟

قطع امید از اروپا و خارج شدن از زمین بازی دشمن، در کنار تعیین یک 
ضرب ااجل کوتاه مدت واقعی برای اروپا)اســتفاده متقابل از عوامل روانی(، 
می تواند برای مقابله با دشمن، شروع خوبی باشد. گرانی سوخت در فرانسه و 
آمریکا که در فرانسه به شورش های خیابانی کشیده شد یعنی، ایران هم در 
این میدان جنگ روانی-اقتصادی، دستش خالی نیست! و می تواند برای کسانی 

که به دنبال آشوب افکنی در کشورند، آشوب بیافریند.
اینکه دشمن هر غلطی که خواست بکند، نفت ایران را تحریم و تهدید 
به جنگ کند اما قیمت نفت به جای صعود سقوط کند یعنی، یک جای کار 
می لنگد. یعنی در میان رجزخوانی های دشــمن، دیپلماتیک حرف زدن و 
لبخند زدن اثر معکوس دارد. صد البته در چنین شــرایطی نباید احساس 
ضعف نشان داد. اینکه بگوییم، »فشار اقتصادی غوغا می کند؛ حقوق من 3 
هزار دار بود، اان 700 دار شــده است« یعنی احساس ضعف. شاید آقای 
دکتر صالحی تحت شرایط خاصی چنین خبطی را کرده باشند اما اینگونه 
موضع گیری به دشمن پیام خوبی را مخابره نمی کند. شاید جنابشان قصد 
داشــتند از تحریم های ظالمانه دشمن شکایت کنند یا مثا به تهدیدهای 
درستی که راجع به بدعهدی اروپا در همان گفت و گوی تلویزیونی کرده اند، 
رنگ »حق بودن« دهند. این اظهارات با هر نیتی که شده باشند، هم پیام بدی 
برای دشمن فرستاد و هم اثر آن تهدیدهای بجا را خنثی کرد. این یعنی، پاس 
گل به دشمن، یعنی تحریم ها موثرند، به فشارها ادامه دهید. عین این  اشکال 
به آقای ظریف و اظهارات بدون سندشان درباره پولشویی وارد است. گاهی 
برخــی بنابه هر دلیلی جرئت خروج از یک قرار داد یکطرفه! )اینجا برجام( 
را ندارند، یا نمی توانند پاسخ تهدیدهای دشمن را با تهدید بدهند ولی این 

»برخی« می توانند که پاس گل ندهند. نمی توانند؟!
 دولت از ابزار »روانی« استفاده کند. تاش کند قیمت نفت را باا ببرد و 
هزینه را برای حریف بیش از این کند. شــورش های اخیر فرانسه نشان داد، 
چنین ظرفیتی در کشــورهای حریف نیز هست و این فقط ایران نیست که، 
تحت تاثیر عوامل روانی می توان تحت فشــارش گذاشت. خروج از برجام 
و آغاز غنی ســازی 20 درصدی هم می تواند، قدم بعدی باشد. قیمت نفت 
 که به باای 100 دار کشــید، خود به خود آن سازو کارهای مالی اروپایی نیز

فعال می شود!

گل كه نمی زنید
ااقل به حریف پاس گل ندهید

یادداشت روز

نکته

نفوذی های شکار شده در حوزه 
و  با حرکت چراغ خاموش  جمعیت، 
و  بحران جمعیتی  آمارهای  تحریف 
مانع  موضوع،  این  عادی جلوه دادن 
رسیدن آژیر خطر جمعیت به گوش 
برخی مسئوان می شدند. آنها حتی 
با ابی گری در ســازمان ملل تمامی 
گزارشات این سازمان درباره بحران 

جمعیتی ایران را پاک کرده بودند.
یکی از نهادهای امنیتی کشور اخیرا با 
همکاری دستگاه قضائی تعدادی از فعاان 
حوزه جمعیت را که در پوشش فعالیت های 
علمی در دستگاه های حاکمیتی نفوذ کرده 
و از طریق ارتباط و همکاری با موسسات 
برانداز، به مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح 
سیاست های کلی نظام در زمینه جمعیت 

اقدام می کردند، دستگیر کرده است.
در این خصوص دکتر م.ح پژوهشگر 
دوتابعیتی بازداشــت و دکتر م.ع تاکنون 

چندین مرتبه احضار شده است.
م.ح که یک جمعیت شناس دوتابعیتی 
است، توسط یاران گمنام امام زمان عج ا... 
تعالی فرجه الشــریف در ادامه برخوردها 
با عناصر نفوذی دشــمن، طی عملیاتی 
موفق، هنگام خروج از کشــور دســتگیر 
شده است. این فرد یکی از کارکنان سابق 
وزارت بهداشت بوده است که برای تحصیل 
در مقطع دکترای جمعیت شناسی، راهی 
استرالیا می شود و برای ادامه تحصیل مورد 
حمایت یک تراست انگلیسی قرار می گیرد. 
در مقاطع مختلف، اطاعات حساسی را در 
ارتباط با سامت و جمعیت، از کشور خارج 
می کند و به بهانــه کار علمی در اختیار 
دشمنان کشــور قرار می دهد. امری که 
در سالیان اخیر تحت عنوان »جاسوسی 
اجتماعــی« محل توجه نهادهای امنیتی 

کشور قرار گرفته است.
 در ایــن پدیــده، برخــی نخبگان، 
اطاعــات فرهنگی، اجتماعی کشــور و 
زوایا و ابعاد ســبک زندگی مــردم ایران 
را بــه منظور دریافت پــول و یا امتیازات 
متعدد در اختیار دشمن قرار می دهند و 
دشمن نیز با بهره گیری از این اطاعات و 
تحلیل ها، تهاجم فرهنگی- اجتماعی خود 
علیه مردم و نظام اســامی را هدفمندتر 
صورت می دهد. در این راســتا فرد مزبور 
با بنیادهای متعدد برانداز از قبیل فورد و 
راکفلر، همچنین بنیاد بیل و ملیندا گیتس 
و برخــی دیگر از این دســت، در ارتباط 
بوده است. م.ح در همکاری مشترکش با 
صندوق ضدجمعیت سازمان ملل و یک 
جمعیت شناس دیگر، از هیچگونه تاشی 
برای انحراف سیاست های جمعیتی کشور 

دریغ نکرده است.
وی تحت عنوان استاد دانشگاه با مراکز 
و نهادهای متعدد داخل کشور ارتباط گرفته 
و با سوءاســتفاده از جایگاه علمی خود، به 
فریب افراد و نهادهای تصمیم ســاز کشور 
)Policy Maker( پرداخته است. به عنوان 
نمونه وی در جلسه ای با نمایندگان مردم 
در محل مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســام، در ادعایی کذب و به منظور عادی 
نشان دادن وضعیت بحرانی جمعیت کشور، 
نرخ باروری کشور را باای 2 عنوان می کند 
در حالی که آمارهای رســمی کشور نرخ 
باروری را بین 1/5 تا 1/75 نشان داده بود.

م.ح در مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری نیز گفته بود: برخاف 
برخی سخنان غیرمســتند و غیرعلمی، 
در ایران بحران جمعیتی در بحث باروری 
نداریم و نرخ باروری در همان حد ســطح 

جانشینی )2/1( است!
این فرد در مقاله مشترکش با دکتر 
محمدجال عباسی شوازی- رئیس فعلی 
انجمن جمعیت شناســی ایران و موسسه 
مطالعــات و مدیریــت جامع و تخصصی 
جمعیت کشور- با عنوان »تحوات باروری، 
تنظیم خانواده و سیاست های جمعیتی در 
ایران«، تاثیر عوامل اقتصادی بر فرزندآوری 
خانواده هــا را نفــی کرده و نوشــته بود: 
هرچند نگرش عمومی بر این اســت که 
کاهش باروری در ســال های اخیر ناشی 
از فشــارهای اقتصادی بوده و پس از رفع 
مشکات اقتصادی می توان انتظار داشت 
که باروری دوباره افزایش یابد؛ ولی عوامل 
پیش گفته )کاهش تفاوت های اســتانی، 
افزایش شهرنشینی، افزایش سن ازدواج و 
فرهنگ جهانی( به طور قطع موجب کاهش 
بیشتر باروری در دهه آینده خواهد شد و 
انتظار می رود چنانچه خانواده ها از وضعیت 
بهتر اقتصادی نیز بهره مند شوند، بیشتر بر 
روی کیفیت فرزندان خود سرمایه گذاری 

کرده، به افزایش تعداد فرزند فکر نکنند.
همین فــرد در مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری و در اظهاراتی 
کاما متناقض، راه حل افزایش فرزندآوری 
خانواده ها را از جنس اقتصاد دانســته و 
می گوید: نا امنی اقتصادی حاکم بر جامعه 
منجر به برآورده نشــدن آمال و آرزوهای 
اقتصــادی خانواده ها گردیده و در نتیجه 
امکانات ازم برای دستیابی به تعداد بیشتر 

فرزند برای خانواده ها مقدور نیست.
همچنیــن مقاله مشــترک این فرد 
و دوســتش- عباسی شــوازی- با عنوان 
»تحوات و سیاست های اخیر جمعیتی در 
ایران: ضرورت تدوین سند جامع جمعیت« 

که در مجله »نامه انجمن جمعیت شناسی 
ایران« منتشــر شده با استقبال گسترده 
رســانه های اپوزیسیون همراه شده، او در 
این مقاله سعی کرده بود با مغالطات متعدد، 
منطق تغییر سیاست های جمعیتی کشور 

را زیر سؤال ببرد.
ابی  نفوذی ها در سازمان ملل 

برای آمارسازی غلط 
از وضعیت جمعیتی ایران

همچنیــن حجت ااســام نصراه 
پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســامی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، در خصوص بازداشــت 
عوامل نفوذی در موضوع سیاســت های 
جمعیتی کشور، بیان داشــت: این افراد 
کســانی بودند که آمارهای دروغی را در 
خصوص سیاســت های جمعیتی مطرح 
می کردند، ســالیان متمادی ما به لحاظ 
جمعیتی در وضعیت بحرانی بودیم و امروز 
هم در یک شرایط بسیار سختی قرار داریم 
و به همین خاطر باید اقدامات به موقع انجام 
شود، زیرا ما وارد مرحله بحرانی شده ایم؛ 
می توانیم از مرحله بحرانی عبور کنیم، اما 
اگر بی توجه به سیاست های جمعیتی باشیم 
و به همین روال به پیش برویم، موضوع نرخ 
جایگزینی با توجه به کاهشی که داشته و 
دارد، کشــور را دچار مشکات عدیده ای 
خواهد کرد که قابل حل شدن نخواهد بود.
وی با بیــان اینکه از همان زمان که 
سیاست های جمعیتی اجرایی شد، عده ای 
در تاش بودند تا سیاست های جمعیتی را 
دستکاری کنند، گفت: در مقطعی قرار بود 
سیاست های جمعیتی اعمال شود و بتواند 
نرخ جمعیتی را در روندی متعادل قرار دهد 
تا جامعه مسیر طبیعی خود را طی کند، اما 
با توجه به اینکه بخشی از موضوع تهاجم به 
کشور موضوعات جمعیتی است و کاهش 
جمعیت یک جنگ تمام عیار برای دشمن 
است؛ دشمن برای آن برنامه ریزی و برای 
کاهش آن کار منسجمی را اجرا می کند؛ 
امروز وضعیت مان به گونه ای شــده است 
که نرخ جایگزینی به عدد 1/6 تا 1/7 هم 
رسیده است. حجت ااسام پژمانفر افزود: 
علی رغم این، متأسفانه برخی از افراد نفوذی 
برای مسئوان ما با یک مدل دیگری که 
در حقیقت دستکاری کردن در مدل اصلی 
کنترل جمعیت بوده، آمارها را به صورتی 
نمایــش دادند تا نــرخ جایگزینی باای 
2 درصد نشــان داده شــود. این موضوع 
در واقــع بی خیالی و بی تفاوتی را در بین 
مسئوان ما تشدید کرد و بعضا با همین 
سیاســت که ما باید سیاست های کنترل 
جمعیتی را ادامه دهیم، وزارت بهداشــت 

و درمان مســیر غلط خود را ادامه داد که 
گزارش هایــی در خصوص این روند غلط 

وزارت بهداشت داشتیم.
فرهنگی مجلس  عضو کمیســیون 
شورای اســامی ادامه داد: وقتی به این 
مسئله توجه کردیم و دستگاه هایی که در 
این زمینه تخصص کافی داشتند، به موضوع 
پرداختند مشاهده کردیم که در این آمارها 
تناقضاتی وجود دارد و ریشــه این آمارها 
به مراکزی می رســد که به عنوان مراکز 
پژوهشی فعالیت می کنند و به این نتیجه 
رسیدیم که این مراکز آمارسازی می کردند. 
حتی سازمان ملل در موضوع سیاست های 
جمعیتی کشــورهای مختلف گزارشاتی 
را ارائه کــرد و در این گزارش ها وضعیت 

کشورمان را وضعیتی بحرانی اعام کرد.
فعالیت افراد نفوذی در 5 سال اخیر

 شدت یافته است
وی تصریح کرد: متاسفانه افراد فعال 
در این مراکز پژوهشی با ابی هایی که در 
سازمان ملل انجام دادند، تمامی گزارشات 
را از صفحه های گزارشی سازمان ملل پاک 
کردند و نگذاشتند  انتشار این مسائل ادامه 
پیدا کند. موضوع این گزارش در خصوص 
وضعیت جمعیت در ایران و نگرانی هایی 

بود که در آینده متوجه کشور می شود.
حجت ااســام پژمانفر با بیان اینکه 
فعالیت افراد نفوذی در چند سال گذشته 
خصوصا در 5 ســال اخیر شــدت یافته، 
گفت:  این افراد در این مدت به شدت این 
آمارها را به صورت متمرکز تغییر دادند و با 
همکاری بعضی از افرادی که در بدنه دولت 
بودند، توانستند آمارهای غلط را حتی به 

شخصیت های تراز اول نظام ارائه کنند.
درایت رهبر انقاب 

در برابر تقای ضدجمعیتی دشمن
فرهنگی مجلس  عضو کمیســیون 
شورای اســامی ادامه داد: متاسفانه این 
افراد تاششــان این بود که بتوانند با این 
آمارهای غلط، موج نگرانی را در خصوص 
سیاست های جمعیتی برطرف کنند که به 
لطف خدا و درایتی که از ناحیه مقام معظم 
رهبری وجود داشت، هشدارهایی که ایشان 
دادند و بررســی هایی که پس از آن انجام 
شد؛ این اقدام عوامل نفوذی آشکار و تحت 

کنترل قرار گرفت.
وی با بیان اینکه نهادهای امنیتی باید 
گزارش کاملی در خصوص فعالیت این افراد 
نفوذی ارائه کنند، خاطرنشان کرد:  شواهد و 
مستنداتی در خصوص ارتباط این افراد با 
شبکه های جاسوسی غربی وجود دارد که 
دستگاه های امنیتی در موقعیت مناسب 

آنها را منتشر خواهند کرد.

گزارش کیهان از جزئیات جدید دستگیری چند نفوذی

نفوذی ها با دستکاری آمار جمعیتی
سیاست های كشور را منحرف می كردند

در این اظهارنظرها دقت کنید:
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا: »بعد از خروج ما از 
برجام، مشکات در ایران باا گرفته است، مردم نمی توانند 

نان بخرند، آنها مجبورند با ما مذاکره کنند«!
جان بولتون مشــاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا: 
»تهران زیر فشار سنگینی قرار دارد. ما آنقدر فشار بر ایران 
را ادامه می دهیم تا صدای خرد شــدن استخوان هایشــان 

شنیده شود«!
جان بولتون )در اظهاراتی دیگر(: »مردم ایران باید رنج 
و ســختی تحریم ها را احساس کنند و ما به زودی شاهد آن 

خواهیم بود«!
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا: »اگر ایران می خواهد 
مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند. اکنون 
ایران باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد مردمش غذا بخورند، 

یا نه«!
و... ده ها نمونه دیگر از این دســت که همه روزه از سوی 

مقامات رسمی آمریکا علیه مردم کشورمان مطرح می شود.
حاا به اظهارات آقای دکتر صالحی رئیس  سازمان انرژی 
اتمی کشورمان که روز گذشته با شبکه »یورونیوز« انجام شده 

است توجه کنید؛ ایشان در این مصاحبه می گوید:
»فشارهای اقتصادی غوغا می کند. مثا حقوق من تا یکسال 
پیش به عنوان یک استاد دانشگاه، حدود 3000 دار در ماه 
بود، اان به 700 دار رسیده است. این واقعا فشار اقتصادی 

است. ببینید اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند«! 
حاا - با عرض پوزش- خودتان را جای مقامات آمریکایی 
بگذارید! و سپس درباره اظهارات آقای صالحی به عنوان یک 
مسئول بلندپایه ایرانی به قضاوت بنشینید! آمریکا از اظهارات 

ایشان چه پیامی دریافت می کند؟! 
آیا غیر از این است که نتیجه می گیرد، تحریم ها توانسته 
است ایران اسامی و مردم آن را از پای درآورد! و آیا اظهارات 
جناب صالحی برای آمریکایی ها این پیام مشخص را ندارد که 
برای به تسلیم کشاندن کامل ایران بایستی بر شدت تحریم ها 

بیفزایند؟! 
ممکن است گفته شود که مگر تحریم ها در سختی معیشت 

مردم موثر نبوده است؟ که باید گفت؛ 
 اوا؛ در حالــی که دشــمن تمامی توان خــود را روی 
فشار اقتصادی بر مردم متمرکز کرده است و با صراحت اعام 
می کند که هــدف نهایی از اعمال تحریم ها به زانو درآوردن 
ملت است، اظهارات آقای صالحی بی آنکه بخواهند و یا احتماا 
متوجه باشند! آب ریختن به آسیاب دشمن و تشویق حریف 
به افزایش فشارهاســت! و این گناهی نابخشودنی است که 

ان شاءاه ناشی از غفلت باشد!
ثانیــا؛ فقط با یک نگاه گذرا به روند امور در کشــور، به 
وضوح می توان دید که مشکات معیشتی برخاسته و ناشی از 
بی تدبیری »دولت تدبیر«! است! چرا راه دور برویم! نیم نگاهی 
به آنچه که طی همین چند ماه اخیر شاهد بوده ایم بیندازید! 
چه کســانی قیمت دار را از 3 هزارو چند صد تومان به 18 
هزار تومان رساندند؟! چه کسانی برای واردات کاای مورد نیاز 
مردم، دار 4200 تومانی گرفتند و به جای کاای ضروری، موز 
و چای ساز و... وارد کردند؟! چه کسانی در اوج نیاز کشور به 
ارز، 18 میلیارد دار از ذخیره ارزی کشور را به باد فنا دادند؟! 
چه کسانی 24 میلیون یورو از بیت المال را به نام دو نفر ثبت 
و پرداخت کردند که حاا معلوم شده این دو نفر اساسا وجود 
خارجی ندارند؟! چه کسانی با تاسیس شرکت های صوری در 
برخی از کشور های همسایه، خود را طرف معامله خودشان 
جا زدند؟! چه کسانی دار های 4200 تومانی را گرفتند و هیچ 
کاایی وارد نکردند؟! جناب صالحی عزیز، 9 ماه است که ماده 
29 قانون برنامه ششــم - ایجاد سامانه برای اعام حقوق و 
مزایای مدیران- خاک می خورد و اباغ نمی شود! دولت محترم 
می گوید هرگز حاضر نیستیم به حساب خصوصی افراد سرک 
بکشیم! ولی در همان حال با تصویب FATF اصرار دارد که 
نه فقط حساب خصوصی افراد بلکه تمامی تراکنش های مالی 
کشور را در اختیار بیگانگان قرار بدهد! فان کارمند و کارگر 
و بقال و نجار که از سرک کشیدن دولت به حساب شخصی 
خود باک و واهمه ای ندارد، مشکل کسانی هستند که صدها 
و هــزاران میلیارد که معلوم نیســت از کجا آورده اند را در 

حساب های شخصی خود دارند! و... این قصه سر دراز دارد!
جناب آقای دکتر صالحی! کدامیک از موارد یاد شده ناشی 
از تحریم ها بوده است؟! حقوق ماهیانه 3 هزار داری جنابعالی 
را دولت محترم با بی تدبیری و رها کردن عرصه اقتصادی کشور 

به 700 دار تبدیل کرده است نه تحریم ها؟! 
و همین با را به گونه ای دیگر و البته به مراتب شدید تر به 
مردم مظلوم این دیار تحمیل کرده است! آیا در این معادله! که 
بهتر است آن را »نامعادله« بنامیم، هیچ مجهولی می بینید؟! 
انصاف نیست که دشــمن از اظهارات نسنجیده شما گرای 
افزایش فشــار و تحریم ها را دریافت کند! مخصوصا آن که 
جنابعالی به نکاتی هم درباره اقتدار نظام و تسلیم ناپذیری 
ملت ایران اشــاره کرده اید که کاش ســخن یاد شده در 

اظهاراتتان نبود.
حسین شریعتمداری

آقای صالحی!
دور از انصاف بود



اخبار كشور

یک کارگردان آمریکایی:
آمریکابهگروههایتکفیریکمکمیکند

یــک کارگــردان آمریکایی گفــت: در آمریکا هم خــط قرمزهایی وجود 
دارد. وقتی به موضوعاتی مثل جنگ ســوریه پرداخته می شــود این خط قرمز 
 هســت که مــردم نباید متوجه این شــوند که آمریکا بــه گروه های تکفیری

کمک می کند.
دن کوهن کارگردان یهودی فیلم »کشــتن غزه« که در جشنواره فیلم 
مقاومت ایران شرکت کرد در یک نشســت خبری اظهار کرد: من فیلمساز 
و مستندســاز هستم که مســتند »کشتن غزه« را ســاختم. به عنوان یک 
آمریکایی دلم می خواهد بگویم آمریکا ســعی دارد مردم ایران را به ســلطه 
خود درآورد با این حال مردم آمریکا در کنار مردم ایران هســتند، از همین 
رو باید تاش کرد به راهی که جشــنواره بر آن تاکیــد دارد ادامه داد. من 
از جشنواره تشــکر می کنم که به مستندســازانی که جان خود را به خطر 
می اندازنــد و به موضوعاتی که رنج مردم را نشــان می دهــد، بها می دهد. 
خوشــحالم که مستند من هم در این جشــنواره اکران می شود. وی درباره 
مشــکلش در ورود به ایران از سوی دولت آمریکا عنوان کرد: فشارهایی که 
دولت آمریــکا روی ایران و مردمی که از آمریکا می خواهند به ایران ســفر 
کنند، زیاد است و ســفر به ایران را بسیار سخت می کند؛ اما در لحظه آخر 
دوســتان جشنواره ترتیبی دادند تا به جشــنواره بیایم، البته خودم هم فکر 

نمی کردم بتوانم به ایران سفر کنم.
این کارگردان آمریکایی گفت: پس از ســاخت »کشــتن غزه« نامه ای 
از ســفارت اســرائیل دریافت کردم که در آن عنوان شده بود من مایه ننگ 
یهودیت هســتم؛ اما در نهایت آنها خواستند این موضوع را ماست مالی کنند 

و به من گفتند از سوی یک کارمند این نامه به شما ارسال شده است.
بیادبیمجریبرنامهزندهتلویزیونی

رفتار نامتعارف و بی ادبانه مجری یک برنامه زنده تلویزیونی باعث شــد تا 
میهمان این برنامه، صحنه را ترک کند.

هنوز مدتی از اقدام یک شــومن مبتذل که در برنامه ای زنده، میهمانان 
خــود را تحقیر کرده بود و همچنین واکنش غیراخاقی کارشــناس برنامه 
مسابقه آشپزی به یکی از شرکت کنندگان در این برنامه نگذشته بود که این 
بار، حرکت خارج از شــأن یکی دیگر از مجریان، حاشیه ساز شد. در برنامه 
»من و شما« که به طور زنده از شبکه شما پخش می شود، آرش ظلی پور به 
منتقد میهمان این برنامه که در حال نقد آثار سخیف سینما بود حمله کرد. 
البتــه چالش و انتقاد از نظر یک کارشناس اشــکالی ندارد، اما وقتی مجری 
برنامه از حالت تعادل خارج می شــود و با پرخاشــگری، حرف های میهمان 
برنامه را قطع می کند و نظر غیرکارشناسانه خود را با تحکم تحمیل می کند، 

یعنی ترویج ضدفرهنگ توسط یک برنامه تلویزیونی.
جای ســؤال است که چرا مدیران سیما به فردی که حتی اندکی تخصص 
در زمینه ســینما ندارد و خود عضو جریان مجریان زرد تلویزیون به حســاب 
می آید، این گونه مجال بی ادبی داده اند؟ مســعود فراســتی نیز در یادداشــتی 
درباره حرکت هنجارشکنانه این برنامه نوشت: »نه آن مجری و نه کل مجریان 
و تهیه کننــدگان رنگارنــگ تلویزیونی از این قماش و برنامه های مبتذلشــان، 
مســئله  من نیســتند. برنامه امروز برخاف طراحی عده ای برای تخریب نقد، 
علیه خودشــان تمام شــد و صدای هشــدار و اعتراض جمع بســیاری علیه 
 ابتذال، اخاق فروشــی و ارزش فروشــِی فراگیر در سینما و تلویزیون، به گوش 

همه رسید. خسارتش هم برای من، بسیار ناچیز بود.«

صفحه3
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لباسی از کرباس داشت با 
عبایی نــازک و اندامی نحیف؛ 
ســاده و بی تکلف اما شــجاع، 
حاضر جواب و سرشار از هوش 

و حدت ذهن. 
 آیــت اه ســید حســن 
مدرس، شــهید بزرگوار، دوران 
کودکی خــود را چنیــن یاد 
می کند: »پدرم مــا را اینگونه 
تربیــت کــرد کــه در مدت 
شبانه روز چگونه به وعده غذایی 
قناعت کنیم و با حفظ لباسهای 
خــود در قید فراهم ســاختن 
پوشاک نو نباشیم. پدرم مرحوم 
سید اسماعیل، اجداد طاهرین 

ما را سرمشــقمان قرار می داد و می گفت حلم و بردباری را از 
رســول اه)ص(، شــهامت و قناعت را از علی بن ابیطالب)ع( 
و تســلیم ناپذیری در برابر زور و ســتم را از سیدالشــهدا)ع( 

بیاموزیم.«
    فاطمه بیگم دختر شــهید می گوید: »چه بسیار اتفاق 
می افتــاد که پدرم بدون قبا یا پیراهن و یا شــلوار در حالیکه 
عبایش را به خود پیچیده بود به خانه می آمد! و ما می دانستیم 
طبق معمول فقیر و برهنه ای را در مسیر دیده و لباس خود را 

از تن درآورده و به او بخشیده است.«
  مــدرس که همواره زندگی خــود را در حد پایین ترین 
طبقات جامعه قرار داده بود، پس از ورود به مجلس شــورا نیز 
به همان روش زندگی، ادامــه داد بدون هیچ تغییری. یکی از 
فرزندانش گوید: »در روزگار ریاست پدرم در مجلس، چه شب ها 

که به گرسنگی صبح می کردیم.«
   این گونه معیشت که از آموزه های پیشوایان دین نشأت 
گرفته اســت، در سیره شــهید مدرس به عنوان رهبر جامعه، 
انتخابی هوشمند بوده و نه از سر درماندگی : وقتی می خواستند 
در مجلس حقوق ماهی دویست تومان به وی پرداخت کنند، 
گفت من با ماهی بیست تومان زندگیم تأمین می شود و نیازمند 

نیستم.
الفضل ما شهدت به ااعداء

یکی از مخالفین این بزرگ مرد در کتاب خود به مطایبه 
می نویسد: »تهرانی ها گمان می کنند که مردم اصفهان دست 
دهنده ندارند اما مدرس مردی کریم و بخشنده بود و همیشه 
جماعتــی گدا به گرد خانه اش طواف می کردند. »و همو گوید: 
»مدرس مردی دیپلماسی بود دانا و آگاه، مدیر و مدبر و مجتهد، 
بی باک و چااک. خطیب و خوش محضر، لطیفه گو و بهانه جو 
و مطایبه گر... در محاوره و جدل گستاخ بود. بیشتر بد می گفت 
و کمتر بد می کرد مخالف بود اما دشــمن نبود... دشمن را هر 

قدر هم که قوی بود از خود کمتر می گرفت.«
 شیفته خدمت و نه تشنه قدرت

 تعبیر »خفیــف المؤونه و کثیر المعونه: ســبکبار و کم 
هزینــه اما پــر خیر« کــه امیرالمومنیــن در وصف صحابی 
گرانقدرش  صعصعة بن صوحان فرمود، حقیقتا می توان شهید 
مدرس را از مصادیق بارز آن دانست. وی به علت مشاغل فراوان 
توجه زیادی به خانواده خود نداشت و هنگامیکه پرسیدند چرا 
به فرزندانتان نمی رسید؟ گفت: »همه بچه های ایران، فرزندان 
من هستند و من اگر کاری برای آنها کنم برای بچه های خودم 

هم کرده ام.«
آن زمــان که در تبعید و زندان قلعه خواف بود، با خوراک 
اندکی می ســاخت و پولی را که به عنوان مقرری ماهیانه به او 
می دادند، ذخیره می کرد و ســرانجام آن را صرف ساختن آب 

انبار و آبادانی منطقه نمود.
روزی آیــت اه فیروزآبادی را که همفکر و هم ســنگرش 
بود به منزل دعوت کرد و به وی گفت شــما به حقوقی که از 
مجلس می گیرید نیاز ندارید. این پول را جمع کرده و بوسیله 
آن بیمارستانی بسازید. فیروز آبادی اطاعت کرد و بیمارستان 
با کمک بعضی خیرین ســاخته شد و طبق پیشنهاد مدرس، 
نــام فیروزآبادی را بــر آن نهادند. آثار و خدمات این انســان 
بزرگ بسیار است. تکمیل ساختمان مدرسه سپهساار )شهید 
مطهری فعلی(، ساخت حمامها و بناهای عام المنفعه مانند آب 
انبار و آسیاب و رسیدگی به طبقه محروم و مستضعف بخشی از 
خدمات این مرجع بزرگ است. گویند در امور عمرانی گاه خود 

وی آستینها را باا می زده و مانند کارگری کار می کرده است.
شخصیتی آرمانی و تأثیر گذار

سید محسن امین صاحب اعیان الشیعه در وصف مدرس 
می نویسد: »کان عالماً فاضّا جریئاّ شجاعاً مقداماً حتی أنه لشدهً 
شجاعته نسب إلی التهور : مدرس عالم، فاضل، بی باک، شجاع و 
جسور بود آنچنانکه از شجاعت فراوان متهور محسوب می شد!«
شاید راز مکارم اخاقی شهید بزرگوار، آیت اه مدرس در 
این سخن او متجلی باشد که گفت: »اگر من نسبت به بسیاری 
از اسرار آزادانه اظهار عقیده می کنم و هر حرف حقی را بی پروا 
می زنم برای آن است که چیزی ندارم و از کسی هم نمی خواهم. 
اگر شما هم بار خود را ســبک کنید و توقع را کم نمایید آزاد 

می شوید.«
یا در مقامی دیگر فرمود: »باید جان انسان از هر گونه قید و 
بندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت و آزادی خود را حفظ نماید.«

 امام خمینی)ره( که بارها در ســخنان و مکتوبات خود از 
مدرس تجلیل نموده در وصف او گوید: »این عالم ضعیف الجثه 
با جســمی نحیف و روحی بزرگ و شــاداب از ایمان و صفا و 
حقیقت و زبانی چون شمشیر حیدر کرار، رویارویشان ایستاد و 
فریاد کشید و حق را گفت و جنایات را آشکار کرد و به دست 
دژخیمان ستمشاهی در غربت به شهادت رسید. شهید بزرگ 
ما مدرس القاب برای او کوتاه و کوچک است و ملت ما مرهون 

خدمات و فداکاریهای اوست.«
امــام راحل در قدرت و نفوذ شــخصیت مدرس تعبیرات 

زیبایی دارد از جمله:
»مدرس یک آقای عمامه ای، ما، متقی و با یک پیراهن 
کذا و عبای کذا و شلوار کرباسی، این ایستاد در مقابل رضا شاه 
و نه گفت.« و در جای دیگر فرمود: »یک روحانی ضعیف، یک 
مشت استخوان، اولتیماتوم و پیشنهاد دولت روسیه را رد کرد.«

نیز: »رضا خان از مدرس می ترســید انگلستان از مدرس 
می ترسید و استعمار از مدرس می ترسید.«

اما شــاید یکی از عمیق تریــن عباراتی کــه بنیان گذار 
جمهوری اسامی در شــأن مدرس بیان نموده این باشد که: 

»مدرس زنده است تا تاریخ زنده است.«
دکتر میلسپو مستشار مالیه و رئیس خزانه داری که در سال 
۱۳۰۱ ش در استخدام دولت ایران بوده، در کتاب خود »وظیفه 
آمریکا در ایران« که ســال ۱۹۲۵ در نیویورک به چاپ رسید 
می نویسد: »مشخص ترین چهره و رهبر روحانیون در مجلس، 
مدرس است. این ویژگی او زبانزد خاص و عام است که به پول 
اعتنایی ندارد و در یک منزل ساده که اثاثیه آن حصیر و کتاب 
و مســندی است زندگی می کند. هر انســانی در ماقات با او 
بی اختیار تحت تأثیر سادگی و قریحه حساس او قرار می گیرد. 
مدرس در کارهای اجتماعی خودش بسیار شجاع است و چه در 
ظاهر و چه در باطن یک ایرانی ملی به تمام معنا می باشد.« وی 

در ادامه می افزاید: »به طور قطع 
می گویم هــر گاه مردم مغرب 
زمیــن بخواهند با آن کشــور 
مناسبات خود را توسعه دهند، 
ناگزیرند که با قــدرت معنوی 
روحانیــون، ســازش و تماس 

داشته باشند.«
عالمی عامل

شهید مدرس مجتهدی آگاه، 
مجاهدی نستوه، سیاستمداری 
زیرک و انسانی وارسته و متعالی 
بــود که هرگز بــه مطامع دنیا 
دامن نیالــود. او دیانت را عین 
سیاست و سیاست را عین دیانت 
می دانست و خطاب به بیگانگان 
می گفت: »ما خودمان صاحبخانه هســتیم، ما را بگذارید که 

صاح و فساد خود را خودمان می دانیم.
به خودکفایی و اســتقال کشــور اعتقادی راسخ داشت 
هیــچ گاه از پارچــه خارجی برای خود لباس تهیــه نکرد و از 
کرباس ایرانی اســتفاده می نمود. در مجلس نیز پیشنهاد کرد 
نمایندگان البســه ایرانی بپوشند و آنان نیز در این طرح با وی 

موافقت کردند.
سحر خیز بود و اهل تهجد. کرامات زیادی از او نقل شده 
برخی بیماریها را با دست گذاردن بر موضع درد و خواندن دعا 
درمان می نمود. در جوانی هم حجره و همراه شــیخ حسنعلی 

اصفهانی عارف بزرگ و معروف به نخودکی بود.
بــه تدریس عشــق می ورزید و می گفــت کار اصلی من 
تدریس اســت و سیاست کار دوم من اســت و اینچنین بود 
که لقب مدرس گرفت. با کام امیرالمومنین علیه السام انس 
عجیبی داشت و جلسات تدریس نهج الباغه اش سراسر معرفت 
و عشــق بود. آیت اه حاج میرزا علی شــیرازی که شرح حال 
وی را اســتاد مطهری در مقدمه کتاب سیری در نهج الباغه 
آورده اســت می گوید: »من نهج الباغه را از مدرس آموختم او 
مرا وارد یک اقیانوس بیکران کرد که تمامش معنویت، عرفان 

و حکمت بود.«
عظمت شــخصیت مدرس به اندازه ای بــود که در دوران 
تبعید در خواف، مأموران شــهربانی تحــت تأثیر روح بزرگ و 
کماات معنوی او قرار می گرفتند و به دور از چشــمان مافوق 
خود کمر ارادت و خدمت به او می بستند. فرماندهان که به این 
امر واقف بودند به ناچار هر ســه ماه یک بار مأموران را تعویض 
می کردند اما در همین مدت کوتاه نیز سربازان فریفته اخاق و 

منش واای شهید مدرس می شدند.
به بزرگان کشوری و شاهزادگان بی اعتنا بود و با مردمان 
ضعیف بــه تواضع رفتار می کرد. گــزارش مصوبات مجلس را 
حتی به بقاان و کاسبهای محل بازگو می کرد و می گفت اینها 

موکان من هستند و حق دارند که از مسائل مطلع باشند.
شــهید مدرس تحت تأثیر هیچ جریانی قرار نمی گرفت و 
پیوسته دیگران را به اشتباهاتشان تذکر می داد. سید حسن تقی 
زاده که سخت تحت تأثیر غرب و فرهنگ آن بود روزی شروع 
کرد به تعریف و تمجید از انگلیسیها و آنان را قدرتمند و باهوش 
خواند. مدرس خطاب به او گفت: » اشتباه می کنید آنها مردمان 
باهوشی نیستند، شــما نادان و بی هوشید که چنین تصوری 

در باره آنان دارید!«
جهادی بی امان تا شهادت

شــجاعت مدرس و روحیه مجاهدانــه او اقتضا می کرد تا 
جنبشــهایی مانند نهضت جنگل را تأیید کند لذا هنگامی که 
در باره میرزا کوچک جنگلی و قیام مســلحانه اش از او استفتا 
نمودند، نه تنها حرکت میرزا را مقدس دانست بلکه مقابله با آن 

را مساعدت با کفر و معاندت با اسام تلقی نمود.
مدرس ریشه مشکات کشور را دولت های بیگانه مزاحم و 
ســر سپردگان آنان در داخل می دانست و لحظه ای از مبارزه با 
این دو جریان کوتاه نیامد تــا آنجا که جان خود را در این راه 
فدا کرد.  در دورانی که هنوز رضا شاه به سلطنت نرسیده بود 
روزی جلو مدرس را سد کرد و با تغیر گفت: تو چه می خواهی 
چرا در مملکت آشــوب به پا می کنی؟ مدرس پاســخ داد: تو 
یک قزاق هســتی برو پی کارت و پا به زمین بکوب ترا چه به 
دخالت در امور مملکت؟! یا زمانی دیگر که گریبان مدرس را در 
چنگال خود ســخت فشرد و فریاد زد سید! تو از جان من چه 

می خواهی؟ مدرس پاسخ داد می خواهم که تو نباشی!
ایــن روحانی مبارز در افشــای چهره پلیــد رضا خان 
هیــچ ماحظــه ای را روا نمی داشــت. روزی شــجاعانه در 
مجلــس خطاب به وکا اعام کرد چرا این قدر از رضا خان 
می ترســید او کسی نیست شما او را شــیر جنگل پنداشته 
اید در حالی که شــغالی بیش نیســت! مبارزات رو در رو و 
خســتگی ناپذیر این پیر مجاهد عرصه را بر رضا خان تنگ 
کرده بود. شاه خودکامه و مستبد برای نجات از آن وضعیت 
هولناک، راه های مختلفی را آزمود از ارسال رشوه های کان 
تا پیشــنهاد پســت و مقام و تطمیع و تهدید اما نتیجه ای 
نداشــت مدرس کوه اســتواری بود که هیچ تند بادی او را 
متزلزل نمی کرد. حتی از دو مرتبه ترور نافرجام جان ســالم 
به در برد. سید برای دستگاه ظلم و استبداد غیر قابل تحمل 
بود. سرانجام با نقشه ای شوم بعد از پنج دوره وکالت مدرس، 
آراء مأخوذه به نام این روحانی طراز اول را امحا و مجلس را 
از برکــت وجود او محروم نمودند. بعد از بریدن پای مدرس 
از مجلس شورا و سلب مصونیت سیاسی، وقت انتقام رسیده 
بود. دژخیمان رژیم رضاخان در عملیاتی وحشــیانه، شــب 
هنــگام به منزل مــدرس حمله کردند و با ضرب و شــتم 
فرزندانــش و زیر رگبار مشــت و لگد، این فقیــه فرزانه را 
دســتگیر نمودند سر و پا برهنه و بدون عبا وی را به خواف 
در نزدیکی مرز افغانستان تبعید و در قلعه ای زندانی نمودند. 
این عالم بزرگ بین ســال های ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۶ شمسی در 
خــواف زندانی و تبعید بود. اما رضا خان حتی تحمل وجود 
این انســان وارســته را در تبعید نیز نداشت تا سرانجام در 
ماه رمضــان ۱۳۱۶ مدرس را به کاشــمر بردند و عصر روز 
۲۷ رمضان ســه نفر مامور قتل، چای مســمومی را به سید 
خوراندند و چون بعد از گذشــت دقایقی، سم تأثیر نکرد، با 
دســتپاچگی و عجله، عمامه وی را به دور گردنش پیچیدند 

و او را در حال خواندن نماز مغرب، به شهادت رساندند. 
  مشهور است که زمانی رضا خان به مدرس پیغام داده بود 
آن چنان ترا بکشم که در زمره کفار دفنت کنند و مدرس پاسخ 
داد قبر من هر جا که باشــد، امامزاده می شود اما تو در جایی 
می میری که نه آب باشــد و نه آبادی. و امروز قبر مدرس مزار 
عاشــقان و حق طلبان است و رضا خان، آواره و بی قبر و مزار و 
ملعون ابد. تا روزی که در پیشگاه قادر مطلق پاسخگوی خون 

پاک امثال مدرس بر دامان آلوده اش باشد.
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع: 

صحیفه امــام  ـ  اعیان الشــیعه، ج ۵ ـ حکایتهایــی از زبان 
ســرخ روحانی شهید سید حسن مدرس نوشته مسعود نوری 

داستانهای مدرس نوشته غامرضا گلی زواره

اخبارادبیوهنری

حضرت امام خمینی)ره(: اگر ما را صد بار بکشند و زنده 
شویم دست از مبارزه با آمریکا برنمی داریم.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

زاده
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ی ش
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توبهایکهپذیرفتنینیست!
»برای کسانی که کارهای بد انجام می دهند، و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می رسد، 
می گوید: اان توبه کردم، توبه(پذیرفتنی) نیست، و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا 

می روند، اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کرده ایم.«
نساء-۱8

راســتای  در  برکت احســان  اجتماعی  بنیــاد 
 اجــرای فعالیت های اجتماعی خــود در نظر دارد 3000 
)سه هزار( عدد ویلچر )صرفًا تولید داخل کشور( مورد نیاز 
خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید. لذا از کلیه 
تولیدکنندگان داخلی دارای صاحیت کیفی که توانایی 
تأمین تعداد کاای یاد شــده را در بازه زمانی سه ماهه 
دارند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز 
دوشنبه 1397/9/12 الی روز چهارشنبه 1397/9/14 از 
ســاعت 8 الی 16 با ارائه معرفی نامه معتبر از شــرکت 
متبوع به آدرس تهران، خیابــان کریمخان زند، خیابان 
شهید اســتاد نجات الهی )ویا(، خیابان لباف، پاک 13 

واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.
شایان ذکر اســت هزینه چاپ آگهی بعهده 

برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصهعمومیتهیهویلچر

حجت ااسام و المسلمین ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه تهران: 

استکبار از وحدت بسیج مستضعفین در جهان اسام
سیلی های متعدد خورده و خواهد خورد

به مناسبت دهم آذر سالروز شهادت آیت اه مدرس و روز مجلس شورای اسامی

اسطوره قرن ها، الگوی نسل ها

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: بودجه 98 
باید با هدف دســتگیری از اقشار 
ضعیف جامعــه تنظیم و تصویب 

شود.
آیت اه سیدهاشم حسینی بوشهری 
در خطبه های نمازجمعه قم که با حضور 
اقشار مختلف مردم انقابی این شهر در 
مصلی قدس برگزار شد، افزود: مجلس 
شورای اســامی و نمایندگان محترم، 
منتخب مردم اند و بــا رأی آنها در این 
مقام قــرار گرفته اند؛ لــذا باید ارتباط 
مستمر با مردم داشته باشند تا به خوبی 
مشکات اصلی جامعه را شناسایی و با 

مصوبات خود آنها را مرتفع کنند.
عضو مجلــس خبــرگان رهبری 
اســتقال نمایندگان مجلس را بسیار 
مهم عنوان کرد و تصریح کرد: مجلسیان 
در گفتار و رفتــار معنویت و اخاق را 
فراموش نکنند و تحــت تاثیر القائات 
جناحی و حزبــی  قرار نگیرنــد، زیرا 
مجلس نام اسامی را یدک می کشد لذا 

باید در تراز یک مجلس اسامی باشد.
وی در بخــش دیگری از خطبه ها، 
ســخنان اخیر رهبرمعظم انقاب را در 
جمع شرکت کنندگان کنفرانس وحدت 
اســامی مورد تحلیل  قرار داد و بیان 
داشت: کسی که اهل قرآن باشد و عامل 
به آن، هرگز در برابر مســتکبران ســر 

تسلیم فرود نمی آورد. لذا باید محتوای 
قرآن در میان مردم و امت اسام ترویج 

و تعمیق یابد.
خطیب جمعه قم افزود: مایه ننگ 
و عار است که رئیس یک کشور اسامی 
که مدعی توحید است، به نام وایت  اه 
وایت طاغوت را برگزیند و بدان افتخار 

هم بورزد!
آیت اه حسینی بوشهری با اشاره 
به جایگاه ممتاز جمهوری اسامی  در 
معــادات جهانی و منطقــه ای، گفت:  
ایران اســامی پس از انقاب به برکت 
وایت اه و ایستادگی و مقاومت مردم 
اینک بــه درختی تناور تبدیل شــده 
است که فشارهای مستکبرین قادر به 

شکستن این اقتدار نیست.
وی همچنین هفته بسیج را مورد 
اشــاره قرار داد و بیان داشــت: بسیج 
رکن اساســی انقاب اســامی است و 
تا فرهنگ بســیجی در این کشور رواج 
داشته باشــد، بالندگی و پیشرفت آن 

ادامه خواهد داشت.
عضو مجلــس خبــرگان رهبری  
روز نیــروی دریایی را نیز به رزمندگان 
این نیرو تبریک گفت و اظهار داشــت: 
عظمت نیروی دریایی  تا دور دست ترین 
نقاط دریایی کشیده شــده و با قدرت 
در برابر توطئه ها و فتنه های اشــرار و 

مستکبرین ایستاده است.

امام جمعه قم:
مجلس نباید تحت تاثیر القائات جناحی 

و حزبی قرار گیرد

ســید  المســلمین  و  حجت ااســام 
محمدحســن ابوترابی فرد در خطبه های نماز 
جمعه تهران با بیان اینکه امروز در پناه عمود 
وایت فقیــه، راه برای وحدت افتخارآفرین و 
عزت بخش هموار شــده است، گفت: بسیج 
ایران اسامی، عراق، سوریه،  مستضعفین در 
فلسطین و لبنان تحت فرماندهی رهبر معظم 
انقــاب در برابر دنیای اســتکبار با قدرت 
ایستاده است و این وحدتی است که استکبار 
و نظام ســلطه از آن ســیلی های متعددی 

دریافت کرده و خواهند کرد.
وی با  اشاره به انتخاب شهردار جدید تهران، 
بیان داشت: از شهردار منتخب که دانش آموخته 
دانشگاه در رشــته معماری است و در این حوزه 
صاحب نظر اســت، انتظار مــی رود نظرات رهبر 
انقاب را در حوزه شهری مورد توجه قرار دهد و 
با تکیه بر صاحبان فکر، دانش و علم زمینه فراهم 
کردن نقش دانشگاه در مدیریت شهری در تهران 

را فراهم کند.
امــام جمعه موقت تهران بــا تاکید بر اینکه 
نیازمند شــهری هستیم که نقشــه اش با علم و 
دانش طراحی و اجرا شود و مدیریتش مبتنی بر 
دانش باشد، ادامه داد: برای مدیریت کانشهری 
مانند تهران نیازمنــد حضور همه نهادهای موثر 
و دارای نقش در این عرصه هســتیم. باید زمینه 
اجماع مســئوان در مدیریت شهر تهران فراهم 

شود.
با  ابوترابی فرد  المســلمین  و  حجت ااسام 
تاکید بر اینکه باید ارتقاء بهره وری در دســتور 
شــهردار جدیــد تهران باشــد، اظهار داشــت: 
شــهرداری و دولت، قبل از اینکه به فکر افزایش 
در آمد ها باشــند باید به فکر کاهــش هزینه  ها 
باشــند، این راه حل معضات کشور است؛ باید 

هزینه مدیریت کشور کاهش پیدا کند.
وی ضمــن انتقــاد از تراکــم فروشــی از 
ســوی شــهرداری تهران در چند سال گذشته، 
گفت:کدام کشور و شــهردار در جهان معماری 
شــهر را تخریب و موجبات عــدم رضایتمندی 
شــهروندان را فراهــم می کنــد و از آن طریق 

در آمدزایی می کند؟
امام جمعــه موقت تهــران تخریب محیط 
زیســت شــهری را از طریــق تراکم فروشــی، 
تضییع حقوق شــهروندی دانست و افزود: کدام 
نهاد علمی تائید کرده  اســت، تهران باید رشــد 
عمودی داشته باشــد و در آن آسمان خراش ها 

ساخته شود.
حجت ااســام و المســلمین ابوترابی فرد با  
اشــاره به وضعیــت حمل ونقل شــهر تهران در 
سال های گذشــته، اظهار داشت: مدیران ناایق، 
پیش از انقاب کشــور را در مترو سازی یک صد 
سال از کشــورهایی که دارای مترو هستند، دور 
کرده بودند که به حمداه پس از انقاب کارهای 

بزرگی در این حوزه انجام شده است.
وی گفــت: روزانه حدود ۳ میلیون ســفر با 
مترو شکل می گیرد و ما در کنار کشورهایی قرار 
گرفته ایم که از ۱۵۰ سال قبل مترو داشتند. در 
این میان نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده 

است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پسماند 

تهران ۲ برابر کان شــهرهای مشابه است، بیان 
داشــت: روزانه در تهران 8 تا ۹ هزار تن پسماند 
تولید می شود که این شایسته مردم تهران نیست 
کــه در دوران تحریم این مقدار پســماند تولید 
کنند. بــا پول این پســماندها می توان برخی از 

خطوط مترو را تکمیل کرد.
نسل جدیدی از ناوشکن های کاس موج 

به نیروی دریایی ملحق می شود
امیردریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران که پیش از 
خطبه های نماز جمعه تهران به مناســبت هفتم 
آذر ســالروز نیروی دریایی ســخن می گفت، با 
 اشــاره به حرکت رو به جلــوی انقاب در چهل 
ســال گذشــته، گفت: نیروی دریایی در دوران 
دفاع مقدس کارنامه درخشانی داشت که حماسه 
۷ آذر در شــصت و ســومین روز دفاع مقدس و 
عملیات مروارید در شــصت و هفتمین روز دفاع 

مقدس سیلی محکمی به رژیم بعث عراق زد.
به گزارش فارس، وی خاطرنشــان کرد: در 
دهه دوم انقاب بــرای تامین قطعات مورد نیاز 
کاما به بیرون وابسته بودیم اما به دلیل تحریم ها 
روی پای خود ایســتادیم و چــون ظرفیت ها و 
جوانان خود را باور کردیم توانســتیم تجهیزات 

مورد نیاز خود در دریا را خودمان بسازیم.
امیر دریادار خانزادی افزود: نیروی انســانی 
را با بهره گیــری از آموزه های دینــی و انقابی 
خودمان تربیت کردیم و با همین رویه دهه سوم 
انقاب را با خیز بلندتر طی کردیم و موفق شدیم 
ناوهای موشک انداز و زیردریایی های کاس غدیر 
را خودمان بسازیم و به نیروی دریایی با ظرفیت 
اقیانوسی تبدیل شــویم. فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســامی ایران گفت: مبارزه با 
دزدان دریایی را هــزاران کیلومتر آن طرف تر از 
مرزهای آبی کشــور با جدیت دنبال کردیم و تا 
امروز ۵8 ناوگروه را به خلیج عدن هدایت کردیم 
تا با دزدان دریایی مقابله کنند و سازمان جهانی 

دریانــوردی بارها به علت 
مبــارزه با دزدان دریایی از 

ما تقدیر کرد.
دهــه  افــزود:  وی 
از  مملو  انقــاب  چهــارم 
بــدون توقف بود  اقدامات 
توسعه سواحل  پرچمدار  و 
مکران شدیم و چرخه های 

قابلیت ســازی را در مکران شکل دادیم که تداوم 
آن احیای قدرت دریایی ایران است.

امیر دریــادار خانزادی بیان داشــت: امروز 
در آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب، 
زیردریایی غدیر ۹۵۵، نسل جدید زیردریایی های 
راهبردی کاس فاتح و ناوشــکن تمــام ایرانی 
ســهند را به ناوگان جنوب جمهوری اســامی 
ملحق می کنیم و روز شــنبه شاهد الحاق نسل 
جدیدی از ناوشکن های کاس موج و نسل سوم 
جماران به نیروی دریایی در جنوب خواهیم بود 
و در پی آن ناوشــکن های دنا و بــرای بار دیگر 
ناوشــکن دماوند را تا چند مــاه آینده احیا و به 

نیروی دریایی ملحق می کنیم.
ارتش جمهوری  دریایــی  نیروی  فرمانده 
اســامی ایران با  اشــاره به اینکه یاوه گویان و 
دشمنان انقاب بدانند نهال انقاب تنومندتر 
شــده اســت، افزود: امــروز آمریکایی ها در 
ســرازیری افول افتاده اند و بی آبرویی و خفت 
آنها در این چهل ســال روزبه روز بیشتر شده 

است.
وی گفت: امــروز پرچم شــکوهمند ایران 

اســامی بر عرشه ناوشــکن های تمام ایرانی در 
عرصه اقیانوس ها در حال اهتزاز است.

بیش از 9۵ درصد سرزمین سوریه
 در اختیار دولت این کشور است

به گزارش مهر، حسین رویوران، کارشناس 
مســایل غرب آسیا نیز در ســخنرانی پیش از 
خطبه ها اظهار داشت: زمانی که اتحادیه عرب، 
ســوریه را بیرون کرد و کل جهان در مقابلش 
ایستادند، جمهوری اســامی در کنارش قرار 
گرفت و روســیه نیز بعد از مدتی تحریک شد 
و در کنار ســوریه قرار گرفت و به همین دلیل 
در حــال حاضر بیش از ۹۵ درصد ســرزمین 
ســوریه در اختیار دولت است و تکفیری ها در 
شــهر ادلب و در محاصره کامل هستند و این 
نشــان می دهد که ایمان چه کارهایی می تواند 

انجام دهد.
وی گفت: سوریه یکی از محورهای مقاومت 
اســت و اگر در گذشته نقش کمتری داشت اان 

نقش پررنگ تری دارد.
کارشناس مسایل غرب آســیا ادامه داد: 
کشــور دومی که طی چند سال اخیر تحول 
زیادی داشــت عراق بود، چهار سال پیش که 
تکفیری ها وارد عراق شــدند ســه شهر نینوا، 
صاح الدین و انبــار را گرفتند و دولت عراق 
تصــور می کرد که بــا توجه به پیمــان دفاع 
مشــترکی که با آمریــکا امضا کرده اســت، 

می تواند از او کمک بگیرد.
رویوران افزود: عــراق بنا بر همین پیمان از 
آمریــکا تقاضای کمک کرد و از او خواســت که 
بیایــد و از عراق دفاع کند ولی آمریکا اعام کرد 
که نمی آید و دخالت نمی کند، در این شــرایط 
دولت عراق از آمریکا خواست که ساح خریداری 
شــده را از آمریکا دریافت کند ولی آنها ساح را 

هم به عراق ندادند.
اعتراض به سفر بن سلمان 

نشانه دیگری از بیداری اسامی
وی گفــت: تکفیری ها با تبانی آمریکا آمدند 
و آمریکا به عراق ســاح نداد و عراق هم در این 
شــرایط گفت ما ناچاریم به سمت ایران برویم؛ 
آمریــکا فکر می کرد در این شــرایط هیچ کس 
نمی تواند جلــوی تکفیری ها قرار بگیرد و آنها تا 
۳۰ ســال در منطقه می مانند ولی ســپاه قدس 
به عــراق رفت و افرادی را کــه زیر نظر آیت اه 
سیســتانی بودند آموزش داد و همچنین ساح 

مورد نیاز را به آنها فروخت.
کارشناس مسایل غرب آســیا بیان داشت: 
اعتراض برخی کشورهای عربی به سفر محمد بن 
ســلمان ولیعهد عربستان سعودی نشانه بیداری 
اســامی اســت و نشــان می دهد که عربستان 
ســعودی تا اندازه زیادی شرایط استبدادی دارد 

و تهدید منطقه است.



صفحه 4اقتصادی
 شنبه           ۱۰ آذر ۱۳۹۷

۲۳ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۲ 

کوتاه اقتصادی

با بررســی آمارهای جمعیت مشخص می شود 
دستگاه های اجرایی قانون حمایت از رشد جمعیت 

در ایران را به درستی اجرا نمی کنند.
به گزارش مشــرق، در دهه های گذشــته به واسطه 
شرایط کشــور و همچنین نیاز به رشد متوازن جمعیت، 
سیاست های تحدید نسل در کشور دنبال شد که نتیجه آن 
جلوگیری از روند رو به رشد جمعیت ایران طی سال های 

دهه ۶۰ و پس از آن بود.
از این رو در دورانی که این سیاســت در کشور اجرا 
می شد شاهد محدودیت هایی در ارائه خدمات اجتماعی 
بــه خانواده های دارای بیش از ۳ فرزند بودیم و همچنین 
تبلیغات زیــادی که در خصوص خانواده کمتر در فضای 
عمومی کشور دیده می شد که ترویج شعارهایی همچون 
فرزند کمتر زندگی بهتر را می توان در این زمینه بررسی 
کرد که این مسائل سبب کاهش میزان موالید و نرخ باروری 

زنان و در نتیجه کوچک شدن خانواده های ایرانی شد.
این روند همچنان ادامه یافت تا اواســط سال ۱۳۹۰ 
رهبر انقاب با دقت نظر در معایب تداوم چندین ساله این 
سیاست، از اجرای آن جلوگیری و در مقابل تحدید نسل 
ایســتادند. ایشان در دیداری که روز سوم مرداد ماه سال 
۱۳۹۰ با مسئوان نظام داشتند در این خصوص فرمودند:
 »ما باید در سیاســت تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. 
سیاست تحدید نسل در یک برهه ای از زمان درست بود؛ 
یک اهدافی هم برایش معیــن کردند. آنطوری که افراد 
متخصص و عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق 
و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان 
مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 
۷۱ به این طرف، باید سیاســت را تغییر می دادیم؛ خطا 
کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم. 
کشور باید نگذارد که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی 

در کشور از بین برود.«
بر همین اساس نیز ضمن توقف اجرای این سیاست 
و از دستورکار خارج شدن آن، از اردیبهشت ماه سال ۹۳ 
نیز سیاست های کلی »جمعّیت« از سوی رهبر انقاب به 
دستگاه ها اباغ شد که آن هم نقشه  راه جدیدی پیش روی 

مسئوان برای مدیریت این موضوع گذاشت.
براساس این سیاست نامه اباغی، دستگاه های اجرایی 
موظف شدند نسبت به رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج 
تشــکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش ســن ازدواج، 

به علت عدم اجرای صحیح قانون توسط دولت رخ داد

آمارهای نگران کننده از کاهش رشد جمعیت در کشور

حمایت از زوج های جوان و توانمندســازی آنان در تأمین 
هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد اقدامات 

ازم را انجام دهند.
اما آنچه در عمل طی سال های اخیر شاهدیم این است 
که عاوه بر اجرا نشدن صحیح این قانون، شاهد پسرفت در 
این خصوص نیز هســتیم به طوریکه آمارها سال  به سال 

نگران کننده تر می شوند.
روند کاهشی تعداد موالید در سالیان اخیر

براساس آمار موجود، در سال ۱۳۹۴، میزان تولد جدید 
در کشور بیش از یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفر بوده است 
که این رقم با کاهش قریب به ۴۲ هزار نفری در سال ۹۵ 
به یک میلیون و ۵۲۸ هزار رسید که این رقم در سال ۹۶ 

به یک میلیون و ۴۷۹ هزار نفر کاهش یافت.
به عبارت دیگر در سال های پس از اجرای این قانون 
شــاهد کاهش قریب به ۹۲ هــزار نفری تعداد موالید در 
کشور بودیم که همین مسئله نشان دهنده ضعف در اجرای 
سیاست هاست.از سوی دیگر، کاهش میزان موالید در کشور 
همزمان شده است با افزایش سن خانوار بطوریکه براساس 
آخرین آماری که توســط بانک مرکــزی از تعداد خانوار 
مربوط به وضعیت بودجه خانوار در ســال ۹۶منتشر شد، 
این مسئله قابل درک می شود.براساس این آمار، میزان افراد 
باای ۵۰ ســال در خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۷ به عنوان 
اولین سال مورد بررسی ۱۶/۷ درصد بوده که این رقم در 

آخرین آمار منتشــره در سال ۹۶ به بیش از ۲۵/۴ درصد 
رسیده است که بیانگر رشد قریب به ۸/۷ درصدی است.

به عبارت دیگر تعداد افراد پا به ســن گذاشــته در 
خانواده های ایرانی طی این سال ها بیشتر شده است و در 
مقابــل، درصد افراد پایین تر از ۲۰ ســال در هر خانوار از 
۳۳/۹ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۲۶/۷ درصد کاهش یافته 

که نشانگر افت ۷/۲ درصدی است.
از این دو آمار می توان نتیجه گرفت هرم جمعیتی ایران 
در حال حرکت به ســمت پیری است و به اندازه ای که از 
جمعیت جوان کشور به سمت میان سالی حرکت می کنند، 
جایگزین نمی شــود که این مسئله به عنوان زنگ خطر و 

هشداری جدی در مقابل مسئوان قرار دارد.
بررسی دقیقتر موضوع نیز از آخرین سرشماری مرکز 
آمار قابل دسترســی اســت که بنابر اطاعات آن، میزان 
رشــدجمعیت کشور چه در بخش شهری و چه در بخش 
روســتایی با کاهش مواجه شده است بطوریکه در بخش 
شهری متوسط کاهش سرعت رشد جمعیت به منفی ۱۷ 
درصد و در بخش روستایی نیز به منفی ۱۰ درصد رسیده 
است.این میزان کاهش پیش از این نیز در آینده پژوهی هایی 
که چه در داخل و چه خارج از کشور انجام شده بود قابل 
پیش بینی بود. براساس پژوهشی که سازمان ملل در این 
خصوص انجام داد، در سال ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت ایران 
به صفر می رسد که با توجه به شرایط فعلی حتی ممکن 

است زودتر نیز این فاجعه رخ دهد.
همچنین برخی آینده پژوهی ها نیز حکایت از این دارد 
که جمعیت ایران پس از رسیدن به ۹۰ میلیون نفر روند 
معکوس به خود می گیرد و تا سال ۱۴۸۰ شمسی، تعداد 

ایرانیان به ۶۲ میلیون کاهش می یابد.
علت کاهش جمعیت ایران چیست؟

کارشناسان این حوزه دایل بسیاری برای این وضعیت 
نا به سامان جمعیتی کشور مطرح می کنند که هر کدام در 
جای خود قابل بررسی است اما مهم ترین عواملی که در این 
زمینه می توان به آن  اشــاره کرد عدم همراهی به موقع و 
اجرای دقیق سیاست های جمعیتی توسط مسئولین کشور 
است که همزمانی آن با فشارهای اقتصادی که این سال ها 
به واســطه کم کاری های داخلی و همچنین تحریم های 
خارجی بر ملت ایران تحمیل کرده موجب بخشی از این 

کاهش جمعیت شده است.
از سوی دیگر، تغییر ســبک زندگی افراد بخصوص 
درجوامع شــهری و تاثیری که رسانه های جمعی بر طرز 
فکر مردم می گذارند به همراه اطاعات غلطی که برخی 
افراد به ظاهر کارشناس برای تغییر محاسبات مسئوان در 
اختیار آنها قرار می دهند نیز از دیگر عوامل این بحران است.

در این زمینه می توان به دستگیری دو نفر از اساتید 
دانشــگاه که در پوشش فعالیت های علمی اقدام به نفوذ 
در دستگاه های مختلف حاکمیتی و مانع آفرینی در برابر 
اجرای صحیح سیاست های کلی نظام در زمینه جمعیت 
نمودند،  اشاره کرد. این عناصر متهم به اقدام علیه امنیت 
کشــور از طریق ارتباط و همکاری با موسســات برانداز، 
ایجــاد انحراف و اختال هدفمند در تصمیمات نهادهای 
سیاســتگذار، آمارســازی، خروج اطاعات از کشور و... 

می باشند.
نقش سازمان های امنیتی خارجی

 در بحران جمعیتی ایران
یک محقق و پژوهشگر حوزه جمعیت با  اشاره به اینکه 
نقشــه کاهش زادوولد و نرخ پایین فرزند آوری در ایران 
از سوی سازمان سیا همچنان باقدرت ادامه دارد تصریح 
کرد: دشــمن تمام قوای خود را به کار گرفته و با ورود به 
بخش فرهنگی و به کارگیری رســانه ها ازجمله ماهواره و 
تولید فیلم ها، تاش می کند بی رغبتی و ترساندن جوانان 
از ازدواج، تاکید بر افزایش مهریه و ترویج طاق در کشور 

دامن بزند.

* رئیس  کمیســیون تخصصی طا و جواهردرباره سیر نزولی قیمت 
طا، سکه و ارز در یک هفته گذشته گفت: با ورود سکه های نگهداری 
شــده در خانه ها به بازار، قیمت ها کاهش یافت بطوریکه قیمت سکه 
در اول هفته، ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که تا پایان هفته روز 
پنجشنبه به ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت نیم 
ســکه در اول هفته ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومــان بود که در پایان 
هفته به ۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان،  ربع سکه از ۱ میلیون و ۲۰۰ 
هــزار تومان به ۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومــان، طای یک گرمی از 
۶۶۰ هــزار تومان به ۶۵۰ هــزار تومان و طای ۱۸ عیار نیز از ۳۷۰ 
هزار تومان به ۳۴۰ هزار تومان رسید.کشتی آرای پیش بینی کرداگر 
ســپرده هایی که در چند ماه گذشــته تبدیل به سکه و ارز شده بود 
 دوباره به دلیل کاهش قیمت وارد بازار شود قیمت ها روند کاهشی پیدا

 می کند. 
* قیمت جهانی نفت دیروز هم روند نزولی داشت. به گزارش 
فارس به نقل از بلومبرگ، در معامات روز جمعه بازار جهانی 
انرژی، هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۳۱ سنت کاهش، 
۵9/2 دار به فروش رسید.قیمت نفت آمریکا نیز ۵۷ سنت 
کاهش یافت و ۵0/88 دار قیمت گذاری شد. همچنین قیمت 
هربشکه نفت اوپک هم به ۵8 دار کاهش یافت.افزایش عرضه 
نفت از سوی آمریکا به بازار باعث شد، صحبت ها در باره احتمال 
کاهش عرضه نفت از سوی روسیه و عربستان نیز نتواند بازار 
را مثبت کند. این احتمال وجود دارد، در نشست هفته آینده 
اوپک کشورهای تولیدکننده نفت و همچنین روسیه به دنبال 

توافقی برای کاهش عرضه باشند.
* کلنگ احداث دومین مجتمع آموزشــی بانک سینا در روستای ده 
باا از توابع رمشک در قلعه گنج کرمان به زمین زده شد.به گزارش 
روابط عمومی این بانک، در آیین افتتاح این مجتمع آموزشی، رئیس 
 بنیاد مســتضعفان انقاب اسامی ضمن قدردانی از مشارکت خوب 
کارکنان خیر بانک ســینا و همکاری مسئوان منطقه گفت: اولویت 
اول ما آبادانی در منطقه قلعه گنج است؛ در همین راستا با مشارکت 
مردم و تشــکیل گروه های روستایی و پس انداز خود مردم به منظور 
 اشتغال زایی روستائیان توسط بنیاد علوی به مردم وام اعطا می شود. 
سعیدی کیا افزود: طرح  اشتغالزایی روستاییان در تمامی استان ها در 
حال اجراســت و برای هر استان مبلغ ۲۰ میلیارد تومان و برای هر 
طرح روستایی ۲ میلیارد تومان درنظر گرفته شده که از طریق بانک 
سینا پرداخت می شود. وی افزود: تاکنون پرونده ۲ هزار و ۶۰۰ مورد 
از طرح های توانمند سازی اهالی روستا ها به تصویب رسیده و به زودی 
از طریق استانداری ها برای پرداخت اباغ خواهد شد. وی افزود: تاکنون 
۹ هزار شغل توسط بنیاد مستضعفان از طریق همین طرح ایجاد شده 
است.در ادامه دانیالی قائم مقام بانک سینا هم گفت: خداوند را شاکریم 
که همراســتا با سیاست های کان بنیاد مستضعفان انقاب اسامی 
مبنی بر توانمندسازی مناطق کم برخوردار کشور، شاهد آغاز مراحل 
احداث دومین مدرسه از محل کمک های همکاران خیر بانک هستیم.

* دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ایران گفت: در ۷ ماه 
نخست سال 9۷ صادرات سیمان ایران نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ۷ درصد افزایش داشته و به ۳/8 میلیون تن 
رسیده است.عبدالرضا شــیخان افزود: صادرات آجر نیز در 
این مدت ۱۳/6 درصد افزایش داشته و به ۳/84 میلیون تن 

رسیده است.
وی اما گفت این احتمال وجود دارد که طی ماه های آینده شاهد 

کاهش صادرات سیمان باشیم.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی 
گفت: درست است بسیاری از گرانی ها به دلیل نوسانات ارزی 
بوده  اما دولت باید هوای سفره مردم کم درآمد را داشته باشد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با انتقاد به عملکرد دولت برای مهار تورم تصریح کرد: درســت است 
بسیاری از گرانی ها متوسل به نوسانات ارزی بوده است اما دولت در 
مقابله با چنین حجم افزایش قیمتی، چتر حمایتی خوبی را باز نکرده 
است. معتقدیم دولت باید برای اینکه بتواند تورم را خنثی کند هوای 

سفره مردم کم درآمد را داشته باشد.
 وی افــزود: به عنوان مثال در پرداخت یارانه به اقشــار مختلف 
جامعه هیچ تغییر قیمتی رخ نداده است. بعضا می شنویم که از سوی 
دولت بیان می شــود در پرداخــت یارانه ها مصیبتی عظیم دامن گیر 
آنهاست. این درحالی است که یارانه ها برای دولت نوعی درآمد را هم 

به همراه داشته است.
 این صحیح نیست که با افزایش تورم هیچ تغییری در مقدار یارانه 

نقدی به وجود نیامده باشد.
همچنین عضو کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی گفت: چرا 
ستاد تنظیم بازار، تأثیر نوســانات ارزی بر برخی واحدهای تولیدی 
را نادیده می گیــرد و قیمت هایی را مصوب می کند که موجب ضرر 

تولیدکننده می شود
غامعلی فاروقی افزود: زمانی که کاایی را در بازار با قیمت کاذب 
به فروش برسانند باید با آن برخورد جدی شود و در آن طرف داستان، 
زمانی که قصد اعمال قیمت های پایین تر از نرم بازار را دارند یا باید به 
حمایت جدی از تولیدکننده پرداخته شود یا بگذارند تولیدکننده به 
قیمت رســمی و تحت چارچوب قوانین محصوات خود را به فروش 

برسانند.
 ما نیز به دنبال گرانی کااها و نارضایتی مردم جامعه نیستیم، اما 

باید فکری به حال ثبات قیمت ها در بازار شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره موضوع تنظیم بازار 
کاا های اساسی گفت: با وجود کارشکنی های مکرر و اعمال تحریم ها 
از سوی آمریکایی ها علیه جمهوری اسامی ایران، نباید مشکلی برای 
تامین معیشــت مردم ایجاد شــود. نباید زمانی که ارز برای واردات 
کاا های اساســی با نرخ ترجیحی تعلق می گیرد، کاا با نرخ ارز آزاد 

به مردم به فروش برسد.
شــهاب نادری افزود: همراه با اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای 
کاا های وارداتی، باید سازوکار دقیق توزیع کاا های مذکور نیز روشن 
شود، چرا که خیلی از مردم گایه دارند قیمت کاا های مصرفی باا 

رفته است.
نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثاث باباجانی و روانسر و اورامانات، 
تصریح کرد: در روند اختصاص ارز ترجیحی و توزیع کاا های مذکور 
باید از رانت جویی توسط عده ای، جلوگیری شود و مفسدان اقتصادی 
باید براساس قانون مجازات شوند به نحوی که به بازدارندگی در ارتکاب 

فساد اقتصادی منجر شود.
نادری افزود: جلوگیری از فساد اقتصادی باید به صورت سیستمی 
تعریف شــود به نحوی که پیشگیری در اولویت قرار بگیرد، حتی در 

توزیع کاا های اساسی باید عملکرد شفاف شود.
وی با بیان اینکه ارتقای عملکرد ستاد تنظیم بازار ضرورت دارد، 
ادامه داد: اینکه از صادرات محصوات مورد نیاز کشور، جلوگیری شود، 
قابل توجیه است اما باید از تولیدکننده حمایت کافی شود تا انگیزه 

برای رشد تولید داشته باشد.

با توافق نظام بانکی کشور و مجلس شورای اسامی، جریمه 
بدهی معوق تولیدکنندگان بخشــیده می شود و اصل و سود 

بدهی نیز به صورت ساده )نه مرکب( محاسبه خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با کیهان اظهار کرد: مجلس 
شورای اسامی سال گذشته در قالب بند »و« تبصره ۱۶ بودجه سال 
۹۷ مصوب های گذراند که بر اســاس آن چنانچــه بدهکاران بانکی 
بدهی معوق خود را تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷تسویه نمایند، بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد 

اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.
وی افزود: هدف از این کار فراهم شدن امکان بازپرداخت بدهی از 
سوی فعاان اقتصادی، امکان وصول مطالبات مشکوک الوصول نظام 
بانکی و به حرکت درآمدن چرخه فعالیت های اقتصای کشور بود، اما 
نحوه نگارش متن نهایی مصوبه که در صحن علنی مطرح گردید کاما 

روان و شفاف نبود که باعث ایجاد ابهامات زیادی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برخورد با فردی که 
به عنوان مثال چند ســال قبل وام گرفته است، مجموع اصل بدهی، 
سود و جریمه تأخیر آن در پایان سال نخست، مبنای محاسبه مجدد 
سود و جریمه برای سال بعد قرار می گیرد و این روند برای سال های 
بعد هم تکرار می شــود. به این ترتیب ما شــاهد محاسبه نرخ مرکب 
ســود و جریمه دیرکرد بودیم که این اتفاق آسیب جدی هم به فعال 
اقتصادی و هم به نظام بانکی کشور وارد می کرد و هم از نظر شرعی 

دارای اشکال بود.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی 
و رایزنی با نظام بانکی، درباره آخرین وضعیت این قانون عنوان کرد: با 
توجه به اینکه شهریورماه آخرین مهلت اجرای قانون بند »و« تبصره 
۱۶ بودجه ســال ۹۷ بود و تاریخ سررسید آن به پایان رسیده است، 
لذا هفته گذشــته نشست مشترکی با حضور ریاست مجلس شورای 
اسامی و روسای بانک های سراسر کشور برگزار گردید و به وضعیت 

مطالبات نظام بانکی رسیدگی شد.
وی خبر داد: در این جلسه توافق حاصل گردید و به متن واحدی 
دست یافتیم که بر اساس آن، مبنای محاسبه پرداخت بدهی به نظام 
بانکی همان قرارداد اولیه خواهد بود و به ازای هر ســالی که از زمان 
ارائه تسهیات می گذرد، محاسبه سود به صورت عادی انجام می شود.
عضو فراکسیون نمایندگان وایی تصریح کرد: بنابراین سود مرکب 
لحــاظ نمی گردد و همچنین بر اســاس توافق با نظام بانکی، جریمه 
دیرکرد هم بخشیده خواهد شد. به این ترتیب مجموع پرداختی برابر 
با مبلغ قرارداد اولیه به اضافه ســود هر یک از ســال ها که به صورت 

جمع حسابی ساده و نه مرکب محاسبه خواهد شد.
پورابراهیمی توضیح داد: به عنوان مثال اگر کســی ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیات را پنج سال قبل با نرخ ۲۰ درصد دریافت کرده و تا 
کنون بازپرداختی نداشته است، اگر به بانک مراجعه کند، همان ۱۰۰ 
میلیون تومان مبنای پرداخت امروز قرار خواهد گرفت و عاوه بر آن 
باید به ازای هر سال ۲۰ درصد )۲۰ میلیون تومان( سود بپردازد که 
مجموع ســود پنج ساله آن ۱۰۰ میلیون تومان خواهد شد. بنابراین 
مجموع اصل بدهی و سود پرداختی این فرد برای تسویه کامل، ۲۰۰ 

میلیون تومان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک ها در شرایط کنونی 
۱۰۰ میلیون تومان سال اول را با ۲۰ درصد سود )۲۰ میلیون تومان( 
و شــش درصد جریمه )شش میلیون تومان( جمع کرده و این ۱۲۶ 
میلیون را مبنای محاســبه سال دوم قرار می دهند و سود ۲۰ درصد 
و جریمه ۶ درصدی سال دوم را بر اساس این ۱۲۶ میلیون محاسبه 
می کنند. این روند برای ســال های بعد تکرار می شود و نهایتا بالغ بر 

۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، بر اساس توافق صورت گرفته، 
محاسبه نرخ سود برای هر سال به صورت مجزا و اعمال آن بر اساس 

قرارداد اولیه مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی تأکید کرد: در این جلسه توافق کامل با بانک ها شکل 
گرفت و متن اصاحی هم نهایی گردید. نهایتا متن توافق شــده بین 
روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و پولی و بانکی به تأیید 
ریاست مجلس رسید و قرار است یکشنبه هفته جاری در قالب اصاح 
بندهایی از قانون بودجه سال ۹۷ کشور در صحن علنی مطرح شود.

وی افزود: با تصویب این متن، بخش زیادی از مشــکات فعاان 
اقتصادی که با نحوه تسویه حساب با بانک ها مشکل داشتند حل خواهد 
شد. در ضمن اگر کسی قبا بخشی از بدهی خود را پرداخت نموده، 
معادل مبلغ پرداختی از بدهی او کسر شده و مابه التفاوت آن بدهکار یا 
بستانکار خواهد شد که بر اساس آن تسویه نهایی صورت خواهد گرفت.
گفتنی اســت کیهان پیش از ایــن در گزارش هایی به انعکاس و 
پیگیری این موضوع پرداخته بود و دو هفته قبل نیز نامه ۱۳ تشکل 
تولیدی کشــور خطاب به رئیس مجلس را بــرای رفع ابهام از قانون 

تسویه بدهی معوق تولیدکنندگان منتشر کرد.

کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه اقتصادی بار دیگر 
بر اهمیت تبادات مالی و تجاری با ارزهای ملی و کمک به پایان 

سلطه دار تاکید کردند.
به گزارش ایســنا، لیو یینگ؛ کارشــناس موسسه تحقیقات ملی 
دانشگاه رنمین چین درباره حذف دار از مبادات جهانی به اسپوتنیک 
گفت: راه اندازی سامانه مبادات ارزهای ملی میان چین و روسیه قادر 
خواهد بود دار را که هم اکنون حجم زیادی از تجارت جهانی با آن 
انجام می شود و تنش های سیاسی، نوسانات بسیاری را برای آن ایجاد 
می کند، به چالش بکشاند و این دو کشور را به دور زدن جنگ تجاری 

که ترامپ علیه آنها راه انداخته، کمک کند. 
وی ادامــه داد: اظهارات و تصمیمات بانک مرکزی ایاات متحده 
آمریکا )فدرال رزرو( می تواند تاثیرات عمیق و شگرفی را در بازارهای 
بین المللی که همگی تحت تاثیر دار هستند ایجاد کند و این امر برای 
اقتصاد و تجارت جهانی فاجعه بار خواهد بود بنابراین باید کشورهای 
مختلف هرچه زودتر به فکر راه اندازی سازوکاری جدی و عملی برای 
کنــار گذاشــتن دار در تبادات تجاری افتاده و به ســلطه این ارز 

آمریکایی پایان دهند. 
وی از لزوم رهایی جهان از ســلطه دار ســخن گفت و افزود: تا 
زمانی که دار حرف اول تجارت و اقتصاد جهان را بزند، نباید انتظار 
داشته باشــیم که سایر کشورها بتوانند به مسیر شکوفایی اقتصادی 

خود ادامه دهند.  
گفتنی است، روسیه و چین به تازگی به توافقی بر سر راه اندازی یک 
سازوکار جدید برای انجام مبادات مالی و تجاری بر اساس ارزهای ملی 
خود یعنی یوآن و روبل دست یافته اند که می تواند در صورت موفقیت، 
زمینه ساز گام های بعدی و اقدام عملی سایر کشورها که به نوعی درگیر 

تحریم های اقتصادی و جنگ تجاری با آمریکا هستند، شود. 
همچنین بــه گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس کمیســیون 
اقتصــادی مجلس درباره روند کاهش قیمــت دار گفت: نرخ ارز در 
اقتصاد ایران متاثر از متغیر اقتصادی و غیراقتصادی بوده و متاسفانه 
در ماه هــای اخیر عوامل غیراقتصادی نقــش موثری در افزایش نرخ 

کاذب دار داشته است.
محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه پیش بینی می شود کاهش 
نرخ دار استمرار یابد، افزود: با وجود اینکه نرخ دار نسبت به روزهای 
قبل کاهش یافته اما همچنان قیمت فعلی ارز واقعی نیست و بر این 

اساس روند کاهش نرخ باید ادامه یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
دولت باید از سفره مردم کم درآمد 

حمایت کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به کیهان خبر داد
توافق نظام بانکی و مجلس

 برای بخشش جریمه بدهی معوق تولیدکنندگان

کارشناس چینی:
دار را باید کنار بگذاریم

معاون شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفــت: با توجه بــه نمونه برداری  های 
صورت گرفته، عمده افزودنی هایی که تحت 
عنــوان اکتان افزا در جایگاه های ســوخت 
اکتان سوخت  افزایش  باعث  می شود  عرضه 

هم نمی شود.
به گــزارش خبرگــزاری تســنیم، اکبری در 
سی ودومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا 

در سازمان محیط زیست اظهار کرد: افزودنی هایی 
که در جایگاه های سوخت تولید می شود، تولید شده 
پاایشگاه های وزارت نفت نیست و هرگز وزارت نفت 
اعام نکرده که ســوخت تولیدی در پاایشــگاه ها 

نیازمند افزودنی است.
وی افــزود: وزارت نفت، نه در توزیع افزودنی ها 

نقش داشته و نه موافق توزیع این افزودنی هاست.
معــاون تامیــن و توزیع شــرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی با  اشاره به این که عمده افزودنی ها 
تحت عنوان اکتان افزا در جایگاه های سوخت عرضه 
می شــود، تاکید کرد: با توجه به بررسی های انجام 
شــده و نمونه برداری  های صــورت گرفته، علیرغم 
ادعاهای مطرح شده، این افزودنی ها باعث افزایش 
اکتان سوخت هم نمی شود. بنزین سوپر و معمولی 
که در جایگاه ها توزیع می شود نیازی به اکتان افزا 
ندارد. بنابراین هیچ ضرورتی برای توزیع افزودنی ها 

در جایگاه های سوخت وجود ندارد.اکبری با  اشاره 
به بررسی توزیع افزودنی های سوخت در کمیسیون 
قاچاق با توجه به قیمت افزودنی ها و تاثیر سوء آن 
برای موتور گفــت: ممنوعیت توزیع افزودنی ها در 
جایگاه های سوخت اعام شده است. مکاتبه ای هم 
با سازمان استاندارد انجام شده که اگر قرار باشد این 
افزودنی ها توزیع شود، حتما باید استاندارد ملی برای 

آن در نظر گرفته شود.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

افزودنی های عرضه شده در پمپ بنزین ها اثری ندارد

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.
به گزارش مشــرق بر اساس گزارش وزارت راه و 
شهرسازی، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در 
تهران در آبان ماه امســال به ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار 
تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ 
درصد رشــد نشــان می دهد؛ بدین ترتیب آبان ماه  
امسال رکورد یک دهه اخیر در گرانی مسکن زده شد.
بااتریــن رقم افزایش قیمت مســکن در دولت 
احمدی نژاد مربوط به خرداد ۱۳۹۱ با ۶۸ 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 ۷۳ درصد، در 
مهر ۸۳ درصد و در آبان ۹۱ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در ۵ سالی 
که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود، قیمت 
هر مترمربع آپارتمان در تهران نزدیک به ۵ میلیون 
تومان افزایش پیدا کرده اســت. تا قبل از روی کار 
آمدن عباس آخوندی در اواسط سال ۱۳۹۲، قیمت 
هــر مترمربع آپارتمان در تهران حدود ۳/۷ میلیون 

تومان بود.
بدین ترتیب در ۵ ســالی که آخوندی وزیر راه و 

شهرسازی شد،  نزدیک به ۵ میلیون تومان بر قیمت 
مسکن افزوده شد.

آمار وزارت راه و شهرسازی گویای آن است که در 
نتیجه عملکرد همه دولت های قبل از دولت روحانی، 
قیمت مسکن در تهران ۳/۸ میلیون تومان گران شده 
بود، اما در دوره آخوندی به تنهایی ۵ میلیون تومان 

دیگر بر قیمت مسکن در تهران اضافه شده است.
شایان ذکر اســت به اعتقاد کارشناسان راهکار 
اصلی کنترل قیمت مســکن افزایش تولید و مقابله 

با سوداگری است.
مهدی غامی کارشــناس مسکن درباره راه حل 
این مشکل معتقد است: »اتخاذ سیاست های کاهش 

هزینه های تولید مسکن و تشویق به ساخت و عرضه، 
مشکل مسکن را مرتفع می کند«.

با این حال عباس آخوندی که پس از یک دوره 
وزارت در دهــه هفتاد، برای دومیــن بار در دولت 
روحانی به وزارت راه و شهرسازی رسید، افتخار خود 

را نساختن خانه می داند!
او پروژه ملی مسکن مهر با هدف خانه دار کردن 
مردم متوسط و ضعیف و حذف قیمت زمین از قیمت 
مسکن را مزخرف می دانست و طرح مسکن اجتماعی 
که ایــده آن را از دهه هفتاد مطرح نموده بود)!( به 
جای مسکن مهر ارائه کرد، اما آن هم در طول پنج 

سال گذشته به جایی نرسید.

طبق آمار وزارت راه و شهرسازی

رکورد گرانی مسکن 
در یک دهه اخیر زده شد

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه با  اشاره 
اینکه کاای مسافری کاای تجاری نیست،  به 
افزود: بین ۳0 تا 40 درصد حباب در قیمت گوشی 

تلفن همراه وجود دارد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ مهدی عبقری در یک 
برنامه تلویزیونی گفت: برخی پول هایی را می گرفتند 
و برای شرکت های خاص یا صرافی ها می فرستادند و 
طبق بررسی های قوه قضائیه مشخص شد که کاا ها را 
با قیمت بااتری عرضه کرده اند. اما هنوز محصولی وارد 
کشور نکرده اند. ما مشکل گمرک نداریم و بزرگترین 

مسئله در وزارت صنعت است.
وی با  اشاره به اینکه کاای مسافری کاای تجاری 
نیســت، افزود: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد حباب در قیمت 

گوشــی تلفن همراه وجود دارد. کاای مســافری در 
برگیرنده مالیات بر ارزش افزوده نیست، ضمن اینکه 
در ارز آزاد نوســان وجود دارد به طوری که تخلفاتی 
را پشت سر گذاشته ایم و ۱۸-۱۷ شرکت محکومیت 
گرفته اند. با این حال، سازمان حمایت همچنان قیمت 
کاا ها را اعام نمی کند.همچنین معاون بازرگانی وزارت 
صنعت معدن و تجارت نیز گفت: عده ای از شرکت ها که 
گوشی وارد کرده بودند یا محصول خود را عرضه نکردند 
یا آنها را به قیمت باا فروختند که توسط دستگاه قضا 
با آنها برخورد شد. بخشی از گوشی های وارداتی هنوز 
در گمرک و بخش دیگری از آن نیز توسط دستگاه قضا 
در حال تعیین تکلیف است.عباس قبادی افزود: تمام 
شرکت هایی که برای ثبت سفارش مراجعه کنند اگر 

دارای شرایط ازم باشند و مدارک ازم را ارائه دهند 
مجوز خواهند گرفت. واردات موبایل باید بدون انتقال 
ارز باشد، در شــرایط کنونی که بازار از وجود موبایل 
تهی است یکی از راهکار ها گوشی همراه مسافر است.

وی با بیان اینکه واردکنندگان با ارز آزاد می توانند 
گوشــی تلفن همراه وارد کشور کنند، اضافه کرد: هر 
وقت در کاایی بین نرخ دولتی و آزاد اختاف قیمت 
وجود داشت فساد به وجود می آید. خیلی از کاا ها با 
ارز غیر دولتی وارد کشور می شود و قیمت های کنونی 
موبایل در بازار با ارز باای ۲۰ هزار تومان است اما با 
تصمیماتی که اتخاذ می شود ان شاءاه هر چه سریعتر 
به بازار بــا ثبات می رســیم.همچنین رئیس  کمیته 
تخصصــی تلفن همراه دربــاره کاهش نیافتن قیمت 

تلفن همراه با وجود افت نرخ ارز گفت: میانگین واردات 
تلفن همراه در کشور ما بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار دســتگاه است در حالیکه از ابتدای فروردین ماه 
۹۷ تا اان به ۹ میلیون تلفن همراه نیاز داشــته ایم. 
حدود ۸۰ درصد گوشی هایی که وارد کشور می شود 
از طریق مسافری و چمدانی است و اگر بازار از گوشی 
تلفن همراه تأمین شــود قیمــت ۳۰ الی ۴۰ درصد 

کاهش می یابد. 
در همین حــال، به گزارش صدا و ســیما، وزیر 
صنعت در پایان نشســت مشترک با همتای خود در 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: تصمیمات 
 مقتضی برای تنظیم بازار و تامین نیازهای مردم اتخاذ

 شد.

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه:

قیمت گوشی  موبایل ۴۰ درصد حباب دارد

بررسی ها نشان می دهد در حالی که حقوق 
یک کارگر در سال جاری یک میلیون و ۱۱6 هزار 
تومان مصوب شده است، یارانه برق مشترکان 
بسیار پرمصرف بیش از یک میلیون و ۳۳0 هزار 

تومان در ماه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به اطاعات 
قبض مشترکین مناطق عادی، ۸۵ درصد از مشترکین 
زیر ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه برق مصرف می کنند 
و ۱۵ درصــد مابقــی نیز مصرف بــرق باای ۴۰۰ 
کیلووات ساعت در ماه داشته و به عنوان مشترکین 

پرمصرف شناخته می شوند.
نکته قابل توجه این است که در بین مشترکان 
پرمصــرف نیز حدود یک درصد از مشــترکین نیز 
وجــود دارند که مصارف برق آنها به صورت بســیار 

غیر متعارف بوده به طوری که متوسط مصرف آنها 
بیش از هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت در ماه است. اگر 
چنانچه قیمت برق متوسط قیمت برق صادراتی به 
کشورهای همسایه به مقدار ۹/۵ سنت در نظر گرفته 
شود آنگاه با احتساب قیمت دار سامانه سنا، یارانه 
برق این یک درصد از مشترکین بسیار پرمصرف بیش 
از یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در ماه خواهد شد.
این امر در حالی اســت که حقوق یک کارگر در 
سال جاری به میزان یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان 
مصوب شده است. به همین دلیل، می توان گفت که 
یارانه برق یک درصد از مشترکین بسیار پرمصرف از 
حقوق یک کارگر در ماه بیشتر بوده و این مصداق بارز 
بی عدالتی و نابخردی در نظام تعرفه گذاری برق است.
بحران برق در سال جاری، همه بخش های کشور 

و بــه خصوص بخش های تولیدی را تحت تاثیر قرار 
داد و قطعا یکی از راهکارهای مهمی که برای مقابله 
بــا این بحران از آن غفلت شــد، اصاح تعرفه برق 
مشترکین پرمصرف بود. اینکه بر مشترکین پرمصرف 
تاکید می شــود به این دلیل اســت که مصرف برق 
غالب مشترکین به صورت متعارف بوده و از حداقل 
وسائل ضروری برای آسایش و رفاه در منزل استفاده 
می کنند. اما در مقابل این مشترکین پرمصرف هستند 
که نه تنها بهای واقعی برق خود را نپرداخته بلکه با 

مصارف بی رویه نیز بحران ساز می شوند.
با توجه به اســناد باادستی مانند قانون اصاح 
الگوی مصرف در کشــور و همچنین تجربیات دنیا، 
واقعی ســازی قیمت برق برای مشترکین پرمصرف 
امری ضروری بوده و با توجه به بحران برق در سال 

جاری و عواقب ناگوار آن، ضرورت آن بیشتر از گذشته 
شده است. به همین دلیل مسئوان وزارت نیرو سعی 
در اصاح تعرفه برق این مشترکین پرمصرف دارند 
و طرح های مشابهی را هم برای جلوگیری از بحران 
برق در سال آتی تقدیم هیئت دولت و شورای اقتصاد 
کرده اند و هم اکنون نیز منتظر اخذ مجوز آن هستند.
هرچند اظهارات برخــی از مقامات وزارت نیرو، 
حاکی از موافقت دولت با پیشــنهاد این وزارتخانه 
اســت اما این نگرانی وجود دارد بــا توجه به نفوذ 
مشــترکان پرمصرف، نهایتا دولت با واقعی ســازی 
قیمت برق مشــترکان پرمصرف موافقت نکند و با 
تداوم پرداخت یارانه برق به افراد پرمصرف همچنان 
کشــور و به خصوص بخش تولیــدی را فدای چند 

درصد از مردم کند.

بررسی ها نشان داد

یارانه برق پرمصرف ها بیش از حقوق ماهانه یک کارگر است



گزارش روز
صفحه ۵

 شنبه ۱0 آذر ۱۳۹۷ 
۲۳ ربیع ااول۱۴۴0 - شماره ۲۲06۲

افقی:
1- افزایــش بی حســاب و کتاب و لجام گســیخته قیمت 
آنها توان خرید را از اقشــار کم درآمد ســلب کرده اســت 
2- از اختاات دســتگاه گوارش- باغی زیبا و تاریخی در 
ماهان کرمان 3- شکســته شــدن- سوره ای مهم که آن را 
فاتحه الکتاب نامیده اند- پارک بزرگی در تهران 4- خرمای 
نارس- وسیله ای برای گرم کردن نان- مادر باران- صدمتر 
مربع 5- عامت جمع در زبان عربی- ویتامین ضد سرطان- 
در علم فقه جایگزین جبران گناه یا امر واجبی که انجام نشده 
می شود- سبزی ای برای پاایش مغز ۶- برادر پیران ویسه 
سردار افراسیاب- آلوده و ناپاک- نیاز ضروری انسان معاصر 
7- پادگانی در حومه شهر اهواز- شهر روشنایی- نوعی گاز 
8- جاده قطار- اسوه و نمونه - شیخ اانبیاء- از ادات تشبیه 
9- درخت زبان گنجشــک- امرها و کارها- این نوع زندگی 
متأسفانه در سالهای اخیر میان مردم ما رواج پیدا کرده است 
10- واژه ای که معنی مجروح و زخمی را می رساند- نویسنده 
و شــاعر - حیرت و تعجب 11- نام کوچک ونگوگ نقاش 
مشــهور هلندی- با صفا و زیبا- برکت سفره 12- نامی که 
در قدیم به بخشی از شهر تاریخی اصفهان داده بودند- پشت 
ســر گذاشــتن راه- از دوهای اســتقامت- حرف همراهی 
13- وزیر دانشمند خسرو انوشیروان ساسانی- فرو رفتگی 
ظروف فلزی 14- مهمترین ویژگی و تفاوت انســان نسبت 
به حیوانات دیگر- اثری از داستایوفســکی که بر گرفته از 
زندگی خود نویســنده است- نام زنی که باعث به شهادت 
رسیدن حضرت یحیی نبی)ره( گردید 15- از یاران باوفای 
امام علی علیه السام که در هنگام سخن گفتن آن حضرت 
جان به جان آفرین تسلیم کرد- سودای ناله - از بخش های 

ویژه مراقبت از بیمار در بیمارستان.

عمودی:
1- از آثــار فارابی ملقب به معلم ثانی- نمازی که آن 
را حج فقرا نامیده اند 2- نویسنده بزرگ آمریکایی 
که سرانجام خودکشــی کرد- دومین شهر زیارتی 
کشــورمان 3- واحدی در ارتش- نام رهبر اسبق 
کره شــمالی- ضمیر اشــاره به دور- برای دفع آن 

شماره 11279 جدو    ل

دادن صدقه ازم است 4- منطقه ای در شمال کشور 
بریتانیا- کشوری باستانی در بین النهرین- فیلسوف 
بزرگ یونانی که تأثیر بسزایی در تفکر فاسفه اسامی 
و اروپایی داشته است 5- از شعرای معاصر کشورمان- 
اســب چاپار- اذیت کردن 6- راهنمایی است برای 
رســیدن به مقصد- عنوانی برای کشتی گیران برتر 
و جوانمــرد- خوردن آن اعان جنــگ با خداوند 
اســت 7- واحد پول کشور ژاپن- حرکتی در زمین 
فوتبال- داور و پهلوان- نوعی نشریه 8- کسی را 
گویند که به نصیحت و پند دیگران گوش می دهد- 
یکی از جنگ های صدر اسام که در آن تعداد زیادی 
از حافظان و قاریان مشهور قرآن کریم کشته شدند 
9- نام دیگر بلدرچین- اولیــن جوانی که پرواز را 
تجربه کرد- توضیحی برای روشن شدن مواد قوانین 
و آیین نامه ها 10- دستگاهی برای هدایت هواپیماها در 
فرودگاه- بدون آن گنج حاصل نمی شود - جزیره ای 
کوچک در خلیج فارس 11- عدد روســتا- ارزش و 
قیمت- حیوانی نقب زن- پایه و اساس چرخ 12- اغر 
و  ضعیف- نام همسر حضرت نوح علیه السام- نوعی 
فعل ماضی 13- مونس و همدم- واژه تکراری در صحنه 
فیلمبرداری- قدیمی ترین پایتخت جهان- فلز صورت 
14- نمایشــنامه معروفی از برتولت برشت آلمانی- 
صدایش طنین زندگی است- درخت انگور 15- چله 

کمان- اثری از حکیم ناصر خسرو قبادیانی.

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

آگهی تغییرات شرکت آارمکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 8۳۳68 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۲۷۹۷۹6 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/4/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان و عملکرد سال 
مالی 139۶ به تصویب رســید آقای علیمراد تقی پور بیرگانی با شماره ملی 
1971897450 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین مهرابی با شماره ملی 
00401145۶2 به ســمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب 
گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراانتشار برای درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

در سال 1305 شخصی به نام »غامحسین 
درویش« معروف بــه درویش خان در اثر 
برخورد درشکه اش با اتومبیل وارداتی در 
خیابان های تهران جان خود را از دست داد 
و فاجعه ای به نام تصادفات جاده ای در ایران 
کلید خورد که سالیانه هزاران نفر از مردم 
کشور را به کام مرگ می فرستد و ده ها هزار 

نفر را معلول و مجروح می کند.
تصادفات رانندگی در ایران یکی از مهم ترین 
دایل مرگ و میر است از واژگونی اتوبوس های 
حامل دانش آمــوزان در اردوهــای مدارس، تا 
تصادفات خودروهای شــخصی در تعطیات و 
تصادفات شــهری، همه و همه ناشی از خطای 
انسانی است که مهم ترین عامل تصادفات جاده ای 
محســوب می شــود. این خطاها شامل مواردی 
می شود از جمله عدم رعایت فاصله با خودروی 
جلویی، خستگی و خواب آلودگی، سرعت زیاد، 
سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و... از سوی دیگر 
کارشناسان عاوه بر عامل انسانی، امنیت جاده ها 
و کیفیــت خودروهایی نظیر پراید در ایران را از 
مهم ترین مؤلفه های حوادث جاده ای برمی شمرند.

سرعت هیجانی
 و غفلت از ایمنی رانندگی

نگاهی بــه صفحــه حــوادث روزنامه ها و 
خبرگزاری ها نشــان می دهد که اکثر تصادفات 
جاده ای مربوط به تخطی رانندگان از ســرعت 
مجاز، گردش به چپ و راست، سبقت غیرمجاز 
و رعایت نکردن مسائل ایمنی است که متأسفانه 

بسیاری از آنها به مرگ منجر می شود.
کارشناســان راهنمایــی و رانندگــی اعام 
کرده اند که 30 درصــد تصادفات به دلیل عدم 
توجــه به جلو و عدم رعایــت فاصله با اتومبیل 
جلویی، 25 درصــد انحراف به چپ، 22 درصد 
ســرعت غیرمجاز، 9 درصد عدم توانایی کنترل 
وسیله، 5 درصد عدم رعایت حق تقدم و ۶ درصد 

سایر موارد است.
به گفته این کارشناســان 90 درصد افرادی 
که با سرعت باا رانندگی می کنند دلیل خاصی 
برای این اقدام خود ندارند فقط عنوان می کنند 

که سرعت زیاد و هیجان را دوست دارند!
ســردار »تقی مهری« رئیــس پلیس راهور 
ناجا در این باره می گوید: »85 درصد تصادفات 
رانندگی در تعطیات به خاطر عدم توجه به جلو، 
سرعت غیرمجاز و خستگی و خواب آلودگی است 
و آمارها نشان می دهد که در آزادراه ها، بزرگراه ها 
و راه های اصلی که پلیس در آن ها حضور داشته 
تصادفات منجر به مرگ با کاهش همراه بوده است 
اما تصادفات منجر به فوت درون شهری نسبت به 

سال گذشته تغییری نداشته است.«
یکی از رانندگانی که در تاکســی های خطی 
مسیر تهران، رشــت کار می کند در این باره به 
گزارشــگر کیهان می گوید: »سال هاست که در 
مســیر جاده تهران به رشت رانندگی می کنم و 
مســافران را جا به جا می نمایم که خوشبختانه 
در طول این سال ها تصادف جدی نداشته ام و به 
یاری خداوند نگذاشــته ام که مسافرانم احساس 

ناامنی و خطر کنند.«
وی اضافه می کند: »با تجربه ای که از رانندگی 
در این مســیر دارم به جرأت می توانم بگویم که 
عدم دقت رانندگان و قصور انسانی از مهم ترین 
علل تصادفات جاده ای است به طور مثال بسیاری 
از رانندگان هنگام رانندگی با گوشی های تلفن 
همراه خود صحبت می کنند و حواسشــان پرت 
می شود یا در حال گفت وگو با مسافران می شوند 
یا در حال خوردن غذا، چای و... در حال رانندگی 
هستند که این مسائل مطمئنا در دقت آنان هنگام 

رانندگی اثر می گذارد.«
این راننده خاطرنشــان می کنــد: »برخی 
از راننــدگان نیز فقط وقتی بــه دوربین پلیس 
برخورد می کنند ســرعت خود را کم می کنند و 
در مسیرهایی که دوربین نیست پا را روی پدال 
گاز می گذارند و با هر سرعتی که دلشان خواست 
رانندگی می کنند، در حالی که باید به این مسئله 
فکر کنند که چند ساعت دیر رسیدن بهتر است 

از هرگز نرسیدن است.«
توجه به استاندارد جاده ها

 و کاهش تصادفات
خانمی که خود را »پورکســمایی« معرفی 
می کند و ساکن منطقه »حسن رود« در نزدیکی 
شهرســتان انزلی است برای گزارشگر کیهان از 
حوادثی که در جاده حسن رود به سمت اهیجان 
اتفاق می افتد می گوید و خاطرنشان می کند که 
این جاده از سوی اهالی منطقه به »جاده مرگ« 
معروف شــده بود چرا که روزی نبود که در این 
جاده چندین تصادفات منجر به فوت اتفاق نیفتد 
و علت بسیاری از این تصادفات نیز سرعت باای 
خودروهایی بود که از این مسیر تردد می کردند و 
با خودروهای دیگر یا با موتورسیکلت و دوچرخه 
اهالــی منطقه برخورد می کردنــد. برای همین 
اهالی منطقه به بخشدار، فرماندار، استاندار و همه 
مسئولین دیگر نامه نوشتند و از آنان درخواست 
کردنــد کاری برای این منطقــه انجام دهند تا 
سرانجام شرکت بیمه عرض جاده را وسیع کرد 
و تا آنجا که مقدور بود جاده را دوبانده کردند تا 

تصادفات به حداقل برسد.«
این خانم اضافه می کند: »بعد از این که جاده 
وسیع شد تعداد تصادفات واقعا کاهش پیدا کرد 
امــا باز هم نمی توان گفت که کاما از بین رفته 
چرا که خود راننده ها بی دقتی می کنند و آن طور 
که باید و شاید مسائل ایمنی و مقررات راهنمایی 

و رانندگی را رعایت نمی کنند.«
طبق تحقیقات انجام شده بیشترین تصادفات 
در حد فاصل 30 کیلومتری خروجی شــهرها و 
یا ورودی شهرها صورت می گیرد و این در حالی 
اســت که در هنگام خروج از شــهرها صورت و 
آغاز مسافرت باید با انرژی بیشتر، دقت و تحمل 
بیشتری به رانندگی بپردازیم، برخورد از روبه رو، 
از پشــت، از کنار و چپ شدن ماشین بیشترین 
نوع تصادفات در ایران هستند 45 درصد تصادفات 
در روز و 55 درصــد تصادفات در هنگام شــب 

اتفاق می افتد.
با توجه به اینکه حدود 70 درصد از تصادفات 

جــاده ای را مربوط به خطای انســانی می دانند 
بنابراین 30 درصد مربوط به نوع خودرو و ایمنی 

خودرو، جاده ها و حوادث طبیعی است.
ضعف شدید فرهنگ ترافیکی را 

درمان کنیم
دولت ها می توانند بخــش بزرگی از عوامل 
تصادفات رانندگی را با باا بردن اســتانداردهای 
جــاده ای، ایجــاد قوانیــن ایمنــی خــودرو و 
فرهنگ ســازی و آموزش صحیــح رانندگان از 
میان بردارند. وزارت راه و ترابری ایران در ســال 
1388 سند راهبردی ایمنی راه های ایران را تهیه 

و تنظیم کرد.
در این سند راهبردی اهدافی عنوان شده 
که عبارتند از: کاهش تخطی از سرعت مجاز 
با استفاده از افزایش آگاهی رانندگان، تشدید 
مجازات متخلفان، توســعه سیستم نظارت و 
کنترل، ارتقای ایمنی موتورسیکلت ســواران، 
کاهش معضل خســتگی راننــدگان، ارتقای 
ایمنی عابران پیاده، بهبود وضعیت استفاده از 
کمربند ایمنی، کاهش استفاده از مواد مخدر 
و مواد محرک، بهبود رعایت قوانین و مقررات 
راهنمایی و رانندگی، ارتقای ایمنی وســایل 
نقلیه، ارتقای سیســتم خدمات امداد، نجات 
و فوریت های پزشــکی، یک پژوهشگر حوزه 
حمل و نقل و ترافیــک در این باره می گوید: 
»حدود 35 درصد بودجه سامت کشور صرف 
درمان مجروحین تصادفات رانندگی در کشور 
می شود، لذا واگذاری  سامت جسمی و روانی 
افراد در جامعه به وزارت بهداشت و درمان و 
مشارکت آن در کنترل و پیشگیری از تصادفات 

رانندگی از هزینه درمان آن می کاهد.«
بررسی های کارشناســان نشان می دهد که 
شایع ترین علل تصادفات ناشی از عوامل انسانی، 
ضعف شدید فرهنگ ترافیکی به علت عدم آموزش 
و فرهنگ سازی در کشور است که تاکنون انجام 

نشده و بر روی سایر عوامل سایه افکنده است.
بــه گفته این کارشناســان بــرای اینکه یک 
رانندگی، ایمن و بدون نقص باشــد ازم اســت 
فردی که پشت فرمان اتومبیل می نشیند از سامت 
جسمی و روانی مناسبی برخوردار باشد و در طول 
رانندگی از هوشیاری کامل برخوردار باشد در غیر 
این صورت می توان انتظار هر نوع حادثه ای را داشت.

ایمن سازی نقاط پرحادثه
گامی موثر در کاهش آمار کشته شدگان

کارشناسان معتقدند پس از آموزش رانندگان 
و فرهنگ سازی در زمینه رعایت مقررات رانندگی 
باید کیفیت ایمنی جاده ها و خودروها را باا برد تا 
هر تصادف جاده ای ساده ای منجر به کشته شدن 

سرنشینان خودرو نشود.
ایمن سازی راه ها یعنی اصاح نقاط پرحادثه و 
کلیه اقداماتی که احتمال وقوع حوادث و تبعات 
ناشــی از آن را کاهش دهد. نصب تابلوهایی که 
پیام های ترافیکی را نمایش می دهد، آســفالت 
کــردن جاده ها، تعریض جــاده، احداث آزادراه، 
بزرگراه، اصاح نقاط کور و پرحادثه، ایمن سازی 
تونل ها، نصب عائم و چراغ های هشداردهنده، 

تلخند مرگ به بی احتیاطی رانندگان فرا رسیدن ایام سرد سال و افزایش خطرات جاده ای- بخش پایانی
در جاده های لغزنده

فریده شریفی

فراهم آوردن زمینه مناســب برای اطاع رسانی 
به مســئوان ایمنی، نصب دوربین های متعدد 
در جاده های مواصاتــی، تهویه و اندازه گیری 
آاینده ها و پارامترهــای محیطی و... از جمله 
اقداماتی هســتند که برای ایمن سازی جاده ها 

باید انجام داد.
»خیراه خادمی« معاون وزیر راه و شهرسازی 
در این باره می گویــد: »در خصوص تصادفات 
جاده ای، کنترل شدید قانونی و رفع نقاط کوچک 
حادثه خیز، راهکاری با تاثیر کوتاه مدت است اما 
راهکار اساسی توسعه زیرساخت های بزرگراهی 
و آزادراهی کشور است. در حال حاضر این شبکه 
18 هزار کیلومتر است که نیاز کشور در حدود 

3۶ هزار کیلومتر است و باید در آینده ای نزدیک 
این نیاز برطرف شود.«

وی اضافه می کند: »راه ســازی در کشور ما 
دارای مشــکاتی است که از جمله آن می توان 
به راه ســازی ســنتی با اســتفاده از چند ایه 
آسفالت ریزی صورت می گیرد و ازم است تا با 
زیرساخت های مناسب از حجم مصرف آسفالت 

کم شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی بــا تاکید بر 
اینکه اگر پیمانکاران و راه ســازان فکر می کنند 
دولت پول می دهد که هم راه بســازند و هم آن 
را نگهداری کنند در اشــتباه هستند می گوید: 
»باید روش های طراحی و مهندســی راه تغییر 

یافته و روش های دیگری همچون کاهش مصرف 
قیر و تغییر اختاط ها باز مهندسی شده و به کار 
گرفته شوند زیرا با توجه به منابع مالی اندک این 

مسئله یکی از ضروریات امروز است.«
یکی از مســائلی که حریم ایمنی جاده ها را 
با اشکال مواجه می سازد، موضوع ساخت و ساز 
در حریم جاده هاست، ساخت و ساز در حاشیه  
جاده ها، تردد و رفت و آمد را افزایش می دهد و بار 
ترافیکی آن منطقه را زیاد می کند به همین دلیل 

امکان تصادفات جاده ای افزایش پیدا می کند.
در ماده 17 قانون ایمنی راه ها آمده است که 
هرگونه ساخت و ساز و دیوارکشی به شعاع  100 
متر از حریم قانونی راه ممنوع است. این حریم 

قانونی بسته به نوع راه متفاوت است، به عنوان 
مثال در محور فرعی 35 متر، محور اصلی 45 متر 
و بزرگراه چهار خطه 7۶ متر محسوب می شود.

از آنجــا که صیانت از حریم راه ها به منظور 
حفظ و توسعه این سرمایه ملی از وظایف ذاتی 
عموم مردم است. اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای می تواند ساخت و سازهای غیرمجاز را 

تخریب نماید.
هر مرجعی هم مجاز نیست اقدام به صدور 
مجوز برای احداث تاسیسات در حریم راه ها نماید 
چرا که منجر به کاهش ایمنی تردد در جاده ها 
شده و برای کاربران جاده ای سوانح خطرناکی را 

در پی خواهد داشت.

* رئیس پلیس راهور ناجا: آمارها نشان می دهند که در آزاد راه ها، 
بزرگراه ها و راه های اصلی که پلیس در آن ها حضور داشته، تصادفات 

منجر به مرگ با کاهش همراه بوده است.

* 90 درصد افرادی که با سرعت باا
 رانندگی می کنند، دلیل خاصی برای این اقدام خود ندارند و فقط 

عنوان می کنند که سرعت زیاد و هیجان را دوست دارند!

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر 
جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید کنسانتره انواع میوه جات 
و مرکبات و کیوی و همچنین تولید رب انار و گوجه فرنگی و کنســرو 
میوه جــات و مرکبات و بهارنارنــج و صادرات و واردات و خرید و فروش 
و پخش کلیه کااهای مجاز بازرگانی بنا بر ضرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی، تهران شهر تهران- پاسداران- کوچه شیرین- کوچه کبکان- پاک 
6- طبقه اول- واحد شرقی- کد پستی 1958943454 سرمایه شخصیت 
حقوقی: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد 
تعداد 100 سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ 1000000 ریال بابت 
سرمایه شرکت طی گواهی بانکی مورخه 96/6/27 به شماره 313/941 
نزد بانک توسعه تعاون شعبه مستقل ارزی پرداخت گردیده و مبلغ 0 ریال 
در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای سیدحسین سلیمانیان 
به شماره ملی 2050471912 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی 

اکبر محمدی برنجســتانکی به شــماره ملی 5779800650 به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســامی با امضاء رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
بازرس اصلی و علی البدل: آقای ســید نورالدین اتقانی به شــماره ملی 
2060274478 به ســمت بازرس اصلــی آقای محمدرضا مهدی پور به 
شماره ملی2062291310 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. 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 سهامی خاص افشره بابل نگین پارسیان
 در تاریخ ۱۳۹6/۷/۱۲ به شماره ثبت ۵۱6۳۴۲ به شناسه ملی ۱۴00۷۱0۵۳0۴ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان سهام حق 
انتقال ســهام خود را ندارند مگر با موافقت مجمع عمومی 
که به تایید بیش از 50 درصد صاحبان سهام رسیده باشد، 
نقل و انتقال ســهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت 
به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان 
قانونی آنها باید در دفتر مرکزی شــرکت حاضر شده نقل 
و انتقال را گواهی  نمایند. نقل و انتقال ســهام با نام بدون 
رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت 
کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام بانام او در 
دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی ااصول مواد 
30 و 40 ایحه اصاحی قانون تجارت مجری خواهد بود. 
در نتیجه ماده 10 اساسنامه اصاح گردید. موارد پیش بینی 
نشده در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده 
است با نظارت و تائید کتبی بیش از نصف سهامداران طبق 
قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد. در 

نتیجه ماده ۶3 اساسنامه بدین شرح اصاح گردید.

آگهی تغییرات شرکت بهینه پردازش 
سپهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۵0۷۴۷۱ 

و شناسه ملی ۱0۷800۳۳8۴۲ 

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

اســتناد صورتجلسه مجمع  به 
عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
ذیل  تصمیمــات   1397/4/27
اتخاذ شــد - ایــرج مقدمی به 
کــد ملــی 1551750511 به 
مدیره  هیئــت  رئیس  ســمت 
و آناهیتــا مقدمی بــه کد ملی 
ســمت  بــه   00۶7428223
نایــب رئیــس هیئــت مدیره 
و گیتــا مقدمــی به کــد ملی 
09315420۶5 به سمت عضو 
هیئــت مدیره و امیــر مقدمی 
به کــد ملــی 0938801۶51 
)خــارج از اعضاء هیئت مدیره( 
به سمت مدیرعامل برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. - حق 
امضــا اســناد و اوراق تعهدآور 
کلیــه  انعقــاد  همچنیــن  و 
قراردادهــای شــرکت با امضاء 
ایرج  آقای  رئیس هیئت مدیره 
دارای  مهر شــرکت  با  مقدمی 
اعتبــار می باشــد و نامه هــای 
اداری بــا امضا مدیرعامل آقای 
امیــر مقدمی)خــارج از اعضا( 
همراه با مهر شــرکت یا رئیس 
هیئت مدیره آقای ایرج مقدمی 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
- جابر شــهبازی بــه کد ملی 
ســمت  بــه   1۶71۶93۶۶3
بــازرس اصلی و نیمــا صفارنیا 
به  به کد ملی 2721552805 
ســمت بازرس علی البدل برای 
انتخاب  مالی  مدت یک ســال 
گردیدند. -روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهــت درج آگهی های 
شــرکت انتخــاب گردیــد. - 
ترازنامه و حســاب سود و زیان 
شــرکت منتهی به ســال مالی 

139۶ به تصویب رسید.

آگهی تغییرات 
شرکت راه و 

ساختمان هلیله 
سهامی خاص به 

شماره ثبت ۴۳۵۴6 
و شناسه ملی 
۱0۱0088۹0۷۳

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

* جهت اطاعات بیشــتر با شــماره تلفن های ذیل تماس حاصل 
نمایید.

* ازم به ذکر اســت ارایه معرفی نامه الزامی بوده و هزینه ای بابت 
واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.

* متقاضیان می توانند پــس از درج آگهی به آدرس ذیل مراجعه و 
نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.

* شــرکت ها باید دارای گواهی نامه ســمتا باشند که از انقضای آن 
حداقل 4 ماه باقی مانده باشد.

* میزان سپرده شرکت در مناقصه به شرح اسناد مناقصه می باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* صنایع مهام در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
* شــرکت ها باید حداکثر تا 10 روز پس تاریخ انتشار آگهی روزنامه 

نسبت به دریافت اسناد و تحویل آن اقدام نمایند.
* پیشنهادات رسیده در کمیسیون مناقصه باز و بررسی خواهد شد و 
نتیجه آن حداکثر دو هفته پس از انجام کمیسیون اعام خواهد شد، 

ضمنًا برگزاری مناقصه غیرحضوری است.

آگهی مناقصه عمومی
شماره: 6-پ/۹۷ و ۷-پ/۹۷

م الف 3173

تهران - انتهای اتوبان شهید بابائی - جاده اختصاصی پارچین - صنایع شهدای مهام پارچین.
تهران - جاده خاوران - بعد از پاکدشت - جاده اختصاصی پارچین - صنایع شهدای مهام پارچین.

تلفن: 35769047 - 35769052 )021( )آقای عابد( )آقای عطائی(
دورنگار: 36022057 )021(

* صنایع شــهدای مهام پارچین درنظر دارد پیمان ســپاری واگذاری تولید محصوات در کارخانه کارفرما و تامین 
نیروی آتش نشانی خود را ازطریق مناقصه به پیمانکاران محترم واگذار نماید.

آدرس:

دی
مرا

ی 
 عل

ته:
 هف

ین
ح ا

طرا

اتحادیه ســازمان های حمل و نقل همگانی کشور به استناد مجوز هیئت مدیره 
در نظــر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای انجام کلیه عملیات مربوط به 
چاپ و بســته بندی تعداد 8/000/000 ست برچسب گواهی معاینه فنی خودروهای سبک 
را برابر طرح و مشــخصات مندرج در اســناد مناقصه به اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد 

شرایط واگذار نماید.
الف( شرایط دریافت اسناد مناقصه: تصویر آگهی تأسیس، روزنامه رسمی حاوی آگهی 
آخریــن تغییرات هیئت مدیــره و صاحبان امضاء، گواهی امضاء صاحبان امضا، شناســنامه و 
کارت ملی مدیرعامل )ویژه افراد حقوقی( و ارائه تصویر پروانه کسب و مجوز فعالیت از مرجع 
ذیصــاح و کارت ملی )ویژه افراد حقیقی( و اصل فیش واریــزی به مبلغ 300/000 ریال به 
حساب 4906998790 نزد بانک ملت شعبه ســه راه باقر خان شرقی کد 67447 الزامی است. 

ضمنا محل قبول پیشنهادات دبیرخانه اتحادیه می باشد.

ب( سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ 
800/000/000  )هشــتصد میلیون ریال( به حساب جاری 0104894150006 نزد بانک ملی 

شعبه میدان جهاد کد 721 به نام اتحادیه.
پ( محل دریافت اسناد: محل دریافت اســناد واحــد دبیرخانه اتحادیه به آدرس: تهران، 

بااتر از میدان توحید، خیابان باقرخان شرقی پاک 23 تلفن 66909191 می باشد.
ت( مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد: ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم.

بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در 
اســناد مناقصه بوده و اتحادیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه های 

کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ج( برندگان اول، دوم و ســوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای- نوبت اول

روابط عمومی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
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گزارش وزارت دادگستری در خرداد ۱۳۲۲: پس از 
واقعه شهریور ۱۳۲0 و ورود نیروی متفقین به خاک 
را مرتکب  نیروهای مزبــور، جرائمی  افراد  ایران، 

شدند که بیشتر آنها قتل عمد و غیر عمد است. 

نکته ای که در این قتل و کشــتارها وجود 
دارد، این است که در اغلب موارد سربازان 
ارتش هــای کشورهای اشــغالگر، به دلیل 
افراط در خوردن مســکرات و مشــروبات 
الکلی، مســت بوده و یا حیــن رانندگی 
از ســرعت باایــی برخــوردار بوده اند.

در بررســی تبعات جنگ جهانی دوم، نکته حائز اهمیت این 
است که در آرشیوهای مختلف داخلی و خارجی، تعداد بیشتری 
اسناد نسبت به جنگ جهانی اول موجود است. به ویژه اینکه این 
اسناد، ابعاد بیشتری از فاجعه و تبعات  اشغال را که برای مدت ها 
در ایران حضور داشــته، نشان می دهد. در آرشیو مجلس شورای 
اسامی که در آن زمان به نام آرشیو مجلس شورای ملی شناخته 
می شد این موضوع هویداست. آرشیو مجلس، عمدتا دربرگیرنده 

عرائض و شکواییه های مردمی هست که از اقصی نقاط کشور برای 
مجلس ارسال می گردید تا به مشکات آنها رسیدگی شود. به ویژه 
اینکه ابعاد پنهان و ناگفته های این فاجعه و لطماتی که برای سراسر 
کشور در بر داشته را می شود از ابای این اسناد بیرون کشید. 
از همین روی در بررســی تبعات جنگ جهانی دوم )برخاف 
جنگ جهانی اول( مجموع اسناد قابل توجهی در اختیار است که 
عمدتا در آرشیوهای سیاسی و نظامی ما موجود نیست. موضوعاتی 
مثل تبعات فرهنگی، اجتماعی و حتی روانی جنگ جهانی دوم 
که در چندسال اخیر بازیابی گردیده و عمده این اسناد هنوز در 
منابع و کتبی که پیرامون جنگ جهانی دوم منتشــر شده، مورد 
اســتفاده قرار نگرفته است. در ســال های اخیر بیش از دو سه 
میلیون از این اسناد شناسایی شده که بسیاری از آنها، مسائل و 
مشــکاتی که برای ملت ایران در طول جنگ جهانی دوم به بار 
آمد را نشان می دهد. در زیر به برخی از این اسناد اشاره می شود که 
صریح ترین مکتوبات حکایت کننده رنج ملتی در بند و تحت اشغال 

به شمار می آیند.
برخی از عرائض و شکایات مردمی 

مربوط به جنگ جهانی دوم:
در چند سند زیر، شاکیان از خساراتی که اشغالگران و ارتش های 
متفقین به کسب و کار و اماکن اشتغال آنها زده و اموال شان را به 

غارت برده اند، شکایت می کنند:
به کلی بیچاره شده ام

سند:
کمیسیون عرائض

24/3/22
ریاست محترم مجلس شورای ملی دام بقائه

محترما معروض می دارد در پیــرو عریضه تقدیمی راجع به 
خسارات وارده از طرف سربازان نیروی نظامی انگلستان به اینجانب 
ابراهیم اسماعیل پور که به کلی... بیچاره گردیده ام ، از وزارت امور 
خارجه پاسخ رسیده که مشغول تحقیقات می باشیم ، در صورتی که 
پرونده امر در اداره فرمانداری تهران مشهود است و دلیل بر صدق 
عرایض حقیر است. احتراما استدعا از آستان مبارک که اولین پناه 
بیچارگان است، می نماید ، امر مقرر فرمایید هرچه زودتر رسیدگی 
و احقاق حق فرموده...که از پریشانی نجات یافته و دعا گو باشم. 
نشانی: تهران ، سرگذر ری- قهوه خانه سید آقا کشمیری – ابراهیم 

که ارتش و نیروهای متفقین به مردم عادی، کســبه، بازرگانان و 
اهالی کوچه و بازار وارد آوردند، با اتومبیل های خود، آنان را زیر 
گرفته یا به طرف شان شلیک کرده و یا به انحاء مختلف این افراد 
را به قتل رســاندند. بســیاری از این اسناد که به صورت عریضه 
و شکایت تنظیم شده، هیچ گاه مورد رسیدگی قرار نگرفت و در 
آرشیو مجلس شورای ملی، وزارت کشور و یا نهادها و ارگان های 

دیگر باقی ماند.
در آرشیوهای مختلف، آمار گوناگونی از این قتل ها و کشتارها 

و همچنین مرگ و میری که از قَِبل جنگ جهانی دوم برای ملت 
ما به ارمغان آمد ارائه شــده که رقم هایی بیش از 5 تا 6 میلیون 
نفر تلفات را نشان می دهد. از ابای این اسناد که اخیرا بازیابی 
شده، ابعاد گوناگونی از لطمات و خساراتی که به مردم وارد شده 
هم به صورت مشخص و مستند ارائه گردیده است که از میان آنها 
یک از  به طور مشخص،به مواردی اشاره می شود که تقریبا در هیچ 

منابع و اسناد دیگر ذکر نشده است: 

متفقین جرائمی شامل قتل عمد 
و غیر عمد مرتکب شدند

سند:
 وزارت دادگســتری – اداره حقوقی – 1 خرداد سال 1322- 

ریاست هیئت وزیران
... پس از واقعه شهریور 1320 و ورود نیروی متفقین به خاک 
ایران، افراد نیروهای مزبور، جرائمی را مرتکب شــدند که بیشتر 
آنها قتل عمد و غیر عمد است. وزارت دادگستری از طریق وزارت 
امور خارجه اقدامات ازم برای تســلیم متهمین به دادگاه صالح 
نموده است ولی نسبت به عده زیادی از پرونده ها که فهرست آن 
به پیوست تقدیم می گردد، به اخذ نتیجه مثبتی موفق نگردیده 
و نسبت به بقیه نیز مکاتبه با وزارتخانه نامبرده ادامه دارد. چون 
بزه هایی که از ناحیه افراد نیروهای متفقین واقع می شــود، رو به 
ازدیاد اســت و بیم آن می رود که حقوق افراد ایرانی در معرض 
تضییع قرار گیرد، مراتب را به استحضار خاطر عالی می رساند که 
مقرر فرمایید اقدام جدی تری در تهیه وســائل تعقیب متهمین 

معمول دارند.
از طرف وزیر دادگستری 
بخشــی از همین شکواییه ها و عریضه های مردم توسط برخی 
مقامات دولتی از جمله معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس امنیه کل 
کشور، وزیر کشور و... منعکس شده که خود از اعتبار اسنادی بیشتری 
برخوردار است. نکته ای که در این قتل و کشتارها وجود دارد، این 
اســت که در اغلب موارد سربازان ارتش های کشورهای اشغالگر، به 
دلیل افراط در خوردن مسکرات و مشروبات الکلی، مست بوده و یا 

حین رانندگی از سرعت باایی برخوردار بوده اند.

متن سوال در این اعامیه به شرح 
زیر است:

»محضر مقدس اســاتید بزرگ و 
مدرســین عالی مقام و فضای حوزه 

علمیه قم، دامت برکاتهم
    محترمــاً به عرض می رســاند، 
رحلت حضــرت آیت اه العظمی آقای 
حکیم قدس سره موجب تأسف عمیق 
گردید. استدعا می شــود نظریه خود 
را درباره مرجــع تقلیدی که مقلدین 
معظم له ازم اســت بــه  وی مراجعه 
نمایند به طور مشــخص و با قاطعیت 

بیان فرمایید.«
آیت اه جنتی در پاسخ نوشتند:

»بسم اه الرحمن الرحیم
موضوع مرجعیــت عامه مطلبی 
است که با تمام شئون مادی و معنوی 
ملت اسام سر و کار دارد. کیان اسام 
و کلیه حیثیات ملل اسامی همیشه 
وابســته به روشــن بینی و قاطعیت و 
علم و تقــوای مراجع تقلید بوده و در 
این زمان که اســام عزیز از همه ادوار 
بیشتر به رهبر واجد شرایطی محتاج 
است، مرجعیت عامه حضرت آیت اه 
العالی قابل  الخمینی مدظله  العظمی 
هیچ گونه تردید و مناقشــه ای نیست.

احمد جنتی 1349/3/16«
     انتشــار این پرســش و پاسخ، 
بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشت. 
به همین دلیل رژیم  بافاصله در صدد 
دستگیری و تبعید صادرکنندگان آن 
بر آمد. در ســند زیر بــه این موضوع 

اشاره شده است:
»روز جاری اعامیه ای تحت عنوان 
نظریه اساتید بزرگ و حجج اسام حوزه 
مقدسه علمیه قم درباره مرجعیت عامه 
حضرت آیت العظمی خمینی فتوکپی 
شده به دست آمده که ربانی شیرازی، 
نوری،  منتظری، حسین  حســینعلی 
محمد موحدی فاضل، غامرضا صلواتی، 
علی مشــکینی، ابوالقاســم خزعلی، 
نعمت اه صالحی، شــاه آبادی، ابراهیم 
امینی، یحیی انصاری شیرازی، احمد 
جنتی هر یک با دست خطی مرجعیت 
خمینــی را ذیل آن تأییــد نموده اند. 
بــا توجه به امریــه معطوفی که مقرر 
گردیده نسبت به دستگیری منتظری 
و ربانی اقدام شــود. نظریه عالی را در 

مورد دستگیری دیگر امضاء کنندگان 
سریعاً اباغ فرمایند.«

ساواک در اولین اقدام آیت اه شیخ 
عبدالرحیم ربانی شــیرازی و آیت اه 
شیخ حسینعلی منتظری را دستگیر و 
روانه زندان کرد و به ساواک قم در مورد 
سایر امضاءکنندگان اعامیه دستور داد: 
 »در مــورد افــرادی کــه در قم 
دستگیر شده اند و همچنین اشخاصی 
کــه ذیل طومــار را امضــاء کرده اند 
کمیســیون امنیــت اجتماعی محل 
تشــکیل و به زابل تبعیــد و نتیجه را 

اعام دارند.«
ســاواک مرکز مدت تبعید افراد 
دستگیر شده را سه سال تعیین کرد.52 
آیت اه جنتی برای اینکه دستگیر نشود 
قم را ترک کرد، اما پس از ســه ماه با 
شروع سال تحصیلی به حوزه علمیه قم 
بازگشت و ساواک کوشید تا با تهدید 
و تطمیع وی را وادار به همکاری کند.

دســتگیری یکی از فرزنــدان آیت اه 
جنتی به جرم فروش رساله های حضرت 
امام)ره(، موقعیت مناسبی برای ساواک 
قم بود که  ایشان را احضار و در مورد 

همکاری با وی مذاکره کند:
»در اجــرای امر، نامبــرده باا به 
نحو غیر محســوس به ساواک احضار 
و تذکرات ازم به وی داده شــد ضمن 
مذاکرات مختلف در مسائل مربوط به 
روحانیت و وجهه و شخصیت مشارالیه 

در حوزه، نامبرده اظهار داشت متأسفانه 
تفاهم در بین نیســت از جمله مسأله 
اتهام فرزند خــود را عنوان و افزود که 
بــه نظر من او جرمی نداشــته که در 
خور این همه عقوبت باشــد. بر اساس 
بهانه های جوانــی و نادانی و یا انتفاع 
مادی به رساله فروشی اقدام کرده که 
با توجه به عدم پیشینه سوء می بایستی 
در اولین وحله عوارض عمل خاف وی 
به او تفهیم و بااخره ازم بود بر اساس 

تفاهم به وی گوشزد می شد که منبعد 
مرتکب این اعمال نشود و این حق را هم 
شاید داشته. ... به استحضار می رساند 

مشــارالیه در حال حاضر از وضعی که 
جهت فرزندش ایجاد شده بسیار ناراحت 
و با روحیه فعلی به هیچ وجه آمادگی 

همکاری در وی مشهود نیست.«
تبعید آیت اه جنتی

پــس از مواضع آیت اه جنتی در 
خصوص مرجعیت امام)ره( و بی نتیجه 
بودن تاش های ســاواک برای جلب 
همکاری وی، بازداشت ایشان حتمی 
شده بود. دستگیری تعدادی از اعضای 
سازمان مجاهدین خلق)منافقین( در 
زمستان 1350 و صدور احکام اعدام و 
زندان برای 69 نفر از آنان باعث شد تا 
آیت اه جنتی به همراه »آیت اه مهدی 
ربانی املشــی«، »آیت اه محمدعلی 
گرامــی« و »آیت اه محمد یزدی« به 
منزل مراجع قــم مراجعه و در صدد 
تعطیلی کاس های درس حوزه علمیه 

قم بر آیند. 
و طاب  مدرســین  »عده ای]از[ 

ناراحــت حــوزه جهت همــدردی با 
متحصنین  محکومیــن،  خانواده های 
در منــزل شــریعتمداری، به مراجع 
مراجعه و مصراً خواستار تعطیل درس 
حــوزه گردیده اند. لذا مراتب ظهر روز 
51/2/20 تلفناً به آقای جوان اطاع و 
پیشنهاد شده که چهار نفر از محرکین 
اصلی به اسامی محمدعلی گرامی فرزند 
عباس ـ احمد جنتی فرزند هاشــم ـ 
محمدمهدی ربانی فرزند ابوالمکارم ـ 

محمد یزدی فرزند علی که هر یک در 
آن اداره کل نیز سوابقی دارند دستگیر و 
بقیه وسیله شهربانی به تواتر به ساواک 

احضار گردند کــه در نتیجه منجر به 
متواری شدن آنان از منطقه خواهد شد 
و در صورت مراجعه نیز با دادن تذکر 
و اخذ تعهد در این زمینه آزاد گردند.

به این ترتیب با موافقت ســاواک 
مرکز آیــت اه جنتی به همراه آیت اه 
شیخ مهدی ربانی املشی، شیخ محمد 
گرامی و شــیخ محمد یزدی، شــبانه 
دستگیر و مستقیماً به زندان قزل قلعه 
تهران منتقل شدند و تحت بازجوئی قرار 
گرفتند.56 آیت اه جنتی پس از یک ماه 
بازداشت در تاریخ 1351/3/23 از زندان 
آزاد شــد. در تاریخ 1351/12/9 وی را 
مجدداً به اتهام ارتباط با آقای عزت اه 
شــاهی، معروف به مطهری دســتگیر 
کردنــد و در زندان کمیته مشــترک 
ضد خرابــکاری مرکز تحت بازجوئی و 
شکنجه های روحی و روانی قرار دادند. 
ایشان در این خصوص در مصاحبه ای با 

هفته نامه پیام انقاب گفته اند:
»مــدت 20 روز مــرا در کمیته 
نگه داشــتند. در کمیته مرا شکنجه 
جسمی نمی دادند. فکر می کنم بخاطر 
ضعــف بدنی من بــود و اینطور حس 
می کردند که ممکن است من طاقتش 
را نداشــته باشــم و برای آنها اسباب 
زحمت بشــود. ولی شکنجه های آنها 
روحی بود و کسانی را که می خواستند 
شکنجه بدهند در مجاورت من شکنجه 
می دادند و من بســیاری از شــبها در 
نیمه های شــب صدای شاق و صدای 
ناله و شیون شکنجه شدگان را به وضوح 

می شنیدم.«
     آیــت اه جنتــی در تاریــخ 
1351/12/28 پس از بیســت روز از 
زندان آزاد و بنا به دســتور ســاواک 
مرکز مورد کنترل و مراقبت شــدید 

قرار گرفت.

دفـاع از مرجعیت عامه امـام )ره(
۷بررسی کارنامه مبارزاتی آیت اه جنتی از ابه ای اسناد ساواک

پس از مواضع آیت اه جنتی در خصوص 
مرجعیت امام)ره( و بی نتیجه بودن 

تاش های ساواک برای جلب همکاری وی، 
بازداشت ایشان حتمی شده بود.

 آیت اه جنتی پس از یک ماه بازداشت در 
تاریخ ۱۳5۱/۳/۲۳ از زندان آزاد شد. در 
تاریخ ۱۳5۱/۱۲/9 وی را مجدداً به اتهام 
ارتباط با آقای عزت اه شاهی، معروف به 

مطهری دستگیر کردند.

صفحه 6
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

۲۳ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰6۲
اسماعیل پور 20 خرداد 1324 هجری شمسی150

یک عده از قشون ارتش انگلیس 
وارد قهوه خانه اینجانب شدند...

سند:
دبیرخانه 24/2/1

ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما با نهایت سپاســگزاری ، مع ااســف با کمال انکسار 

و مظلومیــت معروض می دارد – چه اینکه فدوی محمد ابراهیم 
اسماعیل پور دارنده ورقه شناسنامه شماره 2590 ساکن همدان 
در هشت ماه قبل در همدان محل شمس آباد قهوه خانه مفتوح 
نموده بودم ، با آن به امورات و زندگانی خود و 9 سر عائله را فراهم 
می نمودم تا اینکه در شب، یک عده از قشون ارتش انگلیس وارد 
قهوه خانه اینجانب شــده بدون مقدمه آنچه اثاثیه داشتم تقریبا 
میزان مبلغ 31000 ریال بود، آتش زدند و خســارت کلی زدند. 
ناچارا قضیه را به قنســولگری گزارش، رسیدگی و اقدام نمودند، 
صدق عرایضم محرز گردید. از طرف قنســولگری اظهار داشتند 
که قضیه مربوط به فرمانداری محل است. چند عریضه راجع به 
بیچارگی خود و 9 سر عائله ام به اداره فرمانداری تقدیم، در چهار 
ماه قبل به وسیله شــهربانی قضیه تحت رسیدگی قرار گرفت و 
تعدی که خارج از طاقت به حقیر وارد شده بود، صدق آن محرز 
گردید و از طرف فرمانداری میزان خسارت معلوم ولی تا به کنون 
فرمانداری تقدیم نموده ام که تاکنون رسیدگی و  چند عریضه به 

اقدامی ننموده اند و پرونده سابقه در فرمانداری مشهود است. 
استدعا از آستان مبارک که اولین پناه بیچارگان...مقرر فرمایید 
پرونده فدوی را بخواهید در اطراف دادرسی فرموده، خسارت حقیر 
را وصول فرموده که از اســتیصال نجات یافته و دعاگو باشم. در 

انتظار رسیدگی می باشم. 
آدرس همدان – ســرگذر بخشی – توســط رضا خدا بخش 

قناد – ابراهیم اسماعیل پور 20 / 2 / 1324 151
قتل اتباع ایرانی توسط قوای متفقین

مجموعه ای دیگر از اسناد موجود، اختصاص دارد به خساراتی 

حقـوق بشـر متفقیـن
۳۰    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

 انگلیسی ها عمًا 
بر اوضاع مسلط 

بودند. آنها بر مردم 
همدان مسلط 

شده بودند، اما نه 
با شمشیر و افسار 
ترک ها که پیش از 
آنها بودند، بلکه با 
اتخاذ راه جدید؛ 
معجزه قرص های

 نان و ماهی.

هر جا انگلیس بود، قحطی هم بود

 از دهاتی که پانصد خانه و یک هزار خانوار 
داشته اند، اکنون ویرانه ای مانده است. حتی 
در و پنجره ها را برای هیزم یا ساختن مواضع 

دفاعی برده اند. در مناطقی که محصول 
کافی وجود داشت، امروز یک گاو زنده پیدا 

نمی شود. اوضاع در فارس با خشکسالی، 
آفت و شورش های داخلی و ناآرامی های 

قومی بدتر شده است.

قحطی در فارس به روشنی نشان می  دهد 
روس ها   تنها مقصران قحطی در ایران 

نبودند. در فارس هیچ سرباز روس یا ترک 
وجود نداشت. این منطقه از مارس-آوریل 

۱9۱6 در اشغال نظامی انگلیسی ها   بود.

داناهو همچنین می  خواهد باور کنیم که قحطی، فاجعه  ای است 
که دمکرات ها   به بار آورده اند: 

برخی از مردم که با دمکرات ها   هم عقیده نیستند که به جای آن 
که گندم انباشته شده توزیع شود، فقرا باید گرسنگی بکشند، به 
قصد آگاه ساختن حکومت بی لیاقت و ضعیف تهران به تلگرافخانه 

رفتند تا آنها را از حقیقت اوضاع مطلع سازند. 
او مدعی است: 

اما دمکرات هــا   هیچ کدام از این ها   را انجــام نمی  دهند؛ این 
کارها می  تواند طرح های   به دقت طراحی شــده آنها   را برای پولدار 
شدن به بهای گوشت و خون هم وطنانشان، ناکام گذارد... گزارش 
شده که حجم قابل توجهی گندم در خانه های شخصی انبار شده 
است و ضروری است، اقداماتی جدی علیه این محتکران صورت 
گیرد... با یک حیله جنگی غله داران ترغیب شــدند بخشــی از 
انبارهای احتکارشده خود را بیرون بریزند. با تلگرام هایی که عمداً 
و آشــکارا میان بغداد و همدان رد و بدل شد، وانمود شد که قرار 
اســت مقدار زیادی گندم از بین النهرین برسد؛ به همین خاطر 
محتکرین همدان به بازار شتافتند و به سرعت به نرخ رو به کاهش 
روز کاای خــود را فروختند، تا این که بار دیگر قیمت گندم به 
 حدود قیمت عادی رســید؛ و در نتیجه مرغ گندم از دام احتکار 

جست.
در همدان اوضاع در ستاد دنسترویل بسیار حساس بود. پس 
از آن که در اوایل 1918، جنگلی ها   دنسترویل را از رشت بیرون 
راندند، او در همدان مســتقر شد. در آنجا او در »میان جماعتی 
کمابیش دشمن قرار داشت که حدود 70000 نفر می شدند. یک 
چهارم آنها ترک بودند یا ریشه یا تمایات ترکی داشتند، بقیه هم 
فارس بودند و اندکی هم یهودی و ارمنی... روزگاری همدان کانون 
جاسوســی عثمانی ها   و دسیسه چینی ایرانی ها   بود. کوچک خان، 
انجمن رو به مرگ دمکرات ها، بازاریان و غله کاران را تا حد زیادی 
به فعالیت های   ضدانگلیســی واداشــته بود. جنگلی ها   همچنان 
جاده منجیل تا دریای خزر را در دســت داشــتند. دمکرات های 
  همدان »میهن پرستان خالصی« بودند که خوش خیاانه در برخی 
قهوه خانه های   محلی که در آنها آزادی سیاســی وجود داشــت، 
سخن گفته و انگلیسی ها   را لعن و نفرین کرده و آنها را مزاحم های 
  اهریمنی و شــیطان صفت می  خواندند و از خدا می خواستند که 
خواسته هایشان را برآورده ساخته و از ظلم انگلیسی ها رهایی شان 
بخشــد. ضمناً آنها در جلساتی پنهانی گرد هم می  آمدند و برای 
افزایــش بهای غله تصمیم می  گرفتند که به معنای درآمد جالب 
توجه برای آنها بود. ارزاق به انگلیسی ها   داده نمی  شد مگر به نرخی 
بســیار گزاف؛ اوضاع به نفع سودجویان بود و آنها هم بی رحم  تر 
شدند و بنا بود فقرای همدان از گرسنگی بمیرند و قربانی آزمندی 
و بی تفاوتی ایرانیان شوند. جزواتی که لحنی آتشین داشته و امضای 
تشکیات اصلی دمکرات ها   را پای خود داشت در خیابان ها   توزیع 
شد و از روی آنها قربانیان قحطی پیش از مرگ خود از همه چیز 
خبردار شــدند که این انگلیسی ها   بوده اند   که آنها را تعمداً تا حد 
مرگ گرسنگی می دادند تا این متجاوزین بی ریشه آسان تر تمام 
خاک ایران را به دســت گیرند... کوچک خان حکمی داده است و 
در آن خبر از وقت کشی عده  ای داده است و گفته است دنسترویل 
باید بدون تأخیر به جهنم کفار واصل شود... من همواره شکیبایی و 
بخشندگی شگفت انگیز دنسترویل را در آن هنگام که او با تشکیات 
دمکرات ها روبرو شــد، ستوده و می ستایم. آنها به چیزی کمتر از 
محو او و نیرویش از همدان، نخست با کاری کارستان و اگر نشد 
با گرســنگی، راضی نبودند. آنها دائماً جماعت را به قیام و تمام 
کردن کار ما تحریک می  کردند. اما مردم گرسنه اشتیاق چندانی 
برای خونریزی نداشــتند و با وجــود آن که به خاطر کمبود غذا 
زنده ماندن برای اهالی همدان بسیار سخت بود، اما آنها عجله  ای 
نداشــتند تا روزگار غمبار خود را با سپردن خود به سرنیزه های 
  انگلیسی ها   کوتاه  تر کنند. هون ها یا ترک ها   این وضعیت غیرقابل 
تحمل را با آویختن اجساد دمکرات های   آن منطقه از تیر چراغ های 
  خیابان های   همدان پایان داده بودند؛ اما دنسترویل از انجام هرگونه 

به خاطر افزایش حجم پــول در گردش و کمیابی نان، بهای 
آن باز هم افزایش یافت. عاوه بر این پرداخت دستمزد به مردان، 

تضمین نمی کرد که آن پول به زنان و کودکان می  رسد زیرا:
مردان ایرانی همیشــه خود را برای خرید نان برای بســتگان 
گرسنه خود به دردسر نمی اندازند و ترجیح می دهند درآمد خود 

را در یک میگساری شبانه در یک شیره کش خانه به باد دهند. 
»راه حل« آن بود که دستمزد کارگران بخشی نقد )به هر کارگر 

روزانه 2 قران( و بخشــی به صورت غذا پرداخت شود. نزدیک به 
2000 کارگر به این شکل روزانه تغذیه می  شدند. با توجه به این 
نکته که جمعیت همدان هفتاد هزار نفر بوده است و از این میان 
15000 نفر در آســتانه قحطی قرار داشته  اند، تغذیه 2000 نفر 
و به عبارتی کمتر از 4-3٪ درصد جمعیت را به ســختی می  توان 

»برطرف سازی قحطی« دانست. 
بسیار روشن است که انگلیسی ها از قحطی و اقدامات محدود 
ضدقحطی خود برای تضعیف دمکرات ها در همدان بهره برده اند. 

داناهو می  نویسد: 
این که انگلیســی های   مزاحم و منفور، شکم های   خالی مردم 
را به رایگان پر کنند، ابداً مایه خشــنودی آنها ]دمکرات ها[ نبود. 
در چنین شرایطی از آنها انتظار نمی  رفت که دست به قیام بزنند 
و دست به دست دمکرات ها   بدهند و عاوه بر این اگر این توزیع 
رایگان غذا متوقف نمی  شد، برای تراست گندم و قیمت های   تورمی 
غله روزگار بدی از راه می  رسید. از این رو آنها مشغول کار شدند و 
اعان هایی صادر و پخش کردند که در آن با اشاره به این که آش 
انگلیســی ها   به شدت مسموم است، به فقرا نسبت به خوردن آن 
هشدار داده شده بود. این بخشی از به قول آنها »توطئه مخفیانه« 
برای کشتن همدانی هایی بود که هنوز به دام قحطی نیفتاده بودند.

داناهو در ادامه می  آورد: 
این که زارع معمولی ایرانی فردی بی اهمیت و ساده لوح است، 
یک قاعده اســت؛ اما این بار دمکرات ها خطا کردند و اصرار آنها 
حتی برای ایرانیان خوش باور نیز بیش از اندازه بود. مردم  گرسنه 
می آمدند و می خوردند. در روز دوم و روزهای بعد، آنها هزار هزار 
می آمدند. برای جلوگیری از هجوم آنها به مراکز توزیع و بردن هرچه 
که می شد برد، به موانع و سربازان مسلح نیاز بود؛ و برخاف امید 
و انتظار همه دمکرات های خوب، حتی یک نفر در اثر مسمومیت 
جان نباخت. این آخرین ضربه کاری به حیثیت نهضت دمکرات 

بود. آبروی آنها نزد مردم رفت.
داناهو مدعی است دمکرات ها   از خشم ریش خود را می  کندند و 
گریبان خود را می  دریدند و با تأسف و تأثر فریاد می  کشیدند: »ای 
وای، امروز چه خاکی بر سرمان شد!« نویسنده در ادامه به تشریح 

واکنش افرادی که ظاهراً دمکرات بوده اند   می  پردازد: 

دهات بستند و به حسابشــان نیاوردند. آنها برای منفعت طلبی، 
در قربانی کردن هزاران رعیت بی گناه تأمل نکردند. دیدن اجساد 
آنها که مرده بودند و داشــتند می  مردند در خیابان ها   و در مقابل 
مســاجد، تکان شــان نداد. آنها تنها در فکر منفعت خود بودند. 
نتیجه آن که قیمت گندم از 150 به 200 تومان رسید و قطحی 
بدتر شــد. هرج و مرج حاکم شد و مقام ها   تنها در فکر سود خود 
بودند. اداره  ای برای خبازی ها   وجود داشــت و شعب آن در شهر 
 دایر بودند اما برای هیچ، و مسئولین آن مشغول تحریک و توطئه 

بودند.
قحطی در فارس

همان طور که پیش تر گفته شد، قحطی در فارس جدی تر بود. 
حاکم  فارس، شاهزاده عبدالحسین فرمانفرما، در گفتاری درباره 
قحطی و اتخاذ تدابیری برای برطرف کردن آن در شــیراز، دلیل 

قحطی را نزاع و جنگ داخلی و نیز عوامل طبیعی چون خشکسالی 
و آفت می داند. در بخشی از گفتار او چنین آمده است: 

برادران من! می خواهم بگویم که این مشــقت و مصیبت، این 
کمبود و قحطی و خشکســالی، محدود به شیراز نیست. بلکه در 
تمام ایران قحطی اســت و قیمت ها بااست. این چیزی است که 
هر کسی که با دیگر نقاط کشور تماس دارد، آن را می داند. اما به 
دایل روشــن، این قضیه در شیراز و فارس وخیم تر است. هجوم 
ملخ در چند سال گذشته، نابسامانی، شورش و جنگ های داخلی، 
همگی به شــدت به کشت و تولید غذا لطمه زده اند. برای مثال، 
جنگ میان دو تیره مختلف قشــقایی یا طوایف خمسه آغاز شده 
است. یکی گاوهای دیگری را ضبط می کند، در همان حال دیگری 
اموال دشمن خود را ضبط می کند. در پاسخ، یکی محصول دیگری 
را خراب می کند و در عوض او هم محصول او را به آتش می کشد. 
این داستان ادامه داشته است تا آنکه خود را در چنین مخمصه ای 
می یابیم. شــاید چند نفری، سه یا چهار نفر و نه بیشتر، آن قدر 
قدرت داشته اند که از اموال و محصول خود محافظت کنند. اما به 

تصویری از درد و رنج مردم گرفتار قحطی که مرگ نزدیکانشان رابه نظاره می نشستند

نمایی از پلکان تخت جمشید در استان فارس که سال ۱900 میادی توسط آنتوان سورگین )عکاس ایرانی- گرجی( 
گرفته شده است

اقدام اساسی معذور بود.«
کمک برای قحطی به سبک انگلیسی عبارت بود از »کارگران 
جاده ساز«، گروه هایی   که انگلیسی ها   آنها را برای جاده سازی به کار 
گرفته بودند و به هر کارگر در ازای کار روزانه 4 قران می  دادند. در 
آغاز 3000 نفر به کار گرفته شدند. به این منظور یک بودجه روزانه 
400 پوندی از سوی انگلیسی ها   اختصاص یافته بود. آنها معتقد 
بودند »این مبلغ به خوبی تنگنای حاکم را برطرف می  کند.« اما 

نویسنده بافاصله می  افزاید: 
ما روی شخصیت آزمند، خودخواه و بی مقدار ایرانی ها   حسابی 
باز نکردیم... هیچ یک از ایرانی ها   نمی  توانند دستان خود را از مال 

مردم برای مدتی طوانی دور نگه دارند. 

امــا آنها به راه خود ادامه دادند و یازده ســاعت تاش کردند 
تا عواقب شکستی را که اخاقاً نصیبشان شده بود، جبران کنند. 
کوچک خان، »رابین هــود« جنگل های خزر، در دفاع از اظهارات 
دمکرات ها و به امید احتمال بی اعتبار ســاختن اقدام انگلیسی ها 
در برطرف سازی قحطی، پنجاه بار قاطر برنج به همدان فرستاد تا 
به نفع فقرا فروخته شــود. اما مأموران کوچک]خان[ آن محموله 
برنج را بدون پرداخت وجهی به زارعانش که در »منطقه امن« او 
زندگی می کردند، ضبط کرده بودند. از این رو او می توانســت به 

بازی شادمانه سرقت از پیتر ایران به نفع پل ایران بپردازد.
نویسنده در پایان نتیجه می گیرد:

ایــن ترفند بســیار ضعیف بود. همدان فریــب آن را نخورد. 
انگلیسی ها عمًا بر اوضاع مسلط بودند. آنها بر مردم همدان مسلط 
شده بودند، اما نه با شمشیر و افسار ترک ها که پیش از آنها بودند، 

بلکه با اتخاذ راه جدید؛ معجزه قرص های نان و ماهی.
تاش برای مقصر شــمردن ایرانیــان بی حاصل نبود و برخی 
روزنامه ها   همین خــط را دنبال کردند. برای مثال، رعد 3 اکتبر 

1919 )شماره 147( از دایل قحطی اخیر می  نویسد: 
تنها دلیل قحطی فساد و بی تفاوتی ارباب قدرت است. آنها برای 
کســب منفعت از کمبود در حمل غله، از دربار به شهر ها   تأخیر 
کردند؛ آنها چشــم خود را بر دله دزدی های   اربابان و پیشــکاران 

ازای هر چهار نفری که موفق به این کار شده اند، یکصد نفر دیگر 
شاهد غارت و تخریب اموال خود بوده اند. در کرمانشاه، عمًا همه 
بلوکات ویران شده اند. از دهاتی که پانصد خانه و یک هزار خانوار 
داشته اند، اکنون ویرانه ای مانده است. حتی در و پنجره ها را برای 
هیزم یا ســاختن مواضع دفاعی برده اند. در مناطقی که محصول 
کافی وجود داشــت، امروز یک گاو زنده پیدا نمی شود. اوضاع در 
فارس با خشکســالی، آفت و شــورش های داخلی و ناآرامی های 

قومی بدتر شده است.
قحطی در فارس به روشنی نشان می  دهد روس ها   تنها مقصران 
قحطی در ایران نبودند. در فارس هیچ سرباز روس یا ترک وجود 
نداشــت. این منطقه از مارس-آوریل 1916 در اشــغال نظامی 
انگلیســی ها   بود. نقش خرید   ارزاق از ســوی انگلیسی ها   در این 

قحطی برای بسیاری از معاصرین پنهان مانده است.

در اعامیه آیت اه جنتی و سایر علما و فضای حوزه قم مطرح شد:

نامه وزارت دادگستری به ریاست هیئت وزیران که خواستار رسیدگی 
به جرائم نیروهای اشغالگر در ایران می شود مورخ ۱ خرداد ۱۳۲۲
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معاون  کانتــری  با حضــور عیســی 
حفاظت  رئیس ســازمان  و  رئیس جمهوری 
محیط زیست کشــور، تصفیه خانه فاضاب 
شهرک صنعتی شــهید باکری میاندوآب به 

بهره برداری رسید.
فرماندار شهرستان میاندوآب در آیین بهره برداری 
از ایــن طرح گفت: این طرح بــا 300 متر مکعب 
ظرفیت، ایجاد شبکه فاضاب به طول هشت کیلومتر 
و بــا 11 میلیارد ریال هزینه از محل اعتبارات ملی 

و داخلی، احداث شده است.
ناصــر امیری افزود: فاضاب شــهرک صنعتی 
میانــدوآب پس از تصفیه در ایــن تصفیه خانه، در 
آبیــاری فضای ســبز این شــهرک صنعتی مورد 
استفاده قرار گرفته و بخشی نیز به دریاچه ارومیه 

انتقال می یابد.
وی اضافه کرد: شــهرک صنعتی شهید باکری 
شهرســتان میاندوآب در سال 1372 در زمینی به 
مساحت 121 هکتار از تصفیه در این محل اعتبارات 
سفر رهبر معظم انقاب به استان آذربایجان غربی 
ایجاد شده و احداث تصفیه خانه در این شهرک، نقش 
مهمی در جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی 

دارد.
شهرســتان میاندوآب آذربایجــان غربی، پل 
ارتباطی این استان با آذربایجان شرقی و کردستان 
است و از نظر کشاورزی و دامپروری، پس از ارومیه، 
رتبه دوم در استان را دارد و از نظر صنعت نیز پس 
از شــهرهای ارومیه و خوی، در جایگاه سوم استان 

آذربایجان غربی قرار گرفته است.

پرونده مسکن مهر استان اصفهان 
دهه فجر امسال بسته می شود

اصفهان- خبرنگار کیهان:
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
تنها 180 واحد مســکن مهر استان اصفهان در شهرضا باقی 
مانده که تا دهه فجر جشن اختتامیه برگزار و پرونده این پروژه 

بسته می شود.
حمیدرضا امیرخانی اظهار داشت: در پروژه مسکن مهر در استان 
اصفهان از 160 هزار واحدی که تعهد آن با ما بود تنها 180 واحد در 

شهرضا باقی مانده است.
وی ادامه داد: این واحدها 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و 
تنها در بحث نصب کابینت، درها و قفل ها کمی کار مانده که بناست 
در دهه فجر جشــن اختتامیه مسکن مهر اســتان اصفهان برگزار و 

پرونده آن بسته شود.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی اصفهان تصریح کرد: هیچکدام از 
واحدهای استان بدون متقاضی نیست و همه آنها تعیین تکلیف شده اند.
امیرخانی با اشــاره به برخی مشــکات روبنایــی و زیربنایی در 
پروژه های مســکن مهر استان اظهار داشت: در بحث روبنایی مشکل 
احداث مدارس وجود دارد که 50 درصد سهم تحت تعهد این اداره کل 
پیش بینی شده و با تخصیص اعتبار از جانب سازمان نوسازی مدارس و 

اعتبارات شهرستان این مهم نیز به انجام خواهد رسید.
وی در ادامه بیان داشــت: از 78 سایت مسکن مهر استان تاکنون 
60 سایت با مساحت 486 هکتار تحویل شهرداری ها شده و پیش بینی 
می شود که تا پایان سال مابقی شهرها نیز در بحث آماده سازی با توجه 

به توافقات به شهرداری ها تحویل شود.

مدیرعامل شرکت پاایش نفت بندرعباس 
گفت: واحد تولید گاز ازت در راســتای طرح 
افزایش ظرفیــت تولید و بهبــود کیفیت 
پاایشــگاه بندرعباس و تامیــن گاز ازت 
مصرفی واحد های جدید این پاایشــگاه به 

بهره برداری رسید. 

 هاشم نامور افزود: واحد جدید تولید گاز ازت طرح 
افزایش ظرفیــت تولید و بهبود کیفیت دارای ظرفیت 
تولید 4هزار نرمال متر مکعب در ساعت گاز ازت است 
که با استفاده از تکنولوژی غربال مولکولی تولید می شود. 
بــه گفته وی، برای واحد هــای جدید در طرح 
افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت این پاایشگاه 

همزمان با هفته بســیج و با هدف ترویج 
ازدواج آســان، 40 زوج بسیجی در مراسمی 
زندگی مشترک خود را در روستای داود آباد 

از توابع بخش مرکزی قرچک آغاز کردند. 
در این مراســم که در ســالن ورزشی روستای 
داودآباد قرچک برگزار شد، 40 زوج جوان بسیجی 
در حضور خانواده ها و مسئوان شهرستان زندگی 

خود را آغاز کردند.

علی بهادر افزود: ۲۲ خودرو آمبوانس جدید و پیشرفته 
به فارس اضافه شد.

آمبوانس های وارد شده به این استان 5 آمبوانس به شیراز ومابقی 
به دیگر شهرستان ها اختصاص می یابد.

وی خاطرنشــان کرد: افزایش آمبوانس های جدید و پیشرفته به 
ناوگان اورژانس فارس عاوه بر کوتاه تر شــدن زمان انتقال بیماران به 
بیمارســتان ها و پایگاه های اورژانس، کمک شایانی در کاهش مرگ و 

میر ناشی از تصادف جاده ای و دیگر حوادث دارد.
بهادر با اشــاره به اینکه به لحاظ افزایش تعداد پایگاه ها و کارکنان 
اورژانس نسبت به برنامه ششم توسعه عقب تر هستیم، افزود: رسیدگی 
به مسائل رفاهی کارکنان اورژانس باید مورد توجه دستگاه های اجرایی 

قرارگرفته شود.
رئیس مرکز اورژانس فارس در ادامه این نشســت بیان داشــت: با 
افزایش 22 آمبوانس جدید و پیشرفته به ناوگان اورژانس فارس تعداد 

آمبوانس های این مرکز به 244 دستگاه افزایش یافته است.

کشف آثار ساسانی
 در تپه کهریز نوش آباد

آثــار و بقایای دوره ساســانی در کاوش های تپه کهریز 
نوش آباد در شهرستان آران و بیدگل کشف شد.

 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و 
بیدگل گفت: کشــف بقایای آثار آتشدانی از دوره ساسانی مزین به 
گچ بری هــای اصیل ایرانی و نقــش و نگارهای زیبا در کنار محوطه 
باستانی ویگل نشان دهنده وجود آثار ارزشمند این دوره  در منطقه 

آران و بیدگل است.
مجیــد نوری کهریز را به معنی تپه ای کوچک در دشــت کویر 
دانست و افزود: با توجه به کشف این اثر ارزشمند و وجود سفالینه ها 
در حوالــی کهریز تاش برای آغاز طرح مطالعاتی کاوش های بعدی 

در دستور کار قرار گرفته است.
شهرستان کویری و کهن آران و بیدگل با حدود 140 اثر تاریخی 
و معنوی ثبت شــده در فهرســت آثار ملی کشــور در جایگاه دوم 

شهرستان های استان اصفهان قرار گرفته است.

به عنوان  قنات دوطبقه »مون« اردستان 
عجیب ترین و تنها قنات دو طبقه جهان و یک 

شاهکار بی نظیر شناخته شده است.
این اثر شــاهکار به عنــوان عجیب ترین و تنها 
قنات دو طبقه جهان 26 تیر 1395 در اجاســیه 
استانبول ترکیه به عنوان بیستمین اثر ایران به ثبت 

جهانی رسید.
مهدی مشتاقی محقق و نویسنده با بیان اینکه 
قنات دوطبقه مون 800 ســال پیش در محله مون 
شهرستان اردســتان احداث شده است، افزود: این 
قنات از نمونه کارهای جالب علم مهندســی قدیم 
اســت که برای کاوش و حفر، مقنیان ورزیده با در 

نظر گرفتن شرایطی اقلیمی آن را ایجاد کرده اند.
وی با  اشــاره به اینکه این قنات سه و نیم تا 4 
کیلومتر طول دارد و عمق مادر چاه آن 31 متر است، 

گفت: این قنات 30 میله چاه دارد که همه آنها در 
داخل شهر اردستان قرار دارد.

این محقق و نویسنده با  اشاره به اینکه این قنات 
پیش از اسام و به خصوص دوران کیانیان،  اشکانیان 
و ساسانیان احداث شده ، گفت: مزه آب کانال رویی 
از آب قنات زیری بهتر، شیرین تر و خوش طعم تر و 
در تابستان خنک تر است و آب قنات زیر سنگین تر 

و در تابستان گرم تر است،
وی با بیان اینکه مظهر این قنات در محله مون 
قرار گرفته که بــا فاصله 200 متر از یکدیگر ابتدا 
آب قنات رویی و ســپس آب قنــات زیرین ظاهر 
می شود، افزود: آب هر دو رشته قنات به سه قسمت 
تبدیل می شود که یک قسمت به روستای تلک آباد 
می رود و دو رشته دیگر جهت آبیاری باغ ها و مزارع 

محله مون استفاده می شود.

جاسک- خبرنگار کیهان:
معاون صید شیات جاسک، گفت: 18 هزار تن انواع آبزیان از ابتدای سال جاری تاکنون در 

این شهرستان صید شد که در هم سنجی با پارسال 10 درصد افزایش نشان می دهد.
اکبر حیدری نژاد گفت: مدیریت بر ذخیره، تجهیز ناوگان صیادی آموزش صیادان، آب و هوا و تغییرات 
جوی و از همه مهمتر وجود پرقدرت نیروی نظامی کشورمان در آب های دور در برقراری امنیت در دریا و 

مقابله با دزدان دریایی سومالی را از عوامل افزایش صید در جاسک عنوان کرد.
حیدری نژاد ادامه داد: پنج هزار صیاد به وسیله 800 فروند لنج و قایق در این مدت اقدام به صید انواع 

ماهی کردند. بیشتر شغل مردم شهرستان 50 هزار نفری جاسک صیادی است.

حمیــدی باغدار بجنوردی توانســته 
بسیج  و  با حمایت های تســهیاتی سپاه 
سازندگی، برداشــت انگور در باغش را به  

میزان 10 برابر افزایش دهد.
جانشین فرمانده سپاه خراسان شمالی با اعام 
این خبر اظهارداشــت: بسیج سازندگی خراسان 
شــمالی تســهیاتی را از محل اعتبارات اقتصاد 
مقاومتی متناســب با نیاز و طرح های کشاورزان 
اســتان در اختیارشان قرار داده  است که تاکنون 

برکات زیادی را برای این بخش داشته است.
محمدرضــا چمــن از آمادگی کامل ســپاه 
پاســداران اســتان درخصوص اهــدای وام های 
 اشــتغالزایی و صنایع تولیدی خبرداد و تصریح 
کرد: کشاورزان متقاضی وام می توانند با مراجعه 

به نواحی بسیج ســازندگی در استان از این وام  
10درصــدی در کم ترین زمــان ممکن بهره مند 

شوند.
وی خاطرنشان کرد: آقای حمیدی صاحب باغ 
انگور ساکن روستای حمید در گذشته با استفاده از 
روش های سنتی، از 7 هزار متر زمین خود تنها 5 
تن انگور برداشت می کردند که اکنون با استفاده 
از تسهیات بسیج سازندگی و بهره گیری از روش 
داربستی باغات انگور توانسته برداشت خود را به 

40 تن برساند.
حمیدی کشاورز نمونه  روستای حمید اظهار 
داشــت: از کشــاورزان هم استانی می خواهم که 
باتوجه به شرایط کم آبی و کم صرفه بودن استفاده 
از روش های سنتی، با استفاده از تسهیات بسیج 

ســازندگی سعی در اســتفاده از روش های نو و 
به صرفه داشته باشند.

حمیدی با اشاره به استفاده از روش های نوین 
کشاورزی در باغ خود تصریح کرد: در سال گذشته 
با تمام تاشی که در زمینه حرس و ریزمغزی ها 
داشتیم نهایت برداشــتمان 5 تن بوده است اما 
امسال با اســتفاده از تسهیات بسیج سازندگی 
و بهره گیــری از روش داربســتی درختان انگور 

توانسته ام محصول خود را به 40 تن برسانم. 
وی بــا تأکید بر اجرای تورهای گردشــگری 
کشاورزی در استان گفت: تورگردی کشاورزی و 
بازدید از باغ های نمونه باعث می شود تا کشاورزان 
از نزدیک رشد و نتیجه عالی استفاده از روش های 

نوین را ببینند و از این روش ها استفاده کنند.
ساری- خبرنگار کیهان: 

نماینده مردم نکا، بهشــهر و گلوگاه در 
مجلس شــورای اســامی گفت: با افتتاح 
اســکله های جدید و ایجاد زیرساخت ها در 
منطقه ویژه بندر امیرآباد واردات 40 درصد و 

صادرات 1۲ درصد افزایش یافت.
علی محمد شــاعری با اشاره به اینکه ظرفیت 
تخلیه و بارگیری کاا در بندر امیرآباد به 7 میلیون 
تن افزایش یافته است در خصوص مجوز منطقه آزاد 
برای امیرآباد افزود: با مصوبه شــورای برنامه ریزی، 
امیرآباد به عنوان تنها منطقه موردنظر برای دریافت 

مجوز معرفی شده است.
وی با بیان اینکه مازندران تنها اســتان مرزی 
است که منطقه آزاد ندارد، گفت: اقدامات اجرایی در 
استان انجام شده و تنها اجازه دولت مانده تا بااخره 
یک منطقه در استان امتیاز منطقه ویژه را دریافت 
کند و زمینه رشد و توسعه همه جانبه استان بیش 

از پیش فراهم شود.

تبریز- خبرنگار کیهان:
»میز شبیه ساز  به  کرواسی  زاگرب  طای 

یک زلزله« ایران تعلق گرفت.
این میز را دو دانشجوی ایرانی در تبریز طراحی 
کردند که در مسابقات بین المللی اختراعات زاگرب 
2018 کرواســی دیپلم افتخار و مدال طا گرفت. 
رضا قربانی این میز طراحی شــده را که شبیه ساز 
عملیات یک زلزله می باشد با همکاری بهنام رفیعی 
دانشجوی برق ارائه نموده که به مهندسین عمران 
کمک می کند با اســتفاده از نتایج آن، ســازه های 

مقاوم تری در برابر زلزله طراحی و بسازند. 
قربانی دانشــجوی کارشناســی رشته فناوری 

اطاعات دانشگاه آزاد تبریز است.

حق آبه ایران از رودخانه ارس 
باید ذخیره شود

تبریز- خبرنگار کیهان:
به منظور مدیریت حق آبه ایران از رودخانه مرزی »ارس« 
می توان با احداث سدهای ندا آفرین و قیزقلعه سی ۲ میلیارد 

مترمکعب حق آب ایران را در سدها ذخیره کرد.
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نشست مدیران آب و 
کشاورزی این استان با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و معاون 
وزارت نیرو در آب و آبفا افزود: با این کار می توان 270 مگاوات برق 
تولید و 74 هزار  هکتار از  زمین های آذربایجان شرقی و اردبیل را 
نیز آبیاری کرد. یوســف غفارزاده اظهار داشت: برای طرحهای آب 
اســتان 11 هزار و 700 میلیارد ریال نیاز اســت  و حجم برداشت 
غیرمجاز از چاههای غیرمجاز 400 میلیون مترمکعب می باشد و با 
کســری مخزن آب زیرزمینی به میزان 1 میلیارد و 200 میلیون 

مترمکعب روبرو هستیم.
وی از واگــذاری 2000 هکتــار اراضی بهره برداری ســد »آی 
دوغمــوش«  به مردم برای اولین بار خبر داد و افزود: 6900 حلقه 
چاه غیرمجاز مسدود و کنتور هوشمند 2000 چاه مجاز نصب شده تا 
از مصرف بیش از اندازه 281 میلیون مترمکعب آب  جلوگیری شود.
»محمدحاج رســولی ها« معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز 
گفت: 15 درصد کل چاه های این استان مازاد بر مصرف می باشد که 
این رقم در برخی استانها بیش از 65 درصد است و باید مانع برداشت 
غیرمجاز شــد و با اتمام شبکه خداآفرین و قیزقلعه سی آذربایجان 

شرقی 50 هزارهکتار زمین، تا سال آینده زیر آبیاری می رود.

تحویل کلید 35 واحد مسکونی
 به محرومان مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:
 35 واحد مسکونی هر یک با 55 تا 60 مترمربع مساحت 

تحویل محرومان شد.
 این واحدها با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال که 30 درصد آن 
از محل کمیته امام )ره( امداد و مابقی از محل کمک خیرین و بسیج 
ســازندگی ســپاه کربا مازندران احداث شد همزمان با هفته بسیج 
در شــهرهای مختلف مازندران به محرومان تحویل شد. 200 واحد 
مسکونی برای محرومان در سطح اســتان مازندران در حال احداث 
اســت که این  خانه  های مسکونی در ایام دهه فجر انقاب اسامی به 

محرومان واگذار می شود.
تاکنون 500 واحد مسکونی برای محرومان احداث و تحویل شد و 
ساخت 746 واحد دیگر از تیرماه جاری آغاز و به تدریج تا تیرماه 98 
احداث و در مناسبت های مختلف تحویل محرومان استان خواهد شد.

رونمایی از22 آمبوانس 
پیشرفته اورژانس در شیراز

راه اندازی واحد تولید گاز ازت پاایشگاه بندرعباس
بندرعباس به میــزان 2300 نرمال مترمکعب در 

ساعت گاز ازت مورد نیاز است.
مدیرعامل شرکت پاایش نفت بندرعباس گفت: 
پیش از راه اندازی واحد تولید ازت جدید، پاایشگاه 
نفت بندرعباس به منظور استفاده واحد های عملیاتی 
خود دارای یک واحد ازت با توان تولید 2700 نرمال 
مترمکعــب در ســاعت گاز ازت و 400 نرمال متر 

مکعب در ساعت ازت به صورت مایع بود. 
نامور بیان داشت: گاز ازت یا نیتروژن از تفکیک 
جزء به جــزء هوای محیط به دســت می آید و در 
واحد های عملیاتی پاایشگاه به منظور جلوگیری 
از خوردگی و همچنین کاهش خطر آتش سوزی و 

انفجار با کاهش اکسیژن محیط استفاده می شود.
وی حفظ و صیانت از محیط زیســت و کاهش 
آایندگی زیست محیطی با جایگزینی گاز ازت به 
جای گاز طبیعی در مخازن مجهز به گاز پوششی، 
ارتقاء قابل ماحظه ایمنی مخازن دارای گاز پوششی 
و صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی از دیگر مزایای 

استفاده از گاز ازت عنوان کرد. 

افزایش 10 برابری برداشت انگور با حمایت بسیج سازندگی

افتتاح تصفیه خانه 
فاضاب شهرک صنعتی 

میاندوآب

واردات از صادرات 
در بندر امیرآباد 

پیشی گرفت

کوتاهازشهرستانها

شهرکرد- خبرنگارکیهان:
نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، 
ســامان و بن در مجلس شورای اسامی 
گفت: طرح اردوبام چهارمحال و بختیاری 
هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و روی 

کاغذ مانده است.
اردشــیر نوریان در نشست با معاون توسعه 
و مدیریــت وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: 
بارها کارشناســان اعام کردند که چهارمحال و 
بختیاری با دو هزار متر ارتفاع بهترین نقطه برای 
تمرینات هوازی ورزشکاران است و بر این اساس 
قرار  بود شــهرکرد مرکز استان محل »اردوبام« 

تیم های ملی شود.
وی افزود: طرح اردوبام چهارمحال و بختیاری 
به تصویب رســیده اما هنوز بــه صورت کامل 

اجرایی نشده است و این استان نیازمند حمایت 
وزارت ورزش و جوانان برای اجرایی شــدن این 

طرح است.
نوریان با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری 
با 100 کیلومتر فاصلــه با دو مرکز بر جمعیت 
کشور یعنی خوزستان و اصفهان، می تواند بخش 
کانی از برنامه های ورزشــی ملی دو اســتان را 
پوشش دهد تصریح کرد:  کمبود سرانه ورزشی 
زیبنده مرکز اســتان نیســت و انتظار اســت، 
طرحهای عمرانی ورزشی در مرکز استان تکمیل 

شوند و به بهره برداری برسند.
نوریان یادآور شد: برخی از روستاهای استان 
با وجود 3 تا 4 هزار نفر جمعیت امکانات ورزشی 

ندارند و این برای جوانان مطلوب نیست.
وی گفت: ســرانه ورزشی اســتان برای هر 

ورزشکار 23 ســانتی مربع و حتی در کوهرنگ 
13 سانتی مترمربع است.

وی اضافه کرد: این استان ورزشگاه 12 هزار 
نفری ندارد و خوابگاه ورزشکاران یک دهه است 

چشم انتظار اعتبارات ازم است.
وی افزود: طرح هتل خوابگاه ورزشــکاران از 
سال 83 در شهرکرد آغاز شد و به دلیل کمبود 
اعتبار این طرح هنوز به بهره برداری نرسیده است.
مجموعه ورزشی المپیک شهرکرد نیز نزدیک 
به 15 سال ساخته شده است اما به دلیل جانمایی 
نامناســب، کمتر مورد اســتقبال ورزشکاران و 

خانواده ها قرار می گیرد.
معاون توســعه و مدیریــت وزارت ورزش و 
جوانان نیز برای تکمیل و توسعه طرح های نیمه  

تمام این استان قول مساعد داد.

طرح اردوبام چهارمحال و بختیاری هنوز روی کاغذ مانده است

اهدای طای زاگرب»مون« تنها قنات دو طبقه جهان در اردستان 
 به میز شبیه ساز زلزله

میزان صید آبزیان  در جاسک افزایش یافت

 اســتاندار اردبیل گفت: این استان رتبه 
نخست مصرف فست فود در کشور را داشته 
و این زنگ خطری برای بهداشــت و سامت 

عمومی است.
 اکبر بهنامجو در جلســه کارگروه ســامت و 
امنیت غذایی اســتان افزود: مصــرف بیش از حد 
غذاهای آماده و فست فود ها موجب بروز بیماری های 
مختلفی می شود و باید این شیوه مصرف در استان 

مدیریت شود.
وی بیان کرد: مدیریت مراکز عرضه فست فود ها 
در استان و نظارت بر نحوه تهیه این غذاها از مواردی 
اســت که باید توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

مدیریت شود.
او با  اشــاره بــه قابلیت های اســتان در زمینه 
غذاهای سالم و سنتی اظهار داشت: حوزه سامت 
و گردشگری باید اماکن اغذیه فروشی ها را به تهیه 

غذاهای سنتی و ارائه آن به مردم ترغیب کنند.
رئیس شــورای سامت استان اردبیل با تاکید بر 
لزوم تدوین برنامه جامع سامت از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی خواستار ارائه این برنامه به دستگاه های اجرایی 

جهت برنامه ریزی برای توسعه سامت مردم شد.
بهنامجو توسعه ورزش های همگانی و مشارکت 
مردم و مسئوان در طرح آمایش سامت افراد باای 
30 ســال را در شناسایی و کاهش عوامل خطر ساز 
ســامت از جمله فشار خون ، دیابت و بیماری های 
قلبــی موثر دانســت و گفت: بر اســاس آمارهای 
ارائه شــده میزان مرگ و میر بــر اثر بیماری های 
غیر واگیردار از جمله بیماری های قلبی ، سرطان ها 
و حوادث در استان بیشتر شده که می توان با انجام 

اقدامات پیشگیرانه از میزان تلفات کاست. 
وی گفت: با توجه به بررســی های انجام شده ، 
85 درصد فوتی ها در کشــور و اســتان اردبیل بر 
اثر بیماری های غیر واگیــر بوده که با مراقبت های 
بهداشــتی و اصاح روش های تغذیه ای می توان به 

حفظ سامت افراد کمک کرد.
استاندار اردبیل گفت: شاخص سامت در استان 
پایین بوده و باید تاش کرد تا با تدوین برنامه جامع 
ســامت این شاخص تا سه سال آینده به متوسط 

کشوری برسد.

اردبیل رتبه اول
 مصرف فست فود را 

در کشور دارد

40 زوج بسیجی در قرچک
 زندگی مشترک را آغاز کردند

بنیاد برکت وابســته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( تا پایان بهمن ماه 
بیش از یک هزار فرصت شغلی را در استان 

لرستان ایجاد می کند.
بــه گــزارش معاونت توســعه کارآفرینی 
اجتماع محــور بنیاد برکت، ایــن بنیاد ایجاد 
اشتغال در شهرهای دلفان، پلدختر، کوهدشت و 
رومشکان لرستان را به عنوان یکی از استان های 
محروم کشــور در قالب طرح های اشتغال زایی 
اجتماع محور آســمان و سحاب در دستور کار 

خود دارد.
براین اساس، تا به امروز 350 فرصت شغلی 
در زمینه پرورش دام سبک در این شهرستان ها 
به مرحله اجرایی رسیده و 700 اشتغال دیگر 

نیز تا بهمن ماه به بهره برداری خواهد رسید.
فرآیند اشــتغال زایی در استان لرستان از 
مردادماه امسال با حضور بنیاد برکت و تشکیل 
کمیته توسعه اشتغال در شهرهای مختلف این 
استان به ریاســت فرماندار و عضویت تمامی 
دســتگاه های اجرایی موثر در این حوزه کلید 

خورده است.
با تصویب رشــته های مســتعد در زمینه 
کارآفرینی، بــا توجه به ظرفیت های منطقه و 
پــس از آغاز شناســایی متقاضیان در مناطق 
محروم روستایی، نزدیک به 2500 نفر انتخاب 
و وارد فرآیند اهلیت سنجی توسط تسهیل گران 
بنیاد برکت شدند که از این تعداد، تا به امروز 
350 واجد شرایط به بانک عامل برای دریافت 

تسهیات معرفی شده اند.
میانگین تســهیات درنظر گرفته شــده 
برای هر متقاضی 250 میلیون ریال به شکل 
وام  قرض الحســنه و با تنفس پرداخت 4 ماهه 
است. همچنین فاز دوم این طرح، تا پایان بهمن 
ماه با ایجاد 700 فرصت شــغلی دیگر اجرایی 

خواهد شد.

بنیاد برکت
 بیش از یک هزار شغل 
در لرستان ایجاد می کند

جانشین فرمانده ســپاه 15 خرداد شهرستان 
قرچک در این مراســم گفت: هدف از برگزاری این 
جشن، ترویج فرهنگ ازدواج آسان به سبک زندگی 

اسامی است.
سرگرد غامرضا نجفی، افزود: تشکیل خانواده 
یکی از اساسی ترین و طبیعی ترین نیازهای انسان 
به شمار می آید و بسیاری از مشکات روانی حاصل 
از تنش های زندگی روزمــره بهبود یافته وجبران 

می شود.
جانشین فرمانده ســپاه 15 خرداد شهرستان 
قرچک تصریح کرد: خانواده ها و مســئوان باید با 
ایجاد زمینه های اشــتغال و کسب در آمد،اجرای 
مراسم ازدواج آسان و تأمین حداقل ها برای زندگی 
مشترک، جوانان را به سمت تشکیل خانواده سوق 

دهند.
ســرگرد نجفی گفت: ترویج فرهنگ ازدواج 
آسان می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را 
کاسته و دشمن را در تهاجم و شبیخون فرهنگی 

ناکام بگذارد.

رفع تصرف اراضی دولتی
اصفهان- خبرنگار کیهان: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا 
گفــت: عوامل یگان حفاظت از اراضی ایــن اداره، مقدار 40 هزار متر مربع از 
اراضی دولتی واقع در این شهرســتان را که متصرفین اقدام به شخم و ایجاد 

شیار در آن کرده بودند را رفع تصرف کردند.
غامرضا سبزواری ارزش ریالی اراضی تصرف شده را 6 میلیارد ریال عنوان 

کرد و اظهار داشت: این اراضی پس از رفع تصرف به دولت بازگردانده شد.
اجرای برنامه بسیج

یزد- خبرنگار کیهان: همزمان با هفته بسیج بیش از 2500 برنامه بسیج 
در سطح استان یزد برگزار شد.

فرمانده سپاه الغدیر یزد گفت: همایش فرماندهان رده های مختلف بسیج، 
همایش شکوه هجرت، همایش اساتید بسیجی حوزه و دانشگاه، برنامه میقات 
صالحین، همایش بســیج جامعه زنان، حماسه حضور و همایش و دانشجویان 

بسیجی از جمله برنامه های شاخص در این هفته بود.
ســرتیپ فتح اه جمیری خاطرنشــان کرد: برگزاری بیش از 300 مورد 
نشســت های روشنگری و بصیرتی با موضوع دستاوردهای چهل سال انقاب 
اسامی، جهاد کبیر، استکبار ستیزی و موضوعات تهاجم آل سعود به یمن مظلوم 

در سطح پایگاه ها و حوزه ها و نواحی و اقشار بسیج برگزار شد.
برگزاری صبحگاه مشترک

مانه و ســملقان- خبرنگار کیهان: فرمانده بسیج ناحیه سپاه مانه و 
ســملقان گفت: به مناسبت گرامی داشت هفته بســیج 140 برنامه در کلیه 
پایگاه های مقاومت بسیج با شعار بسیج مظهر ایستادگی پیشرفت وحدت در 
بخش مرکزی، بخش مانه و بخش سملقان، در کلیه پایگاه های بسیج برگزار شد.

سرگرد روح اه محمدی با برشمردن اجرای برنامه های شاخص گرامی د اشت 
هفته بســیج گفت: گلباران و عطرافشــانی گلزار شــهدا دیدار با ائمه جمعه 
شهرســتان دیدار با خانواده های شهدای بسیج با همکاری کلیه ادارات سطح 
شهر شرکت در نماز جمعه و برگزاری دعای ندبه، برگزاری صبحگاه مشترک 
نظامی، برگزاری یادواره شهدای اهل تسنن، بازدید از طرح های اقتصاد مقاومتی 
که در سال 97 مبلغ چهارصد میلیون تومان تسهیات به متقاضیان با ایجاد 
اشتغال 25 نفر پرداخت شد و ایجاد پایگاه سامت از برنامه های این هفته است.
در پایان با تقدیم هدایایی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج از خبرنگاران 

تجلیل به عمل آمد.
افزایش صادرات کیوی

ســاری- خبرنگار کیهان: مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره 
به تولید 2 و نیم میلیون تن مرکبات و 180 هزار تن کیوی ساانه در استان، 
گفت: کیوی در ســال جاری بیش از دو برابر ســال گذشته صادر شد و این 

روند ادامه دارد.
شــهیدی فر گفت: در بحث محصواتی ماننــد برنج، مرکبات، لبنیات و 
گوشت سفید هم گام های خوبی برداشته شد و نخستین بار بعد از چهل سال 

توانستیم برنج طارم محلی را به اروپا صادر کنیم.
وی افزود: یک شــرکت خصوصی مازندران با هماهنگی جهاد کشاورزی، 
صنایع و معادن و اتاق بازرگانی استان حدود 100 تن برنج طارم هاشمی را به 
ارزش حدود 3 میلیارد تومان در 4 محموله پس از گذراندن آزمایشات سخت 

سامت غذایی به اروپا و کانادا صادر کرد.
آزادی محکومین غیرعمد

* رئیس کل دادگستری استان مازندران از آزادی 103 نفر از محکومین 
جرایم غیرعمد در 6 ماه اول امســال از سوی ستاد دیه استان مازندران خبر 

داد و گفت: از این تعداد 99 نفر مرد و 4 نفر زن هستند.
حجت ااســام والمسلمین تقوی فرد مجموع بدهی زندانیان آزاد شده را 
171 میلیارد و 567 میلیون و 384 هزار و 956 ریال عنوان کرد و افزود: مبلغ 
کل پرداختی از ســوی ستاد دیه )بانک ها- منابع کشوری و استانی- صندوق 
تأمیــن( برای آزادی زندانیان 23 میلیارد و 636 میلیون و 508 هزار و 151 

ریال بوده است.
وی افزود: با همکاری کارکنان دستگاه قضایی استان، مبلغ 19 میلیارد و 
594 میلیون و 413 هزار و 219 ریال با اســتفاده از اعسار و تقسیط از سوی 
دســتگاه قضایی استان جهت آزادی زندانیان غیرعمد کمک شد و شکات نیز 
به مبلغ 127 میلیارد و 548 میلیون و 734 هزار و 105 ریال از شکایت خود 

گذشت کردند.
تجلیل از کسبه خوشنام

بروجرد- خبرنگار کیهان: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد گفت: 
در هفته بســیج از جمعی از کســبه های خوش انصاف و خوش نام بروجردی 

تجلیل و قدردانی شد.
سرهنگ مجید سوری اظهار داشت: 60 برنامه متنوع از جمله اجتماع عظیم 

بسیجیان در هفته بسیج امسال در بروجرد به مرحله اجرا درآمد.
بزرگداشت هفته بسیج

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده ســپاه ســلمان استان سیستان و 
بلوچســتان گفت: در هفته بسیج 153 عنوان برنامه در سطح استان داشتیم 
که از این تعداد 29 عنوان در ســطح ستاد سپاه سلمان، 62 عنوان در نواحی 
و سپاهای نواحی، 31 عنوان در حوزه های مقاومت و 30 عنوان در پایگاه های 

بسیج اجرا شد.
ســرتیپ امان اه گشتاسبی با اعام افتتاح 75 عرصه محرومیت زدائی در 
شهرســتان نیمروز از اجرای، مانور فرهنگــی خواهران، طرح جهادی انس با 
قرآن، خدمت رســانی نیروهای جهادی در قالب عمرانی، بهداشتی و درمانی، 
میزخدمت در مساجد و محات و روستاها، میز خدمت در ادارات اجرای طرح 
شــهید رهنمون و اعزام پزشکان بســیجی به نقاط محروم راه اندازی 3 هزار 
نیروگاه خورشیدی، نشست روشنگری با محوریت مطالبات مقام معظم رهبری، 
روشنگری دستاوردهای 40 ساله بسیج، روایت گری 40 سالگی انقاب، حماسه 
حضور بسیجیان در 19 شهرستان در هفته بسیج خبر داد. وی افزود: بالغ بر 
2 میلیارد و 750 میلیون تومان برای اجرای پروژه های هفته بسیج در سطح 

استان هزینه شده است.
تولید و صادرات فواد

تبریــز- خبرنگار کیهان: رئیس صنعت، معــدن و تجارت آذربایجان 
گفت: آذربایجان شرقی از قلب های مهم فواد کشور است. نجاتی تاکید کرد: 
15 درصد شــمش فواد ایران با بیش از 1/5 میلیون تن در آذربایجان شرقی 
تولید می شــود و 24 درصد ظرفیت تولید مقاطع فواد ساختمانی نیز به این 
استان تعلق دارد که 5/5 میلیون تن را دربرمی گیرد وی میزان تولید واحدهای 
فوادســازی اســتان در 7 ماه امسال را 610 هزار تن فوادخام و 2 میلیون و 

144هزارتن محصول نهایی اعام کرد.
تاسیس خانه قصه کودکان

اهواز - خبرنگار کیهان: غامرضا شــریعتی استاندار خوزستان گفت: 
خانه قصه خوزســتان تاســیس و اعتبارات آن نیــز در اختیار کانون پرورش 

فکری قرار خواهد گرفت.
مرحله منطقه ای بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی که با حضور 
6 اســتان کشور از 30 آبان در اهواز آغاز شده بود شامگاه یک آذر 1397 در 
سالن همایش های بین المللی سازمان آب و برق خوزستان به کار خود پایان داد.

براساس رای هیئت داوران، متشکل از علی خانجانی، حسن دولت آبادی و 
سارا روستاپور، سمیه سپندی با قصه »آهنگ دوستی«  از اصفهان رتبه اول، 
زهرا میرزایی خواه با قصه »چه خانه  زیبایی«  از بوشهر رتبه دوم، آسیه رحمتی 
با قصه »زیباترین هدیه دنیا« از خوزســتان رتبه سوم، شعله ایل بیگی پور با 
قصه »بابا آلبالو« از چهارمحال و بختیاری رتبه چهارم و ســمیه یزدان بخش 
با قصه »غول هاپیشو« از استان فارس رتبه پنجم را کسب کردند و به مرحله 

ملی این جشنواره راه یافتند.
افت فشار آب

جاسک- خبرنگارکیهان: فرماندار شهرستان جاسک درخصوص مشکل 
افت فشار آب روستاها که توسط برخی شوراها مطرح شد بیان داشت: با توجه 
به ظرفیت بزرگ سد جگین و همچنین قرار گرفتن 90 روستای این شهرستان 
در کنار دریا نباید مردم روســتاهای ما مشکل آب داشته باشند بلکه با توجه 
به بارندگی های همیشــگی در منطقه سد حتی آب برخی نقاط را تامین کند 

و باید خوب مدیریت شود.
محمد رادمهر تشریح کرد: یکی از وظیفه مسئوان دیدار چهره به چهره با 
مردم است تا از نزدیک مسائل و مشکات شهر و روستاها را ببینند و شفاف به 
آنها گزارش عملکرد دهند و با تو جه به شرایط کنونی کشور موجب امیدواری 

و دلگرمی مردم باشند.



در مطلب حاضر نویســنده ضمن تبیین چیستی و ماهیت 
زهد، به برخی از آثار زهدورزی و نشانه های زاهدان  اشاره کرده 

و عوامل کسب زهد را برشمرده است.
***

چیستی زهد
زهد در منازل سیر و سلوک به معنای رهایی از رغبت به دنیا و هر 
چه غیر خدا اســت. در حقیقت انسان باید نخست هر گونه رنگ تعلق 
به دنیا را از خود تخلیه کند تا قلب بالجمله و به تمام معنا رنگ خدایی 
بگیرد. پس رهایی از رغبت منفی گام نخستی است که انسان را برای 

رغبت مثبت به سوی خدا آماده می کند. 
از نظر قرآن، کســی می تواند در منزل زهد در آید که به مالکیت، 
ربوبیت خدا، قضا و قدر الهی ایمان داشــته باشد و هر چیزی که به او 
و دیگران می رسد را از ناحیه خدا بداند و به داشته هایش دل نبندد و 
نســبت به از دست داده ها تاسف نخورد. از این رو امیرمومنان علی)ع( 
ْهُد ُکُلُّه بَْینَ  َکلَِمَتْینِ   و نیز امام صادق)ع( در تعریف زهد می فرمایند: الُزّ
َحانَُه لَِکْیا تَْأَسْوا َعلی  ما فاتَُکْم َو ا تَْفَرُحوا بِما  ِمَن الُْقْرآِن َقاَل اه ُســبْ
آتاُکْم)حدید، آیه 23(  َو َمْن لَْم یَْأَس َعلَی الَْماِضی َو لَْم یَْفَرْح بِاْلتِی َفَقْد 
ْهَد بَِطَرَفْیه ؛ تمام زهد در دو جمله از قرآن است که می فرماید: تا  أََخَذ الُزّ
برای آنچه از دست  داده اید تأسف مخورید و به آنچه به شما داده است، 
سرمســت و فرحناک مباشید؛ و هر کس بر رفته ها تأسف نخورد و به 
آنچه می آید سرمست و فرحناک نشود، زهد را تمام و کمال به دست 
آورده است.«)نهج الباغه ، فیض ااسام، حکمت ۴3۱؛ تفسیر قمی، ج 

2، ص ۱۴6؛ بحاراانوار، ج 70، ص 52(
از این مطلب دانسته می شود که زهد، نداشتن و مالک نبودن چیزی 
نیست، بلکه معنای زهد آن است که چیزی مالک قلب او نشود، بلکه 
خدا را مالک قلب خود دانسته و آن را عرش الهی قرار دهد: َقلُْب الُْمْؤِمِن 
ْحَمِن.)بحاراأنوار، ج55، ص39( و بگذارد تا خدا با تمام صفات  َعْرُش الَرّ
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زهد، نداشتن و مالک نبودن چیزی نیست، بلکه 
معنای زهد آن اســت که چیزی مالک قلب او 
نشود، بلکه خدا را مالک قلب خود دانسته و آن 

را عرش الهی قرار دهد.

 امام کاظم ) ع( هنگامی که بر سر قبری حضور 
یافتند، فرموده است:  همانا دنیایی که نهایت و 
آخرین منزلش این است، پس سزاوار است که 

از ابتدا نسبت به آن زهد ورزیده شود.

از نظر قرآن، کســی می تواند در منزل زهد در آید که به مالکیت، ربوبیت خدا، قضا و قدر الهی 
ایمان داشته باشد و هر چیزی که به او و دیگران می رسد را از ناحیه خدا بداند و به داشته هایش 

اوصاف طعام کاملدل نبندد و نسبت به از دست داده ها تاسف نخورد.
قال النبــی)ص(: »اذا جمع للطعام اربع خصال فقدتم: اذا کان من حال؛ 

و کثرت اایدی علیه؛ و سمی اه تبارک و تعالی فی اوله، و حمد فی اخره«
پیامبر گرامی )ص( فرمود: اگر در غذا و طعام چهار ویژگی فراهم آید، )آن طعام( 
کامل خواهد بود: ۱- از حال باشــد 2- دست های زیادی در خوردن آن شرکت کنند 

3- با نام خدا آغاز شود ۴- با حمد خدا پایان پذیرد.)۱(
______________________

۱- الخصال، ص 239 ح 39

پرهیز از مبالغه در مدح و ستایش
عده ای خدمت پیامبراکرم)ص( عرض کردند: ما فکر می کنیم، همانند دیگران 
به تو سام کنیم کافی نیست، بلکه همانند دیگر سران و بزرگان به حالت سجده 
به تو احترام کنیم. یا می نویسند یکی از یهودیان به نام »ابورافع« به اتفاق هیئت 
اعزامی نجران در مدینه خدمت پیامبراکرم)ص( اظهار داشتند، اگر مایل هستی، 
تو را پرســتش کنیم و مقام الوهیت برایت قایل شــویم )شاید فکر می کردند که 
مخالفت پیامبر)ص( با الوهیت حضرت عیسی)ع( به خاطر این است که او سهمی 
از این موضوع ندارد، بنابراین اگر برای او مقام الوهیت قایل شــوند از مخالفت با  
الوهیت عیسی)ع( دست برمی دارد و شاید هم این پیشنهاد توطئه ای برای بدنام 
کردن پیامبر)ص( و منحرف کردن افکار عمومی از او بود( نبی مکرم اسام با نهی 
و جلوگیری از تعریف و تمجید و ستایش غیرمعمول و بیش از حد عده ای، نه تنها 
از افراط و تفریط در مدح و ســتایش جلوگیری کرد بلکه از رفتار بعضی ها مانند 
تکفیری ها که خودشان بدعت هایی را درست می کردند و سپس اعام می کردند 
که این گفته خدا و پیامبر است، جلوگیری و نهی کرده و فرمود: پناه بر خدا من 
اجازه نمی دهم کسی جز پروردگار یگانه مورد پرستش قرار گیرد، خداوند هرگز 

مرا به چنین امری مبعوث نکرده است.۱
از ابی ذر نقل شده است که سلمان و بال را دیدم که به سوی پیامبر)ص( 
می آیند، ناگاه سلمان روی پای پیامبر خدا افتاد و شروع کرد به بوسیدن آن. پیامبر 
او را از این کار بازداشــت و ســپس به او فرمود: ای سلمان! رفتاری را که عجم ها 
با شهریاران خود می کنند، با من نکن، من بنده ای از بندگان خدا هستم و مانند 

یک برده غذا می خورم و مانند برده نشست و برخاست می کنم.2
______________________

۱- تفسیر مجمع البیان و نمونه، ذیل آیات 79 و 80 سوره آل عمران
2- بحاراانوار، ج 27، ص ۱39

معجزات مصرح در قرآن)۲(
پرسش:

حضرت محمد)ص( در طول 23 سال رسالت الهی خویش معجزات 
فراوانی داشتند، کدام یک از این معجزات به طور مستقیم در قرآن کریم 

به آنها تصریح شده است؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال، معجزه معراج که در سوره اسراء آیه)۱( 
آمده اســت، مورد بحث قرار گرفت. اینــک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی 

می گیریم.
2- شق القمر

یکی دیگر از معجزات برجسته پیامبر)ص( که قرآن مجید از آن خبر داده، 
شق القمر است؛ چنانکه می خوانیم: )اقتربت الساعه و انشق القمر( »قیامت بسیار 

نزدیک شد و ماه شکافت.« )قمر-۱(
انشــقاق قمر، در پاسخ مشرکانی صورت گرفت که درخواست چنین کاری 

داشتند تا به ارتباط پیامبر)ص( با علم و قدرت بی پایان خداوند،  پی برند.
از آنجا که حضرت محمد)ص(  واپســین پیامبر است، دوران پس از وی نیز 
آخرالزمان خوانده می شــود و بعثت او، نشانه نزدیک شدن قیامت است؛ زیرا در 
مقایسه با عمر جهان هستی، زمان پس از پیامبر اسام)ص( اندک می نماید. بهترین 
دلیل بر وقوع این حادثه در زمان پیامبر اسام)ص( آیه بعد همین سوره است که 
از سرســختی و تداوم انکار مشرکان، با وجود رویت این معجزه شگفت آور، پرده 
برمی دارد؛ )و ان یروا آیه یعرضو و یقولوا سحر مستمر( »و هرگاه نشانه ای ببینند، 

روی بگردانند و گویند سحری همیشگی است.« )قمر-2(
البته چنین انشقاق هایی در زندگانی پیامبران گذشته نیز سابقه داشته و به 
صورت ضعیف تر جلوه گر شده است؛ چنانکه درباره حضرت موسی)ع( می خوانیم: 
)فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا( »و راهی خشک برای آنان، در دریا باز کن«! 

)طه- 77(
باید توجه داشت که شکافتن دریا و از بین بردن کشش ملکولی آب، کاری 
خارق العاده است که در زمین اتفاق افتاده، از این رو، اتفاق شکافته شدن ماه در 
آسمان توسط پیامبر اسام و به اذن خداوند، هیچ گونه استبعادی ندارد. در بخشی 
دیگر از داستان حضرت موسی)ع( چنین می خوانیم: ضربه عصای موسایی، سنگ 
را شــکافت و دوازده چشمه آب جوشید. »و آنان را به دوازده عشیره که هر یک 
امتی بودند، تقســیم کردیم و به موســی)وقتی قومش از او آب خواستند( وحی 
کردیم با عصایت بر آن تخته سنگ بزن؛ پس از آن، دوازده چشمه جوشید و هر 

گروهی آبخوری خود را شناخت.« )اعراف-۱60(
3- گفت و شنود درختان

در نهج الباغه خطبه ۱92 آمده است که روزی پیامبر)ص(، برای ایجاد انگیزه 
گرایش به اســام در یکی از افراد قریش، در برابر دیدگان او درختی را مخاطب 
قرار داد. درخت از جای خود حرکت کرد و نزد پیامبر)ص( ایســتاد و ســپس به 

دستور پیامبر)ص( به جای خود بازگشت.
در واقعه ای دیگر، درختی به رســالت پیامبر اسام)ص( گواهی داد. این دو 
معجزه نیز مورد اتفاق عالمان شیعه و اهل سنت است و در کتاب های متعدد آنها 
به چشم می خورد. گفت وگو و فرمانبری جمادات، گیاهان و حیوانات، در زندگانی 
پیامبران گذشــته نیز سابقه داشته اســت؛ چنانکه »هدهد« و دیگر حیوانات، از 
حضرت سلیمان فرمانبری داشتند.)نمل- 20( و چهار پرنده کوبیده شده نیز به 
فراخوان حضرت ابراهیم)ع( پاسخ مثبت دادند و پروازکنان به سوی او شتافتند؛ 
)قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن یاتینک سعیا(»خداوند فرمود: ای ابراهیم پس چهار پرنده برگیر و آنها را 
پیش خود ریز ریز گردان؛ سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار بده؛ آنگاه به 

سوی تو می آیند.«)بقره- 260(
آنچه گفته شــد، نمونه هایی از توانمندی انســان های کامل اســت که در 
پرتوبندگــی خدا و اتصال به قدرت بی انتهای پــروردگار، در برابر دیدگان مردم 
جلوه گر شده است. ناگفته نماند که کتاب های تفسیری، روایی و تاریخی، بیش از 
صدها مورد از معجزات و کرامات رسول اکرم)ص( را ثبت کرده اند. از پیامدهای 
زیبای بحث در این زمینه، رسیدن به روشن بینی و توسعه فضای فکری، شکسته 

شدن حصارهای مادی و راهیابی به دریای بیکران نورانیت معنوی است.

نشانه های حب دنیا
)بدان ای سالک راه خدا!( دو شاخه مهم و سرآمد حب به دنیا، حب به مال، 
و حب به جاه اســت... حب به جاه یعنی ریاســت طلبی و دوست داشتن پست 
و مقام. حب به شــهرت یعنی شــهرت طلبی و اینکه انسان دوست داشته باشد 
نامش بر ســر زبان ها بیفتد، حب به مدح  هم این اســت که کسی دوست داشته 
باشد،  همه از او تعریف و تمجید کنند. هر کدام از این ها مربوط به یکی از قوای 

درونی انسان است. )۱(
______________________

۱- رسائل بندگی، آیت اه شیخ مجتبی تهرانی، ص 298

در آموزه های قرآنی، زمان هایی برای برخی از امور مطرح شده 
که دلیل بر اهمیت آن زمان ها است. این زمان ها باید برای انسان ها 
اهمیت بسزایی داشته باشد؛ زیرا در این زمان ها می تواند بیشترین 

بهره را ببرد.
از نظر قرآن شب، بهترین زمان ماقات با خداست. این در حالی 
است که خداوند بیرون از همه ابعاد حتی بعد چهارم زمان و خالق 
آن اســت و »و لیس عند ربنا صباح وا مســاء؛  برای پروردگار ما 
شــب و صبحی نیست«، اما اگر برای آن سوی دیدار ما زمان معنا 
و مفهوم ندارد، اما برای انسان که گرفتار ابعاد از جمله زمان است، 

زمان نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند.
براســاس آیات قرآن، خداوند نظام کنونی هســتی را در شش 
دوره آفریده که از هر یک به عنوان »یوم؛ روز« یاد می کند. )فرقان، 
آیه 59؛ ســجده، آیه ۴؛ ق، آیه 38( دو روز اول، زمین آفریده شده 
)فصلت، آیه 9(، دو روز دوم، هفت آسمان آفریده شد )فصلت، آیه 
۱2( و دو روز سوم نیز آنچه میان آسمان و زمین آفریده شده است. 

)فرقان، آیه 59(
براســاس این آیات اگر برای خالق، زمان، معنایی ندارد و خود 
گرفتار زمان نیســت؛ اما آفریده های الهی با زمان عجین و آمیخته 

شده اند و انسان در این میان بیشتر به زمان وابسته است.
روز و شــب برای انسان آفریده شده و دارای ویژگی هایی است 
که باید بدان توجه یابد شــاید باور این حقیقت برای برخی انسان 
ها ســخت باشد که هستی در خدمت انســان است و حتی روز و 
شب برای اوســت. خداوند در آیات قرآن بیان می کند که اگر چه 
ستارگان به عنوان زینت آسمان هستند، ولی همین ستارگان برای 
دور کردن شیاطین است تا از مأ اعلی اخبار را ندزدند و به آدمی 
آســیب نرسانند و اگر اقدامی در سرقت و استماع کردند با شهاب 
ســنگ ها تعقیب و شکار می شوند. )حجر، آیات ۱6 تا ۱8؛ صافات، 
آیات9 و ۱0؛ جن، آیه 9( همچنین خداوند روز را برای کار و تاش 
آدمی )مزمل، آیه 7( و شب را برای استراحت )فرقان، آیه ۴7؛ نباء، 
آیه 9( و بهره گیری از گام های اســتوارتر و راست تر برای تقریب و 
عبادت )مزمل، آیه 6( قرار داده اســت. از همین روست که میقات 
و ماقات پیامبران از جمله حضرت موســی)ع( در شب بوده است. 
)اعراف، آیه ۱۴2( و پیامبر)ص( نیز معراج شبانه داشته )اسراء، آیه 
۱( و در شب به میقات پروردگارش در »قاب قوسین او ادنی« رفته 

است. )نجم، آیه 8(
همچنین وحی که سخنی سنگین است در شب و میقات شبانه 
نصیب پیامبر)ص( شده است. )مزمل، آیات 5 تا 7( و مقام محمود 
نیز زمانی نصیب پیامبر)ص( می شود که تهجد شبانه داشته باشد. 

)اسراء، آیه 79(
شــب برای آدمی به ســبب آنکه در تاریکی قرار می گیرد و در 
بند  رنگ ها و آراسته ها و زینت های دنیایی نیست و همه چیزهای 
پیرامونش از حالت فریبا بیرون می رود بهترین زمان ماقات است؛ 
زیر ا می تواند از همه چیز ببرد و به سوی خدا بگریزد و در آرامشی 
مطلق با خدایش ماقات کرده و زیارتی ویژه داشته باشد. امام حسن 
عسکری)ع( می فرماید: »ان الوصول الی اه سفر ایدرک اا بامتطاء 
اللیل؛ رســیدن به خداوند سفری است که جز با مرکب رهوار شب 

درک نمی شود«. )بحاراانوار، ج 75، ص 380(
به قول سعدی شیرازی:

ایها الناس!  جهان جای تن آســائی نیســت
مــرد دانا، به جهان داشــتن ارزانی نیســت

خفتــگان را چــه خبــر زمزمه مرغ ســحر
َحَیــوان را خبــر از عالم انســانی نیســت

شــب مردان خــدا روز جهان افروز اســت
روشــنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست

شب
زمانماقاتبامحبوب

نگاهی به چیستی و آثار زهدورزی و ویژگی زاهدان

منزلرهاییاز
دلبستگیهایدنیا

 علی پوریا

زهد
خویش در آن تجلی کند؛ زیرا هیچ یک از آیات الهی از این ظرفیت و 
سعه وجودی برخوردار نیست تا خدا به تمام در آن تجلی کند و تنها 
این قلب مومن اســت که چنین ســعه وجودی را دارا است و می تواند 
آینه تمام نمای صفات الهی باشــد، چنانکه در حدیث قدســی آمده 
اســت: َا یََسُعِني أْرِضي َوا َسمائِي َولِکن یََسُعِني َقلُْب َعْبِدَي الُْمْؤِمِن.

)عوالي الآلي، ج۴ ، ص 7(
زهد آن نیست که تو صاحب چیزی نشوی

                              زهد آن است که چیزی نشود صاحب تو
معنا و مفهوم زهد عرفانی

چنانکه گفته شد زهد در لغت ضّد رغبت و حرص بر دنیا است)لسان 
العرب، ج 6 ، ص 97، »زهد«.( واژه زهد در قرآن به کار نرفته اســت؛ 
امــا عباراتی در قرآن به کار رفته کــه دالت بر مفهوم زهد دارد و در 
روایات معصومان )ع( این آیات به معنای زهد معنا شده است. چنانکه 
امیرمومنــان)ع( آیه 23 ســوره حدید را به معنای زهد گرفته اســت 
و همچنیــن پیامبــر اکرم صلی اه علیه وآله فرمــود: قول اه تعالی 
»لیبلوکم ایّکم احســن عمًا«؛ یعنی کدام یک از شما در دنیا زاهدتر 

است.)مکارم ااخاق، ص ۴۴7؛ بحاراانوار، ج 7۴، ص 93، ح ۱(

در اصطاح اخاقی و عرفانی، زهد به معنای پشت کردن به دنیا و 
روی آوردن به آخرت، بلکه قطع نظر کردن از غیر خدا و رو آوردن به 
خدا است که این بااترین درجات زهد است.)معراج الّسعاده، ص 335؛ 

الّتحقیق، ج ۴، ص 3۱۱، »زهد«.(
خواجه عبداه انصاری در تعریف زهد از منظر عرفان می نویســد: 
الزهد إسقاط الرغبه عن الشیء بالکلّّیه؛ زهد آن است که شما به طورکلی 
میل و رغبتت را از هر چه غیر خداســت ساقط کرده و فقط دل را به 

خدا بدهی.)منازل السائرین، منزل ۱6(
بوعلی سینا در تعریف زاهد می نویسد: آن که از تنعم دنیا رو گردانده، 

زاهد است.)ااشارات، نمط نهم، فصل مقاات العارفین(
باید دانست که در مکتب قرآنی، زهد، دست کشیدن از دنیا نیست، 
بلکه پر نکشــیدن دل به سوی دنیاست. ای بسا فقیر، راغب به دنیا و 
چه بســا غنّی، زاهد از دنیا باشد. پس شاخص زهد و بی رغبتی به دنیا 
این است که بود و نبود آن، در روح شخص اثر نگذارد و آن را متاطم 
نکند؛ چنانکه از آیه 23 سوره حدید و تفسیر معصوم)ع( بر می آید. از 
این رو در روایات زهد به معنای بی رغبتی به دنیا و گرایش به آن است، 
به طوری که بی رغبتی به دنیا او را به تقوای الهی و ورع در مرتبه بااتر 
سوق دهد و از هر گونه حرام و گناه باز دارد. امام حسن مجتبی - ع - 
هُد( الّرغبْهً فی الّتقوی و الّزهادْهً فی الّدنیا؛ زهد، میل به تقوی  فرمود: )الُزّ
و پرهیزکاری و بی رغبتی نسبت به دنیا است.)تحف العقول، ص 25۴(

هُد فی الّدنیا قصُر اأمل و شکُر کِلّ  رســول خدا - ص - فرمود: الُزّ

م اه؛ زهد در دنیا عبارت اســت از: کوتاه  ٍ و الورُع عن کّل ما حَرّ نعمْهً
کردن آرزو، شــکر همه نعمت ها و ورع و اجتناب از هر چه که خداوند 

آن را حرام کرده است. )بحاراانوار، ج 77، ص ۱6۱(
از روایات به دست می آید که عدم بهره گیری از طیبات و نعمت های 
الهی به معنای زهد نیســت؛ بلکه چنانکه خدا در قرآن فرموده اســت 
مومنان باید از نعمت های طیب دنیا اســتفاده کنند، ولی اجازه ندهند 
که قلب بدان تعلق خاطر پیدا کند: ای پیامبر بگو: زینت ها و زیورهایی 
را که خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز  روزي های طیب و پاکیزه 
را چه کســی حرام گردانیده است؟! بگو: این نعمت ها در زندگی دنیا 
برای کســانی اســت که ایمان آورده اند؛ و روز قیامت نیز خاص آنان   
اســت. ما این گونه، آیات خود را برای گروهی که می  دانند به روشنی 

بیان می کنیم.)اعراف، آیه 32(
از این رو رســول خدا - ص – نسبت به ریاضت غیرشرعی و حرام 
کردن حال خدا هشــدار داده و فرموده اســت: الّزهُد لیس بتحریم 
الحــال و لکن أن یکوَن بما فی یدی اه أوثق منُه بما فی یده؛ زهد، 
این نیســت که انســان حاِل خدا را بر خود حرام کند، بلکه زهد این 
است که انسان به آنچه در دست خداست اعتماد و اطمینان بیشتری 
داشته باشد تا به آنچه در دست خود و در سیطره قدرت محدود بشری 

است. )بحاراانوار، ج 7۴، ص ۱72(
خصوصیات زاهدان و آثار زهدورزی 

کســی که نســبت به دنیا رغبت و دلبستگی ندارد و با آنکه از آن 
اســتفاده می کند نسبت به داشــته ها و از دست رفته ها با فرحناکی و 
افســوس نمی نگرد، دارای ویژگی ها و خصوصیاتی می شــود که آثار و 
برکات آن در زندگی دنیوی و اخروی پدیدار می شود. در آیات و روایات 
به این خصوصیات زاهدان و آثار زهدورزی  اشاره شده است. از مهم ترین 

ویژگی های زاهدان و آثار زهد می توان به موارد زیر  اشاره کرد: 
1. ترک افســوس : براساس تفسیر امام علی)ع( از آیه 23 سوره 
حدیــد که آن را به زهد معنا کرده باید گفت افســوس نخوردن بر از 

دست داده ها، از اوصاف زاهدان است.
2. ایثارگری: ایثارگری و ترجیح دیگران بر خویشــتن، در عین 

نیازمندی، از اوصاف زاهدان است.)حشر، آیه 9(
3. ترک فرحناکی: ترک شــادی مســتانه که از آن به فرح یاد 
شــده  به هنگام بهره مندي ها و به دست آوردن مواهب دنیوی و عدم 
فخرفروشی به داده های الهی، از اوصاف زاهدان است.)حدید، آیه 23(

4. صبر: صبر و شــکیبایی، از اوصاف زاهدان مؤمن و دارای عمل 
صالح است.)قصص، آیات 79 و 80( 

5. عّفت: عّفت نفس و اجتناب از اظهار فقر و مســکنت در عین 
نیازمندی، از اوصاف زاهدان است.)بقره، آیه 273(

6. مزد نخواستن: مزد نخواســتن برای اجرای رسالت و هدایت 
مردم و تبلیغ همانند پیامبران از نشانه های زهدورزی است.)انعام، آیه 

90؛ هود، آیات 25 و 29 و 5۱؛ یوسف، آیه ۱0۴( 
7. محّبت به مهاجران: محّبت و دوســتی نسبت به مهاجران، از 

نشانه های زهد مومنان است.)حشر، آیه 29(
8. هدایت: هدایت خاص الهی و بهره مندی از رستگاری، از اوصاف 

زاهدان است.)یس، آیه 2۱( 
9. آخرت گرایی در دنیا: امام علی - ع - در وصف زاهدان فرموده 
است: کانوا قوماً من أهل الّدنیا و لیُسوا من أهلها فکانوا فیها َکَمْن لیس 
منها، عملوا فیها بما یبصرون؛ گروهی هستند که گرچه )در ظاهر( اهل 
دنیا هستند، ولی )در باطن( از اهل دنیا نیستند، در دنیا هستند مانند 
کسی که در آن نیست، عمل آنها در دنیا به آن چیزی است که بعد از 
مرگ می بینند و برای دفع عذاب خدا از خود، شتابان به وظائف خود 

عمل می کنند. )بحار اانوار، ج 67، ص 320(
10. دل های  گریان و چهره های خندان:  از دیگر صفات زاهدان 
واقعی اســت. امام علی - ع- فرمودند: اّن الّزاهدین تبکی قلوبُُهم و إن 
ضِحُکوا؛ انســان های زاهد گرچه )در ظاهر( خندان و متبّسم هستند، 
لکن قلب های آنها  گریان اســت. )نهج الباغه، خطبة ۱۱2( و نیز امام 
علی - ع - فرمود: اّن الّزاهدین... یَشَتُدّ حزنُهم و اِن َفِرُحوا؛ انسان های 
زاهد، حزن و اندوهشان شدید است؛ گرچه )در ظاهر( خوشحال هستند. 

)نهج الباغه، خطبة ۱۱2(
11. صبر در معصیت و شــکر در نعمت: از دیگر صفات زاهدان 

است که امام علی)ع( فرموده است: الّزاهد فی الّدنیا من لم یغلِب الحراُم 
صبَرُه و لم یشــَغِل الحاُل شــکرُه؛ زاهد در دنیا، کسی است که حرام 
بر صبر او غالب نشــود و در مقابل محّرمات، صبر خویش را از دســت 
ندهد و استفاده از حال الهی نیز او را از شکر پروردگار باز ندارد. )بحار 

اانوار، ج 78، ص 37(
12. اجتناب از حرام: شــاید سخت ترین کار آن است که انسان 
بتواند از حرام چشم بپوشد در حالی که می تواند انجام دهد. در صفات 
زاهدان، پیامبر)ص( می فرماید: أزهُد الناس من اِْجَتنَب الحرام؛ زاهدترین 
مردم، کسی است که از حرام اجتناب کند.)بحار اانوار، ج 77، ص ۱۱2(
13. دارای صفات پیامبران: زهد صفت پیامبران اســت. رسول 
خــدا - ص - فرمود: ما اتّخذ اهُ نبّیاً ااّ زاهداً؛ خداوند هیچ بنده ای را 
به پیامبری انتخاب نکرد، مگر اینکه زاهد و بی میل نسبت به دنیا بود.

)مستدرک الوسائل، ج 2، ص 333(
14. کلید خیر: از نظر آموزه های وحیانی هر کسی خیر می جوید 

بایــد خزائن آن را با کلید زهدورزی باز کند و از همه خیر بهره گیرد. 
امام صادق - ع – فرموده است: ُجعل الخیُر کلُّه فی بیٍت و ُجعَل مفتاُحه 
الّزهُد فی الّدنیا؛ تمام خوبی ها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن زهد 

و بی رغبتی نسبت به دنیا است.)بحار اانوار، ج 73، ص 52(
15. دســتیابی به اساس دین: اساس و بنیاد دین را می توان از 
طریق زهدورزی به دســت آورد؛ زیرا امام علی - ع – فرموده اســت: 
الّزهــُد اصل الدین؛ زهد، اصل و اســاس دین اســت.)غرر الحکم، ص 

275، ح 60۴6(
16. کلید آخرت و رهایی از دوزخ: همان طوری که گفته شد، 
کلید هر خیری از جمله بهشت و آخرت در زهدورزی است؛ همچنین 
از روایات به دست می آید که شخص با زهد است که می تواند خود را 
از دوزخ و آتش آن برهاند.  امام صادق - ع – ضمن بیان فایده و آثار 
هُد ِمفتاُح ااخرْهً و  زهدورزی به تعریف آن نیز پرداخته و می فرماید: الُزّ
ٍف علی  البراءْهً من الّنارِ و هَو ترُکَک کَلّ شٍئ یَشَغُلَک عن اه من غیِر تأُسّ
َفوتِها؛ زهد، کلید آسایش در جهان آخرت و رهایی از آتش جهنم است 
و زهد عبارت است از اینکه انسان هر چیزی که او را از یاد پروردگارش 
باز می دارد، کنار بگذارد، بدون اینکه برای از دســت دادن آن افسوس 
بخــورد. )بحار اانوار، ج 70، ص 3۱5( در این حدیث امام )ع( به این 
نکته توجه می دهد که زاهد باید از هر چه او را از خدا باز می دارد و به 
خود مشــغول می دارد، اجتناب کند. همچنین ایشان ناظر به آیه 23 
سوره حدید، به مسئله تاسف خوردن نسبت به از دست رفته ها توجه 
می دهد که خود بیانگر آن است که شخص تعلق خاطر نسبت به چیزی 

دارد که نباید داشته باشد.
17. میل به خدا و نیکی هایش: زهد، انسان را به سوی خدا و هر 
چه در نزد اوســت متمایل و راغب می گرداند. امام علی - ع – فرموده 
هد ُحسُن الِرغبْهً فیما ِعنَد اهِ؛ اساس زهد به این است  اســت: اصُل الُزّ
که انسان به نیکویی نسبت به آنچه در نزد خداوند است، میل و رغبت 

داشته باشد. )غرر الحکم، ص 275، ح 6058(
18. حساب گرایی: از آثار زهد آن است که انسان حسابگر می شود 
و هیچ کاری را بدون در نظر گرفتن خدا انجام نمی دهد: امام صادق)ع( 
فرموده اســت: )الّزاهــد( الّذی یترک حالها مخافْهً حســابِِه و یترُک 
حرامها مخافْهً عذابِِه؛ زاهد، کسی است که به جهت ترس از حسابرسی 
پــروردگار، از حال دنیا می گذرد و به جهت ترس از عذاب او نزدیک 
حرام نمی شود. )بحار اانوار، ج 70، ص 3۱۱( حضرت علی)ع( درباره 
دنیا می فرمایند: »الدنیا حالها حســاب و حرامها عقاب؛ آنچه در این 
دنیاســت یا حرام است که اگر انسان بخواهد مرتکب بشود باید ِعقاب 
الهی را متحمل بشــود یا حال است که باید حساب آن را پس بدهد.

)کافی، ج 2 ص ۴59، ح 23(
19. بــی توجهی به مادیــات دنیا: امام علــی)ع( )به یکی از 
اصحابشــان( فرمود: یا نُوُف، طوبی للّزاهدین فــی الّدنیا الّراغبین فی 
الخرْهً اولئک قوٌم اتّخذو اأرَض بساطاً و ترابها فراشاً؛ امام علی)ع( )به 
یکی از اصحابشان( فرمود: ای نوف، خوشا به حال کسانی که نسبت به 
دنیا زهد ورزیده و بی میل شدند و رغبت به آخرت دارند، آنان کسانی 
هســتند که زمین را فرش، خاک آن را بستر و آب آن را شربت گوارا 

قرار دادند. )بحاراانوار، ج 67، ص 3۱9(
20. تاش و تکلف بسیار برای آخرت: امام صادق - ع – فرمود: 
َلّ علی العِزّ و الجهَد علی الّراحْهً  الّزاهد الّذی یختاُر الخرْهً علی الّدنیا و الُذّ
و الجوَع علی الشَیّع؛  انسان زاهد کسی است که آخرت را بر دنیا برگزیده، 
خواری را بر عّزت )ظاهری( ترجیح داده، تاش و کوشــش خســتگی 
ناپذیر را بر راحتی و آسایش و گرسنگی را بر سیری مقّدم دانسته است. 

)بحار اانوار، ج 70، ص 3۱5(
21. معاونت در دینداری: کســی که بخواهد در کار دین خویش 
موفق باشــد باید از زهد به عنوان یاری گر بهــره گیرد. امام علی - ع 
– فرموده اســت: علیک بالّزهِد فانُّه عون الّدین؛ بر شــما باد به زهد و 
بی رغبتی نسبت به دنیا، بدرستی که زهد، یاری گر و همراه دین است.

)غرر الحکم، ص 275، ح 60۴2(
22. برترین شــیوه بندگی خدا: رســول خدا - ص – فرموده 
اســت:  ما ُعِبَد اه بشــٍئ أفضُل من الّزهد فی الدنیا؛ بندگی و عبادت 
پروردگار، با چیزی بااتر و برتر از زهد و بی رغبتی نسبت به دنیا، صورت 

نگرفته است. )مستدرک الوسائل، ج 2، ص 333(
23. صفت متقین : امام علی - ع – فرموده اســت: الّزهُد شیمْهً 

المّتقین؛ زهد و بی رغبتی به دنیا، خصلت و روش انسانهای با تقوا است. 
)غررالحکم، ص 275، ح 603۴(

24. فروتنی: از آثار زهد فروتنی است. امام علی)ع( فرمود: ا یکوُن 
زاهداً حّتی یکون متواضعاً؛ هیچ شخصی زاهد نیست مگر اینکه )نسبت 

به دیگران( متواضع باشد. )بحار اانوار، ج 78، ص 8(
25. تظاهر به تزهد: رسیدن به زهد واقعی نیازمند گذر از مراحلی 
است که گام نخست آن تظاهر به زهد است. امام علی - ع - فرمود: اّول 
الّزهد الّتزّهد؛ ابتدا و شروع ُزهد و بی رغبتی نسبت به دنیا، با تظاهر به 

زهد محقق می شود. )غرر الحکم، ص 275، ح 6055(
26. رویش حکمت: از آثار زهدوروزی رویش حکمت و کســب 
نورانیت آن است. پیامبر اکرم - ص - فرمود: یا أباذر! ما َزَهد عبٌد فی 
ُرُه عیوَب  الّدنیا ااّ أنبَت اهُ الحکمْهً فی قلبه و أنطَق بها لســانُه و یَُبِصّ
الّدنیا و داَءها و دواَءها؛ ای اباذر، هیچ بنده ای نسبت به دنیا زهد نورزد، 
مگر اینکه خداوند حکمت را در قلبش می رویاند و به واسطه آن زبانش 
را به کلمات حکیمانه گویا می کند و او را نسبت به عیوب دنیا بصیرت 
داده، درد و داروی آن را به او می شناساند. )بحار اانوار، ج 77، ص 80( 
؛ ثمره و نتیجْهً  همچنیــن امام علی - ع - فرمود: بالّزهِد تُثمُر الحکمْهً
حکمت با زهد و بی رغبتی نسبت به دنیا حاصل می شود. )غررالحکم، 

ص 276، ح 6089(
27. آسایش برتر: برای کسب آسایش برتر در آخرت باید نسبت 
به دنیا زهد داشت. امام علی)ع( فرمود:  الّزهُد فی الّدنیا الّراحْهً العظمی؛ 
زهد و بی رغبتی نسبت به دنیا، آسایِش برتر و بزرگتر است.)غررالحکم، 

ص 276، ح 6077(
28. سعادت: از آثار زهدورزی کسب سعادت دنیا و آخرت است. 
امام علی)ع( فرمود: أعَظُم الّناس سعادْهً أکَثُرُهم َزهاَدْهً؛ سعادتمندترین 
مردم، کسانی هستند که بیشتر از دیگران نسبت به دنیا زهد می ورزند. 

)غررالحکم، ص 276، ح 6086(
29. برخــورداری از رحمت الهی: امام علی - ع - فرمود: اِزَهْد 
؛ در دنیا زاهد باش تا رحمت پروردگار بر  فی الّدنیا تنِزْل علیَک الّرحمْهً

تو نازل شود. )غرر الحکم، ص 276، ح 608۴(
30. بی نیازی: امــام علی - ع – فرمود: لَن یَفَتِقَر َمْن َزَهَد؛ زاهد، 

هرگز محتاج و فقیر نمی شود. )غررالحکم، ص 276، ح 6093(
31. بهشــت: امام علی - ع - فرمود: ثمن الجّنْهً الّزهُد فی الّدنیا؛ 

بهای بهشت، زهد در دنیاست.)غررالحکم، ص 276، ح 6090(
32. رهایی از بند نفس و کسب رضایت الهی:  امام علی - ع 
- فرمود: من َزَهَد فی الّدنیا أعَتَق نَْفَسُه و أرضی ربَُّه؛ کسی که نسبت 
به دنیا زهد بــورزد، نفس خویش را آزاد کرده و پروردگارش را راضی 

ساخته است.)غررالحکم، ص 277، ح 6۱00(
33. راه سامت: زهد راه سامت است که انسان باآن به سامت 
از دنیا خارج می شــود. )مریم، آیه ۱9( امام علی - ع – فرموده است: 
هد فیها؛ آگاه باشــید که همانا  اَا و اّن الّدنیا داٌر ا یُســَلُم منها ااّ بالُزّ
دنیا خانه ای اســت که انسان سالم از آن خارج نمی شود مگر با زهد و 

بی رغبتی نسبت به دنیا. )غررالحکم، ص ۱38، ح 2۴3۱(
34. پرهیز از خیالبافی: زاهدان انسان هایی منطقی و عقلی هستند 
و از خیالبافی به دور؛ پس هر چه دارند را از خدا می دانند و اگر چیزی 
را بر اثر مصیبتی از دســت دادند به حکمت الهی و مصلحت خویش 

می دانند.)حدید، آیات 22 و 23(
35. پرهیز از فخرفروشی: زاهدان اگر دارایی دارند از خدا دانسته 
و نسبت به آن به دیگران فخر نمی فروشند و تفاخر نمی ورزند.)همان(

36. بخشندگی و پرهیز از بخل: از دیگر صفات آنان این است 
که بخشنده بوده و از بخل پرهیز می کنند.)حشر، آیه 9(

37. اخاص کامل: زاهدان انســان هایی هستند که در هرکاری 
با اخاص کامل وارد می شــوند و خلوص از همه اعمال ایشان متجلی 

است.)ص، آیه ۴6(
راه های کسب زهد و عوامل آن

زهدورزی نیازمند زمینه هایی اســت که از آن بــه عنوان راه ها و 
عوامل زهد یاد می شــود. از مهم ترین این زمینه ها و عوامل می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
1. ایمان به خدا: ایمان به خداوند، زمینه ســاز زهد و بی نیازی 
و انقطاع از مردم و پیوســتن به خدا است.)هود، آیه 5۱؛ شعراء، آیات 

۱09 و ۱27(
2. ایمان به تقدیرات الهی: ایمان و اعتقاد به تقدیر الهی یعنی 
نوشــته شدن هر چیزی برای انسان از قبل از خلقت، زمینه زهدورزی 
و عدم شادی بر برخورداریها و عدم ناراحتی در از دست دادن ها است.

)حدید، آیات 22 و 23( 
3. ایمان به پاداش الهی: ایمان به برتری پاداشــهای الهی برای 
مؤمنان و صاحبان عمل صالح، زمینه ســاز زهدورزی آنان است.)هود، 

آیات ۴5 و ۴9 و 5۱؛ شعراء، آیات ۱06 و ۱09 و ۱27(
4. یادکرد بسیار آخرت: از وصیت های امام علی)ع( به فرزندش 
امام حســن - ع - این اســت: أکِثر ذکَر الخرْهً و ما فیها من الّنعیم و 
العذاَب األیم یُّزِهُدَک فی الّدنیا و یُصّغُرها عندک؛ بسیار به یاد آخرت 
و نعمت هــای آن و عذاب دردناکی که در آن اســت باش که یادآوری 
این امور تو را نسبت به دنیا بی رغبت نموده و دنیا را در نظر تو کوچک 

می کند.)بحار اانوار، ج 77، ص 22۴(
5. یقین: ریشه و خاستگاه زهد یقین نسبت به خدا و آخرت و امور 
هِد الیقیُن؛  ریشه و اساس  دیگر است. امام علی - ع - فرمود: اصل الُزّ

زهد، یقین است. )غرر الحکم، ص 275، ح 6058(
6. مرگ: یکی از عواملی که در زهدورزی بسیار نقش دارد، مرگ 
اســت. در قرآن از مرگ به یقین نیز تعبیر شده است.)حجر، آیه 99( 
شاید مراد امام علی)ع( نیز از یقین همین مرگ بود که آن را اساس زهد 
دانسته است. امام کاظم - ع- هنگامی که بر سر قبری حضور یافتند، 
فرموده است: اّن شیئاً هذا آِخُرُه لََحِقیٌق أن یُزَهَد فی أّولِِه؛ همانا دنیایی 
که نهایت و آخرین منزلش این است، پس سزاوار است که از ابتدا نسبت 

به آن زهد ورزیده شود.)بحار اانوار، ج 78، ص 320(
7. معرفت: معرفت و شــناخت نسبت به حقایق هستی از جمله 
ارزش دنیا و آخرت موجب می شود تا انسان گرایش به زهد نسبت به 
دنیا پیدا کند. از نظر امام علی)ع( حتی داشــتن اندکی از معرفت نیز 
می تواند این زهد را بیافریند. ایشان فرموده است: یسیُر المعرفْهً یوجُب 
الّزهد فی الّدنیا؛ داشتن اندکی از معرفت و شناخت، موجب بی رغبتی 
نسبت به دنیا خواهد شد.)غرر الحکم، ص 63، ح 765( آن حضرت)ع( 
در جایی دیگر می فرماید: کیف یزهُد فی الّدنیا من ا یعرُف قدر الخرْهً؛ 
چگونه می شود کسی که شناخت و معرفتی نسبت به آخرت ندارد، در 
مورد دنیا زهد ورزیده و بی رغبت باشد. )غرر الحکم، ص ۱۴6، ح 2652(
8. مرگ شهوت: انسان باید به گونه ای عمل کند که شهوت های 
نفسانی بر روان وی چیره نباشد و به نوعی شهوت در دلش مرده باشد 
تا بتواند زاهد شــود.  امام علی - ع – فرموده اســت: کیف یصل الی 
حقیقْهً الّزهد من لم تُمت َشهوته؛ چگونه می شود انسانی که شهوت )و 
خواســته های نفسانی( را در درون خود از بین نبرده است، به حقیقت 

زهد دست پیدا کند؟)غرر الحکم، ص 276، ح 606۴(
9. بریدن از دنیا: رســول خدا - ص – فرموده است: کیَف یَعمُل 
الخرْهً من ا ینقطُع من الّدنیا رغبتُه؛ چگونه انسانی که میل و رغبتش 
به دنیا قطع نشــده، برای آخرت خویش کار کند. )بحاراانوار، ج 77، 

ص ۱82(

در مکتب قرآنی، زهد، دست کشیدن از دنیا نیست، بلکه پر نکشیدن دل به سوی دنیاست. ای بسا 
فقیر، راغب به دنیا و چه بسا غنّی، زاهد از دنیا باشد. پس شاخص زهد و بی رغبتی به دنیا این است 

که بود و نبود آن، در روح شخص اثر نگذارد و آن را متاطم نکند.

حدید 23



ورزشی

* حســاب ارزی که وزارت ورزش برای رســیدگی به مسائل ارزی و با ســه امضا افتتاح کرده بود، مسدود شد تا ورود و 
خروج های ارزی فدراسیون ها در حساب های مستقل آنها انجام شود. گویا حساب ارزی وزارت ورزش، یک حساب دولتی 
به حســاب نمی آمد و به همین دلیل امکان واریز بیش از ۱۰ هزار دار به آن وجود نداشت. به همین دلیل بانک مرکزی 
دستور مسدود شدن آن را اعام کرد. بعد از آن بود که افتتاح حساب ارزی مجددا در دستور کار فدراسیون ها قرار گرفت. 
* نعیمه ظفر رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون بسکتبال از سمت خود استعفا داده و دخالت عوامل 

بیرونی و تحت تاثیر بودن رئیس فدراسیون را دلیل این تصمیم عنوان کرده است. 

خواندنی از ورزش ایران

سرویس ورزشی-
چند صباحی می شــود که در همین صفحه و همین ستون، درباره 
وضعیت نابســامان باشــگاهداری در ایران با محوریت دو تیم معروف و 
مردمی استقال و پرسپولیس مطالبی را عنوان کردیم. در این باره البته 
عمد ونقشــه از پیش طراحی شده در کار نبوده است. اتفاقات و مسائلی 
که در ورزش ما رخ داده موجب شــده خودبخــود و بر مبنای ضرورت 

موضوع نکته ورزشی به این موضوع اختصاص پیدا بکند.
 البته اولین بار هم نیست که صفحه به این موضوع می پردازد منتهی 
به قول یک نویســنده فرانسوی)آندره ژید( »همه حرف ها گفته شده اما 
چون گوش شنوایی نبوده، تکرار می شود!« این بار حضور تیم پرسپولیس 
در فینال جام باشــگاهی آســیا)لیگ قهرمانان( دلیلی شد تا باز به این 
موضوع که وجودش به شــکل استاندارد و با حســاب و کتاب می تواند 
نقش بســیار ضروری در ارتقا و پیشرفت ورزش هر کشوری داشته باشد 
بپردازیم و اتفاقات بعدی مثل اظهارات وزیر ورزش در سفر به اهواز در باره 
واگذاری دو باشــگاه و بااخره مسایل و مشکات که اخیرا دامنگیر یکی 
دیگر از به اصطاح باشگاه های کشور )یعنی استقال خوزستان( شده و 
منجر به اعمال تنبیهاتی از سوی فیفا نسبت به این تیم شده و...ما را به 

نوشتن مطالب بعدی واداشت.
این شــماره نیز حرف های کاپیتان تیم پرسپولیس دلیلی شد تا بار 
دیگر موضوع باشگاهداری از یکسو و ماجرای مالکیت دو تیم پرسپولیس 
و اســتقال را بــه میان آوریم وبه ســهم خود و از ســر خیرخواهی و 
دلسوزی برای ورزش و ورزشی ها از مسئوان امر از کسانی که در ورزش 
دســت اندرکار هســتند تا کســانی که در دولت بروبیا و نفودی دارند و 
بااخره از آنها که در مجلس شــورا به کار قانونگذاری مشــغول هستند 
بخواهیــم بیش از این وضعیت باتکلیف و برزخی این دو تیم  پرطرفدار 
و مــورد اقبال مردم را تحمــل نکنید و با ســهل انگاری و فرار از انجام 
مسئولیت از برداشتن این بار زمین مانده و این کار بی جهت انجام نشده 

طفره نروید و ااقل در این باره روزمرگی و غفلت را کنار بگذارید.
 اســتقال و پرسپولیس تیم هایی هســتند با ظرفیت های بسیار و 
توانایی های بالقوه بی شــمار و کارکردهای متنوع در حوزه های مختلف 
از ورزش گرفتــه تا فرهنگ و اقتصاد وسیاســت و... از این ظرفیت ها و 
توانایی هــا به نفع جامعه و جوانان اســتفاده کنید. برای ارتقاء اخاقی و 
فرهنگی جامعه بهره بگیرید. اگر شما که مسئول هستید این کار را انجام 
ندهید دیگران که مسئولیتی ندارند غیرمسئوانه عمل می کنند و از این 
تیم ها و دیگر ســرمایه های غنی مملکت به نفع خود و باند و خانواده و 

حتی اهداف سوءسیاسی و ضدایران وایرانی خود استفاده می کنند.
 چنانکه در پاره ای اوقات بر اثر غفلت مســئوان این کار انجام شده 
اســت. اگر مســئوان در باره این دوتیم و روشن کردن تکلیف قطعی و 
قانونی و رســمی این دو تیم کوتاهی کنند دیگرانی که نام و نان خود را 
در تداوم بی سروسامانی این دو تیم و نظیر آن می بینند به کار خود ادامه 

می دهند و مانع از سرو شکل گیری این تیم ها می شوند.
 هیچ از خود سؤال کرده ایم که این چه رمز وسری است که هر وقت 
این دو تیم سرو سامانی به خود می گیرند و از آرامش نسبی برخوردارند، 
هواداران از نتایج و شرایط فنی آنها راضی هستند، ناگهان صحبت تغییر 
و تحــوات مدیریتی در این تیم ها و برهم خوردن ثبات و آرامش آنها به 
میان می آید و غالبا هم این صحبت ها عملی می شود و دوران بی ثباتی از 
راه می رسد و هواداران نگران می شوند وچند سالی وضع به همین منوال 

پیش می رود و باز روزاز نو روزی از نو!؟
 این سؤالی اســت که امروز کاپیتن تیم پرسپولیس صریحا به زبان 
اورده است. چراکه باز پرسپولیس در شرایط خوبی به سر می برد علیرغم 
مشــکات و کمبودها به فینال اسیا راه پیدا کرده، در لیگ اوضاع خوبی 
دارد و یک پا مدعی قهرمانی اســت و.... باز طبق معمول و روال شناخته 
شده اما ویرانگر و غیرمنطقی صحبت از تغییر و تحول مدیریتی می شود. 
خواننده محترم و مســئوان ارجمند توجــه دارند اینجا صحبت و 
بحث بر ســر پرسپولیس و ســیدجال و آقای گرشاسبی نیست انتقاد 
از یک روال و روند غلط اســت که ســال هاست گریبان فوتبال ما را رها 
نمی کند و حلقوم آن را می فشرد. روند غلطی که درابتدای مطلب آوردیم 
سرویس ورزشی کیهان و بسیاری از کارشناسان و دلسوزان ورزش در باره 
ضرورت اصاح آن سخن گفته و به مسئوان امر در هر مقطع و دوره ای 
تذکر داده اند، اما مدیران و مسئوان محترمی که همواره از انتقادپذیری 
سخن گفته و در باره اهمیت دادن به سخنان و پیشنهادات کارشناسان و 
دلسوزان سخن گفته اند در عمل کار خود را کرده و راه خود را پیموده اند 

و...
همین دلیل اینحل ماندن بسیاری از دردها و مشکات ورزش است. 
حاا و این بار این کاپیتن تیم پرســپولیس است که می گوید: »مدیریت 
یا سرپرســت فعلی در ابتدا با انبوهی از مشکات کار خود را آغاز کرد، 
آن موقع هیچ کس به دنبال در اختیار گرفتن باشــگاه نبود اما امروز که 
پرسپولیس کم کم به شــرایط ایده آل می رسد خیلی ها مشغول ابی و 
رایزنی شده اند تا باشگاه را در اختیار بگیرند...« و در ادامه اضافه می کند: 
»در شرایطی که با مشکات روبه رو هستیم باز یک جورهایی هنوز فقط 
خودمان هســتیم و خدای خودمان و هواداران مان؛ باید نگران اتفاقات 
تازه ای باشــیم که می خواهد این ترکیب برنده و موفق را برهم بزند...« 
و بااخــره او نیز مثل همه آنهایی که عصاره ورزش هســتند نه انگل و 
آویزان آن، از مســئوان می خواهد... اگر ایــن امکان وجود ندارد که در 
حل مشکلی از مشــکات به کمک پرسپولیس بیا یند، حداقل بیش از 
این بر مشــکات این باشــگاه و هوداران اضافه نکنند و بگذارند با ثبات 
مدیریت باشــگاه، پرسپولیس بار دیگر روزهای خوب و درخشان خود را 

تکرار کند.«
حرف های ســیدجال حرف های همه اهالی فوتبال است که شاید 
در این جمله خاصه شــود »در فوتبال ثبــات و آرامش ایجاد کنید تا 
خواســته ها و انتظارات مردم و جامعه تامین شــود، بی سروســامانی و 
باتکلیفی فقط به نفع مشتی فرصت طلب و منفعت جوی مخرب است.«

همانطور که بااتر  اشاره شــد اخیرا وزیر محترم ورزش حرف هایی 
در بــاره واگذاری ایــن دو تیم و همچنین ضــرر و زیان هایی که آنها از 
»سوء مدیریت« خورده آند مطرح کرده است، امیدواریم این حرف ها چون 
گذشــته و اساف ایشان در مرحله حرف باقی نماند و در همین دوره و 
مقطع مدیریتی ورزش شاهد برداشتن گام های مهمی در جهت برطرف 

کردن با تکلیفی و ایجاد ثبات مدیریتی و تشکیاتی آنها باشیم...

حرف همه اهالی فوتبال

نکته  ورزشی

در جدیدترین رده بنــدی تیم های ملی که فیفا آن را 
منتشــر کرده، تیم ملی فوتبال ایران با یک پله صعود در 

رده ۲۹ جهان قرار گرفت.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده بندی فیفا در جایگاه ۲۹ 
جهان قرار گرفت و نســبت به ماه گذشــته یک رده نزول داشت. 
شــاگردان کارلوس کــی روش همچنان بــا ۱۴۸۱ امتیاز در رده 
نخست تیم های آسیایی قرار دارند. شاگردان کارلوس کی روش در 
این ماه موفق شــدند ترینیداد و توباگو را در تهران شکست دهند 

و در ادامه برابر ونزوئا به تســاوی یک - یک رســیدند. تیم   ملی فوتبال بلژیک همچنان بااتر از فرانســه و برزیل در رده 
نخست رده بندی فیفا قرار دارد.

خبر دیگر از تیم ملی فوتبال اینکه فدراسیون تاریخ و آمار کارلوس کی روش را در کنار یواخیم  لوو از آلمان به عنوان 
یازدهمین مربی برتر جهان در سال ۲۰۱۸ انتخاب کرد. 

با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۱۸ میادی فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال بهترین سرمربی های تیم های ملی فوتبال 
جهان را اعام کرد که بر این اســاس دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فرانسه بعد از قهرمانی در جام جهانی در رده نخست 
قرار گرفت. زاتکو دالیچ از کرواسی در رده دوم قرار گرفت و روبرتو مارتینس سرمربی بلژیک سوم شد. کارلوس کی روش 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در این رده بندی در کنار یواخیم  لوو در رده یازدهم جهان قرار گرفت.

ایران بهترین تیم آسیا، کی روش یازدهمین مربی برتر جهان
تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی برابر استرالیا شکست خورد.

تیم ملی بســکتبال ایران که در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی خیلی از ستاره های خود نظیر حامد حدادی، صمد 
نیکخواه بهرامی، ارســان کاظمی و سجاد مشــایخی را در اختیار ندارد، امروز در یک بازی سخت و دشوار در ملبورن به 
مصاف میزبان خود استرالیا رفت.مهران شاهین طبع با توجه به اینکه می دانست تیمش شانس زیادی برای پیروزی در این 

مسابقه ندارد، سعی کرد از تمامی بازیکنانی که در اختیار داشت، استفاده کند.
بعد از گذشت 5 دقیقه و ثبت نتیجه ۸ - ۸ مساوی، تیم میزبان استارت برتری خود را زدند. اختاف به تدریج بیشتر 
شــد و استرالیایی ها با حمایت تماشاگران خود به امتیازات متوالی دست پیدا می کردند. این روند تا جایی پیش رفت که 
نیمه اول با حساب ۲۴ بر ۴3 به سود استرالیا به اتمام رسید تا تقریبا تا پایان کوارتر دوم تکلیف برنده این مسابقه مشخص 

شود.
بازیکنان ایران در نیمه دوم با انگیزه جبران و کاهش اختاف وارد زمین شدند. با این حال استرالیا که یکی از تیم های 
برتر جهان به شــمار می رود، با حرکات ترکیبی می توانســت خیلی راحت به ســبد ایران برسد.از سوی دیگر پرتاب های 

شاگردان مهران شاهین با درصد خطای باا وارد سبد می شد و این اختاف را بین ۲ تیم افزایش می داد.
در نهایت این مسابقه با حساب 76 بر ۴7 به سود استرالیا به اتمام رسید تا این تیم صعود خود را به جام جهانی ۲۰۱۹ 
چین قطعی کند. از سوی دیگر ایران که باید در فیلیپین به مصاف تیم ملی این کشور برود، کار سختی در 3 بازی پیش 

روی خود برای کسب مجوز حضور در جام جهانی خواهد داشت.

مسیر دشوار تیم ملی بسکتبال برای صعود به جام جهانی

 تیم فوتبال هفت نفره ایران با پیروزی مقابل استرالیا مقتدرانه 
به مقام قهرمانی مسابقات آسیا - اقیانوسیه دست یافت. 

رقابت های فوتبال هفت نفره قهرمانی آســیا - اقیانوســیه با 
حضور پنج تیم ایران، اســترالیا، اردن، تایلند و کره جنوبی از روز 
شنبه تا پنجشنبه هفته گذشته به میزبانی جزیره کیش برگزار شد 
که در نهایت تیم ملی ایران با کســب عنوان قهرمانی به کار خود 
پایان داد. اســترالیا به مقام نایب قهرمانی رســید و اردن با کسب 

عنوان سومی به کار خود پایان داد. در روز پایانی این رقابت ها تیم های ایران و استرالیا برابر هم به میدان رفتند که در پایان 
تیم ایران، با نتیجه 7 بر صفر به برتری رسید. در این دیدار که در ورزشگاه المپیک کیش و با قضاوت اکمل جان رحیم اف 
از ازبکستان و با کمک های حسن یوسفی و مهدی صناعی برگزار شد برای ایران عبدالرضا کریمی زاده، عباس ترابی)۲گل(، 

رسول آتش  افروز )3 گل( و فرزاد مهری گلزنی کردند. 
علیرضا زارع، عبدالرضا کریمی زاده)کاپیتان(، فرزاد مهری، عباس ترابی، حســین تیزبر، مسعود ژولیده و بهنام آرندی 

هفت بازیکنی بودند که علیرضا روزبهانی به عنوان بازیکن ثابت مقابل کره جنوبی به میدان فرستاد.
تیم ایران پیش از این دیدار تیم های تایلند )7-۱(،اردن )۸ بر صفر( و کره جنوبی )۸-۱( را شکست داده بود. 

در پایان این مسابقات عبدالرضا کریمی زاده مهاجم و کاپیتان 37 ساله ایران با ۱3 گل زده عنوان بهترین گلزن این 
رقابت ها را از آن خود کرد. همچنین طبق اعام تام انگن مدیر برگزاری مســابقات جهانی، دو تیم نخست این مسابقات 

ایران )قهرمان( و استرالیا )نایب قهرمان( جواز حضور در رقابت های جهانی ۲۰۱۹ اسپانیا را کسب کردند.

قهرمانی ایران در مسابقات فوتبال 7 نفره آسیا - اقیانوسیه
دبیر فدراسیون کشتی گفت: کشتی شرایط حساسی را پیش رو دارد و برنامه های آن به سرعت در حال 

اجرا است.
رضا ایق در مورد برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون کشتی اظهار داشت: همانطور که اطاع دارید یکسال و نیم 
پیش شــرایط ما با اتحادیه جهانی کشتی طوری شد که باید اساسنامه فدراسیون تغییر می کرد. بر این اساس سریعا این 
اساسنامه تهیه شد و پس از تصویب در مجمع هیئت ها، وزارت ورزش نیز آن را تصویب کرد. سپس این اساسنامه به تأیید 
اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک رسید. طبق این اساسنامه ما برنامه ریزی ها را انجام دادیم و به وزارت 
ورزش هم نامه زدیم تا مقدمات برگزاری انتخابات هرچه زودتر انجام شود و هیئت های کشتی نیز با جدیت پیگیر هستند. 
ایق ادامه داد: ما باید اساســنامه کشتی را پیاده کنیم، چرا که امروز نهادهای بین المللی از جمله کمیته بین المللی 
المپیک و اتحادیه جهانی کشــتی در ارتباط با فدراسیون ها حساسیت دارند، کما اینکه ما در فوتبال و والیبال هم همین 
مشــکل را داریم و کشــتی هم از این موضوع مســتثنی نیست. کشــتی حتی یک مرحله از فوتبال جلوتر است، چراکه 

اساسنامه اش مورد تأیید کمیته بین المللی المپیک قرار گرفته است.
دبیر مجمع فدراســیون کشتی در پایان خاطرنشــان کرد: امیدوارم با مساعدت مســئوان وزارت ورزش ثبت نام از 
کاندیداهای متقاضی بزودی انجام شــود. اعضای مجمع هم مطمئنا برای رسیدن به ثبات مدیریتی در کنار وزارت ورزش 

هستند و امیدوارم در اسرع وقت مجمع را برگزار کنیم.
ایق در پایان گفت: در آینده نیز دو رویداد بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی که اصلی ترین تورنمنت ما نیز 
محسوب می شود را در برنامه داریم. قرار است با هماهنگی صورت گرفته مسابقات جام تختی کشتی فرنگی در اندیمشک 

و کشتی آزاد هم در کرمانشاه برگزار شود.

تاش فدراسیون کشتی برای برگزاری هر چه زودتر انتخابات

صفحه ۹
 شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

۲۳ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۲

نامونشانیمناقصهگذار: استان بوشهر- شهرستان کنگان- شهر 
بندر سیراف- شهرداری

موضوعتجدیدمناقصه: زیرســازی و آســفالت و جدول کاری و 
موزائیک فرش کوچه ها و معابر شــهر ســیراف و اجرای کانال به طول 

50 متر
تاریخ آگهی نوبت اول 97/9/7 و نوبت دوم 97/9/10

تاریخفروشاسنادمناقصه: از تاریخ 97/9/10 تا مورخه 97/9/11
تاریخومحلتحویلپیشنهادات:شــهرداری بندر سیراف امور 

قراردادها از 97/9/12 تا مورخه 97/9/24 در ساعات اداری
تاریخبازگشاییاسناد: مورخه 97/9/25 ساعت 12 ظهر 

شــرحمختصریازکار: زیرسازی و آسفالت کوچه ها معابر سیراف 
به مســاحت 13000 متر مربع، جدول گذاری بــه طول 1500 متر، بتن 
فرش کوچه ها به همراه مش گذاری به مســاحت 2000 مترمربع، اجرای 
موزائیک فرش به مســاحت 300 متر مربع اجرای کانال بتنی مسلح با 

مشخصات نقشه به طول 50 متر
برآورداولیه: 7/440/911/549 ریال

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: 372/045/577 ریال به شماره 
حســاب 0102381058006 بانک صادرات شعبه سیراف با ضمانت نامه 

بانکی معتبر به نام شهرداری بندر سیراف 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

جزییات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
رتبه: 5 رشته راه و داشتن گواهینامه صاحیت پیمانکار

*** هزینه چاپ آگهی به عهده پیمانکار می باشد.
روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

آگهی مناقصه نوبت دوم
نامونشانیمناقصهگذار: استان بوشهر- شهرستان کنگان- شهر 

بندر سیراف- شهرداری
موضوعمناقصه: احداث میدان ورودی سیراف

تاریخآگهینوبتاول97/9/7ونوبتدوم97/9/10
مورخه  تا   97/9/10 تاریخ  از  مناقصه:  اسناد فروش تاریخ

97/9/11
امور  بندر سیراف  تاریخومحلتحویلپیشنهادات: شهرداری 

قراردادها از 97/9/12 تا مورخه 97/9/24 در ساعات اداری
تاریخبازگشاییاسناد:مورخه 97/9/25 ساعت 12 ظهر

شرحمختصریازکار: احداث میدان ورودی سیراف ضلع غربی 
به مساحت 1256 مترمربع شامل تهیه و ریختن خاک زراعی به حجم 
255 مترمکعب، خاکبرداری و پی کنی به حجم 381 مترمکعب مصالح 
با بتن مسلح با  بادبان  المان  زهکش به حجم 100 مترمکعب احداث 
نمای سنگ تراورتن و نصب ستون فلزی بر اساس جزییات نقشه، و 

اجرای کامل تاسیسات برقی و مکانیکی میدان
برآورداولیه: 5/360/327/246 ریال

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: 268/016/362 ریال به شماره 
حساب 0102381058006 بانک صادرات شعبه سیراف با ضمانت نامه 

بانکی معتبر به نام شهرداری بندر سیراف 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

جزییات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
رتبه: 5 رشته ابنیه و داشتن گواهینامه صاحیت پیمانکار

آگهی مناقصه نوبت دوم

*** هزینه چاپ آگهی به عهده پیمانکار می باشد.
روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139760313003003105 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درواحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضی شــرکت سهامی آب و فاضاب به شماره شناسه ملی 
10980262514 صادره از -  فرزند - در یک ساختمان اداری به مساحت 1655/76 
مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 28 فرعی مفروزه از 2 فرعی از یک اصلی واقع در 
بخش 2 - خوی خریداری از شــهرداری خوی به عنوان مالک رسمی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25

پرویز سلیمانپور
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان خوی

آگهی حصر وراثت
آقای لطف اه شــهرت مستی نام پدر موسی به شناسنامه 70 صادره از بهبهان 
درخواستی به شماره ب 970391 به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که شادروان مرحوم حمداه شهرت مستی به شناسنامه 13 صادره 
بهبهان در تاریخ 97/2/22 در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند 
از: 1- حیات اه مستی به ش ش 77 متولد 1336 بهبهان پسر متوفی 2-شکراه 
مســتی به ش ش 385 متولد 1338 بهبهان پسر متوفی 3- محمدعلی مستی 
به ش ش 127 متولد 1350 بهبهان پسر متوفی 4- علی مستی به ش ش 144 
متولد 1352 بهبهان پســر متوفی 5- فاطمــه نگاهی به  ش ش 1 متولد 1315 

بهبهان همسر متوفی و اغیر. 
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظــرف یک ماه به دادگاه 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.
شورای حل اختاف بهبهان

کاسهپرونده:ب970391

آگهی احضار متهم
در پرونــده شــماره 970354 4/5 شــعبه چهــارم دادیاری دادســرای بروجــن متهم آقای 
محمدســیفی پور فرزند درویشعلی به موجب شکایت شــبکه دامپزشکی بروجن به اتهام تهدید 
علیه بهداشت عمومی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشان و عدم 
امکان اباغ احضاریه و عدم دسترســی به ایشان، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یکماه احضار می شود پس 

از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب بروجن -وحیدالدین همتیان

سرپرست فدراســیون با بیان اینکه نتیجه کلی 
کشتی ضعیف نبوده اســت، گفت: تاش می کنیم از 

انتقادهای سازنده نیز استفاده کنیم.
حمید بنی تمیم درخصوص وضعیت کشــتی نیز اظهار 
کرد: از ۱۴ مسابقه ای که می توان در دو رشته آزاد و فرنگی 
در بخش های آســیایی و جهانی شــرکت کرد، ایران ۱۱ بار 
روی سکوهای آســیایی و جهانی قرار گرفته است و در بُعد 
فنی، نتیجه کلی کشــتی ضعیف نبوده است.وی بیان کرد: 
اگر بخواهیم درخصوص کشــتی آزاد و فرنگی رده ســنی 
بزرگساان نیز صحبت کنیم، نتایج دور از انتظار بود و طبیعتا 

این می تواند دایل متعددی داشــته باشد که هم کادرهای 
فنی تیم های ملی و هم مسئوان فدراسیون و کارشناسان در 
این زمینه صحبت کردند. سرپرست فدراسیون کشتی با بیان 
اینکه تاش می کنیم از انتقادهای سازنده نیز استفاده کنیم، 
گفت: در مدت حداقلی که من به عنوان سرپرست فدراسیون 
هســتم از اقداماتی که در بعد فنی جهت بهتر شدن شرایط 
انجام داده ایم، می توان به حضور آقای بنا به عنوان سرمربی 
تیم ملی کشــتی فرنگی و آقای غامرضا محمدی به عنوان 
سرمربی تیم کشتی آزاد که هر دو از چهره های شناخته شده 

هستند، اشاره کرد.

بنی تمیم: نتیجه کلی کشتی ضعیف نبوده است 

رئیس فدراسیون وزنه برداری اعام کرد به دلیل 
مقررات ســخت اخذ ویزای آمریکا از اعزام تیم ملی 

نوجوانان به قهرمانی جهان منصرف شده اند.
علی مرادی درباره اینکه گفته می شود تیم ملی نوجوانان 
به دلیل مشکات مالی به مســابقات جهانی پیش رو اعزام 
نخواهد شــد، اظهارکرد: مقررات سختی درخصوص صدور و 
اخذ ویــزا برای ایرانی ها وجود دارد و ســری قبل نیز دچار 
مشکات متعددی شدیم. ایران دو قهرمانی نوجوانان جهان 
و نایــب قهرمانی المپیک نوجوانــان را در کارنامه دارد ولی 
اکنون باتوجه به مقررات سخت اخذ ویزا و اینکه همزمان با 

مسابقات نوجوانان جهان، گزینشی المپیک را در اهواز داریم، 
از اعزام تیم به مســابقات قهرمانی نوجوانان جهان منصرف 
شــدیم.وی با بیان اینکه نه تنها مشکلی نداریم، بلکه پاداش 
قهرمانان مان در گروه های سنی مختلف که در آوردگاه های 
مختلف موفق به کســب مدال شده بودند نیز پرداخت شده 
است، گفت: با حمایت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی 
المپیک، پاداش ورزشــکاران قهرمان به روز پرداخت شــده 
اســت و ضمن این تعهدات مان را نســبت به ورزشکاران و 
مربیــان و همچنین نســبت به برنامه هــای خودمان انجام 

داده ایم و ریالی هم به ارگان و نهادی بدهی نداریم.

اعام دلیل عدم اعزام تیم نوجوانان وزنه برداری به رقابت های جهانی

قهرمان ســابق وزنه برداری جهان معتقد اســت 
علی حسینی می تواند تااخادزه را شکست دهد.

شــاهین نصیری نیا در تازه ترین صحبــت هایش اظهار 
داشــت: اگر برخواه از همان ابتدا یعنی سال ۲۰۱5 سرمربی 
تیم ملی بزرگســاان بود، مطمئن باشید خیلی نتایج بهتری 
می گرفتیم. بهترین تیم وزنه برداری ایران را در این چند سال 
اخیر در همین مســابقات جهانی عشــق آباد دیدم. تیم نظم 
خوبی داشت و با روحیه کار کرد. نصیری نیا در ادامه به آخرین 
وضعیت ســعید علی حسینی اشاره کرد و عنوان داشت: من با 
سعید صحبت کردم و تمام فکر و ذهنش روی المپیک ۲۰۲۰ 
است. به هر حال آسیب دیدگی کوچکی داشت که با مشورت 

برخواه قرار شــد در مســابقات جهانی وزنه نزند اما ان شااه 
تمریناتــش را خیلی خوب انجام دهد تــا برای المپیک کاما 
آماده باشــد. می توانم این قول را بدهم که سعید علی حسینی 
در این یکی دو سال آینده می تواند کسی باشد که تااخادزه را 
شکست دهد. این دیدی است که من به نوع وزنه برداری سعید 
علی حســینی دارم. او در مورد اینکه گفته می شــود به دلیل 
باا بودن ســن علی حسینی به سختی مبی تواند با تااخادزه 
رقابتکند، تاکید کرد: نه این حرفها درســت نیست. وزنه بردار 
چین ســه مدال المپیک و 7-۸ مدال جهانی دارد و 35 ساله 
است. سن یک عدد است من می توانم بیش از ۲۰ وزنه بردار را 
نام ببرم که بعد از 3۰سالگی مدال جهانی و المپیک گرفته اند.

نصیری نیا: قول می دهم علی حسینی، تااخادزه را شکست دهد 
معاونــان، مدیران،  کاروان فرهنگی - ورزشــی 
بسیجیان وزارت ورزش و ورزشکاران و مدال آوران به 

مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
عبدالحمید احمدی در مراســم یادمــان عملیاتی والفجر 
۸ و در جمــع این کاروان فرهنگی ورزشــی گفت: از اینکه در 
کاروان راهیان نور قهرمانان جوان ورزشــکار کشورمان حضور 
دارم، بســیار خوشــحالم. افتخاراتی که ملی پوشــان  ایران در 
عرصه های ورزشی کسب کردند در این مکان معنوی و مقدس 
قدر می دانیم اما باید بدانید اگر امروز در میادین ورزشی پرچم 

ایران به زیبایی به اهتزاز در می آید، در دوران طایی هشــت 
ســال دفاع مقدس جوانانی چون شما شــجاعانه و قهرمانانه 
در برابر دشــمن متجاوز که پشتوانه جهانی داشتند ایستادند. 
سرپرســت معاونت فرهنگی و توســعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش همچنین عنوان داشت: روزگاری جوانان این مرز بوم در 
برابر دشمنی مجهز که پشتوانه جهانی داشتند قرص و محکم 
و با تکیــه بر خدا مقابل متجاوزین ایســتادند و باعث افتخار 
ایرانیان در تمام تاریخ شــدند. ما همواره مدیون شهدا هستیم 

و سر تعظیم در برابر مبارزات قهرمانانه شان فرود می آوریم.

بازدید مدیران و مدال آوران ورزشی از مناطق جنگی جنوب 

چهار نماینده ایران باید با هزینه شــخصی برای 
حضور در دومین دوره رقابت های گرنداسلم به چین 

سفر کنند.
این مســابقات طی روزهای ۲۱ تا ۲5 آذرماه به میزبانی 
چین در شهر »ووشــی« برگزار خواهد شد. برای حضور در 
این مســابقات دارندگان مدالهای طا و نقره نخستین دوره 
این رقابتهــا، دارندگان مــدال طــای 5 دوره رقابت های 
گرندپری در سال ۲۰۱۸، نفرات اول تا سوم مراحل انتخابی، 
دو تکواندوکار منتخب WT و یک ســهمیه کشور میزبان به 

رقابت خواهند پرداخت. 
بــر همین اســاس ۱۲۱ تکوانــدوکار در رقابتها مبارزه 
خواهند کرد که در میان آنها نام چهار ایرانی نیز به چشــم 
می خورد. آرمیــن هادی پور که با مــدال طای گرندپری 

منچستر و سجاد مردانی با مدال برنز مرحله نهایی این رقابتها 
در فجیره جواز حضور در این مســابقات را کسب کردند.  اما 
فدراسیون جهانی برای فرزان عاشورزاده و ابوالفضل یعقوبی 
دو تکواندوکار دیگر کشــورمان نیز دعوت نامه این مسابقات 
را ارســال کرده، تا تعداد ســهمیه های ایران در مسابقات به 
عدد ۴ برســد.  از سوی دیگر فدراسیون تکواندو اعام کرده 
که برای حضور در این مسابقات هزینه ای را متحمل نخواهد 
شد و تکواندوکاران می بایست با هزینه شخصی مسیر چین 
را در پیش بگیرنــد. جوایز قابل توجه داری به مدال آوران 
این مسابقات باعث شــده تا هر چهار تکواندوکار در تدارک 
سفر به چین باشــند. به نفرات اول تا سوم این مسابقات به 
ترتیــب 7۰ هزار دار، ۲۰ هــزار دار و ۱۰ هزار دار جایزه 

نقدی تعلق می گیرد.

حضور 4 تکواندوکار ایران در مسابقات جایزه بزرگ چین با هزینه شخصی!

شنبه 10 آذر 13۹7
*سرخپوشان پاکدشت................................................اکسین البرز)ساعت۱۴:۱5(
*شهرداری تبریز.............................................................مس کرمان)ساعت۱۴:۱5(
*قشقایی شیراز............................................................خونه به خونه)ساعت۱۴:۱5(
*مس رفسنجان................................................................نود ارومیه)ساعت۱۴:۱5(

یکشنبه 11 آذر 13۹7
*گل گهرسیرجان..............................................................فجر سپاسی)ساعت ۱۴(
*بادران تهران......................................................شهرداری ماهشهر)ساعت۱۴:۱5(
*ملوان انزلی............................................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت۱۴:۱5(

برنامه هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازیتیم
1137512071326.شاهینشهرداریبوشهر

21274126101625.سرخپوشانپاکدشت
31265126141223.گلگهرسیرجان

412723179823.مسکرمان
5136431513222.آلومینیوماراک

61254397219.اکسینالبرز
7124441412216.بادرانتهران
216-8124441315.قشقاییشیراز

413-912345711.شهرداریماهشهر
513-10123451116.شهرداریتبریز

913-11133461019.کاروناروندخرمشهر
312-121226447.فجرسپاسی
1611-1313256521.نودارومیه

610-14132471622.مسرفسنجان
89-1512237715.خونهبهخونه
*26-16132651315.ملوانانزلی

جدولردهبندیلیگدستهاولفوتبال-جامآزادگان

سرویس ورزشی-
استقال،  تیم های  پیروز  ســپاهان،  صدرنشینی 
پرســپولیس و همچنین نساجی و ســپیدرود رشت 
مهم ترین اتفاقات هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بود.

در ادامــه دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال 
روز گذشته سه بازی در شهرهای اصفهان، مسجد سلیمان 
و تهران برگزار شــد. در اصفهان تیم ســپاهان اصفهان به 
مصاف پدیده مشهد رفت و در پایان به پیروزی یک بر صفر 
رسید. در این بازی مهرداد محمدی در دقیقه ۲6 با شوتی 
محکم از پشــت محوطه جریمه دروازه پدیده را گشود و 
تاش دو تیم با وجــود ارائه یک بازی جذاب برای گلزنی 
بیشتر بی حاصل بود.ســپاهان با این پیروزی ۲۹ امتیازی 
شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به پدیده، صدر جدول را از 

چنگ شاگردان گل محمدی درآورد.
در دومین بازی نیز تیم نفت مسجد سلیمان از ساعت 
۱5:۱5 به مصاف پیکان تهران رفت و در پایان به برد مشابه 
یک بر صفر دست یافت تا بحران تیم پیکان کماکان ادامه 
داشته باشد.در این بازی پیمان میری در دقیقه 6 پنالتی ای 
که خودش بدست آورده بود را برای نفت مسجد سلیمان 
تبدیل به گل کرد.نفتی ها با این برد، ۱۴ امتیازی شــده و 
به رده دهم رسیدند. پیکان نیز با ۱6 امتیاز در رده هشتم 

قرار گرفت.
دیروز همچنیــن در دیگر بازی همزمان شــاگردان 
علی دایی در ســایپا به مصاف استقال خوزستان رفتند 
و درحالــی که ســایپا تا دقایق پایانی بــا تک گل مهدی 
ترابی)دقیقه ۱۹( از حریف خود پیش بود، بازی در دقیقه 
7۸ توســط محمدرضا مظاهری، به تساوی کشیده شد تا 

یک شگفتی دیگر هم رقم بخورد و استقال خوزستانی که 
روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد، بتواند از سایپا یک 
امتیاز بگیرد. ســایپا با این تساوی، به امتیاز هفدهم رسید 
و در رتبه هفتم قرار گرفت. اما اســتقال خوزستان با پنج 

امتیاز همچنان در قعر جدول هستند
برتری استقال و پرسپولیس

اما روز پنجشــنبه نیز سه بازی برگزار شد که طی آن 
استقال و پرسپولیس برابر حریفان خود به برتری رسیدند 
و جدال تیم های نســاجی و سپیدرود با تساوی دو – دو به 

پایان رسید. 
در تهران اســتقال با نتیجه سه بر صفر صنعت نفت 
آبادان را شکســت داد. فرشــید باقری در دقیقه ۸، طارق 
همام در دقیقه ۲5 و اللهیار صیادمنش در دقیقه 7۴ برای 
اســتقال گل زدند. آبی های تهران که در هفته های اخیر 

مورد انتقاد بســیاری از کارشناســان و حتی پیشکسوتان 
خــود قرار گرفته بودند، دیدار برابر صنعت نفت را بســیار 
خوب شروع کردند و درهمان دقایق ابتدایی به گل برتری 
رسیدند.اســتقال که در این دیدار بازی روان و منطقی را 
در دســتور کارش قرار داده بود عاوه بر سه گلی که وارد 
دروازه صنعــت نفت کرد موقعیت هــای گل زیادی را هم 
مقابل دروازه حریف خلق کرد اما نتوانســت از آن استفاده 

کند.شاگردان شفر با این پیروزی ۲۱ امتیازی شدند.
در تبریز پرســپولیس بــا یک گل از ســد میزبانش 
ماشین سازی گذشت. در این بازی شجاع خلیل زاده )۹۲( 
برای پرســپولیس گل زد. در این دیدار که در ورزشــگاه 
بنیان دیزل تبریز برگزار شد دو تیم فوتبال زیبا و سرعتی 
را به نمایش گذاشــتند که البته سهم تیم میزبان در این 
زیبایی بیشــتر بود. مهم ترین اتفاق ایــن نیمه در دقیقه 

3۲ رقم خورد که ابتدا ماشین ســازی دوبار در آستانه باز 
کردن دروازه مهمان قرار گرفت اما مدافعان پرســپولیس 
تــوپ را از روی خط دروازه برگشــت دادند. نیمه دوم هم 
مثــل نیمه اول جذاب دنبال شــد و دو تیم تاش کردند 
با ایجاد موقعیت های خطرناک شــانس خود برای رسیدن 
بــه گل را افزایش دهند اما درون محوطه جریمه خطرات 
جدید شــکل نگرفت. در دقایق پایانی و درحالی که داور 
چهــار دقیقه وقت اضافه اعام کرده بود، پرســپولیس در 
دومین دقیقه یک ضربه ایستگاهی به دست آورد که ارسال 
این ضربه توســط شــجاع خلیل زاده به گل تبدیل شد تا 
سرخپوشــان در وقت های اضافه به ســه امتیاز ارزشمند 

دست پیدا کنند. 
در قائمشهر نیز تیم های پرطرفدار و ریشه دار نساجی 
و ســپیدرود به مصاف هم رفتند که این دیدار با تســاوی 
۲ به ۲ خاتمــه یافت. محمدمهدی نظری در دقیقه ۴5 و 
مهرداد عبدی در دقیقه 7۸ برای نساجی گل زدند. محمد 
غامــی در دقیقه 57 از روی نقطه پنالتی و میاد شــیخ 
سلیمانی در دقیقه 6۸ برای سپیدرود گل زدند. نساجی با 
این تساوی ۱3 امتیازی شد و سپیدرود هم جمع امتیازات 

خود را به ۱۰ رساند.
در تنها دیدار باقیمانده از هفته چهاردهم، امروز شنبه 
تیم پارس جنوبی جم از ســاعت ۱5 میزبان تراکتورسازی 

تبریز خواهد بود.
ازم به یادآوری اســت که نخستین بازی این هفته از 
رقابت های لیگ برتر روز چهارشنبه در اهواز برگزار شد که 
در طی آن تیم های فواد و ذوب آهن اصفهان به تســاوی 

یک – یک رضایت دادند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید بی مزار فرشید )حسین( علیزاده 
درپی شهادت 

جنوب و غرب را درنوردید
شهید علیزاده ســال ۱3۴۹ در تهران دیده به 
جهان گشــود. دوران زندگی او کوتاه اما پر برکت 
بود زیرا در عین حال که اندامی کوچک و ســنی 
قلیل داشت و از روحی بزرگ برخوردار بود، خوئی 
آرام، منشی بزرگ، ادب، تواضع، حیا، تعهد و ایمان 
از ویژگی های بارزش بود.  نسبت به اجتماع و دین 
احساس مســئولیت می کرد و بر همین اساس در 
سن چهارده سالگی به بسیجیان پیوست و در آنجا 

به حفاظت و صیانت از انقاب اسامی مشغول گردید و پس از دیدن دوره های 
ازم رزمی به جبهه کردســتان عزیمت نمود تا با دشمنان انقاب بستیزد. پس 
از مراجعــت و اقامتی کوتاه مجدد به جبهه های جنوب رفت و پس از شــرکت 
در چند عملیات دچار مســمومیت شیمیایی شد و پس از بهبودی مجدداً عازم 
رزمگاه حق علیه باطل در جنوب شد. او سرانجام در مرحله آخر عملیات کربای 
پنج در ۱۴/ ۱۲/ 65 هنگامی که برای شکستن محاصره یکی از گردان های لشگر 
سید الشهداء)ع( وارد عمل شدند، پس از شکستن خط محاصره در کنار دریاچه 
ماهی، در حالی که ســاح آرپی جی خود را به سوی دشمنان کافر هدف گرفته 
بود، مورد اصابت گلوله دژخیمان صدامی قرار گرفت و به فیض رفیع شــهادت 
نائل گردید. شــهید علیزاده از کسانی بود که ره صد ساله را برای دیدار معشوق 

خویش یک روزه پیمود و رستگار شد و هنوز مفقودااثر است.

نساجی قائمشهر و سپیدرود رشت به تساوی رضایت دادند

پیروزیسرخابیهایپایتختدرهفتهچهاردهملیگبرتر
سپاهانبهصدرجدولردهبندیرسید

 برابر رای شــماره 1397/1044 مورخ 1397/8/6 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای هادی مردانی فرزند علیداد به شــماره شناســنامه 431 صادره از اســدآباد در 
شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 71/05 مترمربع در قسمتی از پاک 1698 اصلی واقع در اسدآباد 
محله سیدان کوی پیروزی خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای علی اکبر رجبی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25 

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و اماک اسدآباد
مالف556

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

پنجشنبه 15 آذر 13۹7 
* پیکان............................................................. نساجی مازندران )ساعت ۱5:۱5(

جمعه 16 آذر 13۹7 
* سپیدرود رشت................................................................... استقال )ساعت ۱5(
* ذوب آهن.................................................. نفت  مسجدسلیمان )ساعت ۱5:۱5(
* پدیده................................................................... ماشین سازی تبریز )ساعت ۱7(

پنجشنبه ۲۲ آذر 13۹7 
* تراکتورسازی.............................................................................. فواد )ساعت ۱5(

جمعه ۲3 آذر 13۹7 
* صنعت نفت آبادان................................................................... سایپا )ساعت ۱5(
* پرسپولیس..................................................... پارس جنوبی جم )ساعت ۱6:۱5(

شنبه ۲4 آذر 13۹7 
* استقال خوزستان.............................................................. سپاهان )ساعت ۱5(

برنامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختمساویبردبازیتیم
11385026101629.سپاهان
2139221761129.پدیده
312660124824.پرسپولیس

4136522112923.تراکتورسازی
513562136721.استقال

6135441611519.پارسجنوبیجم
317-7144551215.سایپا
8144461515016.پیکان
615-9143651117.فواد

514-1014356813.نفتم.سلیمان
213-111411031012.ماشینسازیتبریز
413-12142751317.نساجیمازندران
613-131411031218.صنعتنفتآبادان

512-14132651217.ذوبآهن
1410-1514248721.سپیدرودرشت

*115-1614257920.استقالخوزستان
*محاسبهامتیازاتتیماستقالخوزستانبااحتساب6امتیازمنفیصورتگرفتهاست.

جدولردهبندیلیگبرترجامخلیجفارس



کشف 161 هزار لیتر گازوئیل
سرویس شهرستانها: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل از 

کشف 161 هزار و 78 لیتر سوخت قاچاق در شهرستان بیله سوار خبر داد.
ســرهنگ کریم نوری، افــزود: با هماهنگی مقام قضایی و تشــکیل گروه 
عملیاتی کارآگاهان پلیس آگاهی به آدرس این جایگاه ســوخت در روســتای 
گوک تپه اعزام و در بازرســی های به عمل آمده 161 هزار و 78 لیتر ســوخت 

قاچاق از نوع گازوییل را کشف کردند.
وی با اشــاره به دســتگیری یک قاچاقچی در این عملیــات گفت: ارزش 
محموله قاچاق کشــف شده 966 میلیون و 468 هزار ریال توسط کارشناسان 

برآورد شده است.
جاسازی مواد مخدر در تریلر

یزد- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد از کشف 
117 کیلو انواع مواد مخدر توسط مأموران پلیس این استان خبر داد.

ســرهنگ »محمد حســین ســتوده نیا« گفت: ماموران متوجه شــدند 
قاچاقچیان قصد انتقال یک محموله مواد مخدر را دارند.

وی ضمن اشــاره به شناســایی و توقیف خودرو تریلی »دانگ فنگ« در 
محورهای مواصاتی یزد افزود: مأموران در بازرسی از این تریلی مقدار 64 کیلو 
تریاک، 36 کیلو حشــیش و 17 کیلو هروئین را کــه به طرز ماهرانه ای در بار 

خودرو جاساز شده بود را کشف کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد با بیان اینکه در این خصوص 
دو متهم دستگیر و به دادسرا معرفی شدند خاطرنشان کرد: سوداگران مرگ این 
محموله را از شرق کشور بارگیری و قصد انتقال به استان »اصفهان« را داشتند.

برداشت از حساب
اصفهان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی و 
دستگیری فردی که در یکی از شبکه های اجتماعی با انتشار اپلیکیشن جعلی 
همراه بانک، اقدام به کاهبرداری از شهروندان می کرد خبر داد.سرهنگ »سید 
مصطفی مرتضوی« بیان داشت: در پی شکایت شهروند اصفهانی مبنی بر اینکه 
پــس از دانلود برنامه همراه بانک از یک کانال تبلیغاتی مبلغ 25 میلیون ریال 
از حســاب وی به صورت غیرمجاز برداشت شده است، کارشناسان پلیس را بر 
آن داشــت تا بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.این مقام مسئول 
عنوان داشــت: در بررسی های اولیه مشخص می شود، برنامه ای که شاکی اقدام 
به دانلود و استفاده از آن کرده است جعلی بوده و پس از اولین ورود، اطاعات 
حساب بانکی وی را به سرقت برده است، نهایتاً کارشناسان با اقدامات تخصصی 

خود موفق به شناسایی و دستگیری فرد کاهبردار شدند.
دارهای جعلی

تبریــز- خبرنــگار کیهان: مأمــوران پلیس تبریز موفق به کشــف دار و 
اسکناس های جعلی و عتیقه به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال شدند.سرهنگ 
»فرهنــگ نوروزی« رئیس پلیس تبریز گفــت: از محل فعالیت فرد مورد نظر 
29 قطعه 100 داری جعلی و 93 قطعه اســکناس 500 هزار ریالی بمبلغ 44 
میلیون و 650 هزار ریال به دســت آمد. وی افــزود: 5 کیلو عتیقه جات مفرغ 
دوران اســام و یک فلزیاب نیز، توســط مأموران کشف شــده است. به گفته 
نــوروزی ارزش اقام مزبور، در مجموع 10 میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد 

شد. متهم تحویل آگاهی شد.
خشخاش به مقصد نرسید

گرگان- ایلنا: مأموران گمرک اینچه برون استان گلستان در بازرسی از یک 
کامیون موفق به کشف 5 هزار و 233 کیلو گرم دانه خشخاش از یک کامیون 
شــدند.مأموران گمرک اینچه برون پس از مشــکوک شــدن به یک کامیون و 
بررسی اسناد و مدارک محموله و بازرسی از آن بیش از 5 تن دانه خشخاش که 
به شــکل ماهرانه ای در تریلر جاسازی شده بود را کشف کردند.این محموله در 
یکی از کشورهای همسایه بارگیری و در حین خروج از مرز اینچه برون با دقت 

و هوشیاری مأموران این گمرک کشف و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
داماد قاتل متواری شد

همدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان همدان گفت: داماد 
جوان با اســتفاده از کلت کمری برادر همســرش را مجروح کرده و پدر همسر 
را به قتل رساند.ســرهنگ جمشید باقری اظهار کرد: روز چهارشنبه یک مورد 
درگیری و تیراندازی به مرکز فوریت های پلیســی 110 اطاع رســانی شد که 
تیمی از عوامل کانتری 14 در محل حضور یافتند و پس از بررسی و تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شد که این درگیری بین داماد و خانواده همسر در محله 
پشت کشــتارگاه قدیم منطقه خضر رخ داده اســت.وی افزود: داماد 27 ساله 
که دارای ســابقه و اعتیاد به مواد مخدر اســت با تهیه یک قبضه کلت کمری 
راهی خانه پدر همســر شــده و با توجه به زمینه اختــاف بین وی و خانواده 
همسرش، با کلت کمری چند گلوله به سمت آنها شلیک کرده سپس متواری 
شده اســت.فرمانده انتظامی شهرستان همدان بیان کرد: شلیک گلوله موجب 
زخمی شدن پدر و برادر زن شده که با حضور تیم های فوریت های پزشکی در 
محل، مصدومان به مرکز درمانی منتقل شــدند.وی متذکر شد: پس از گذشت 
2 ساعت از بستری شــدن مصدومان در بیمارستان، پدر زن 65 ساله به علت 
اصابت گلوله به نزدیکی قلب، جان خود را از دســت داد.سرهنگ باقری افزود: 
مشــخصات قاتل در اختیار عوامل انتظامی قرار گرفته اســت و تاش ها برای 

دستگیری وی ادامه دارد.
جریمه میلیاردی راننده »فورد موستانگ«

کــرج - ایلنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان البــرز از صدور جریمه 
میلیاردی برای صاحب فورد موستانگ قاچاق خبر داد.علی  اکبر مختاری درباره 
توقیف خودرو فورد موســتانگ قاچاق در البرز گفت: پرونده مباشرت به حمل 
خودروی آمریکایی 3700 سی ســی با پاک جعلی و دســت نویس با اعتراض 
متهم به حکم بدوی در شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کاا و ارز مورد رسیدگی 

قرار گرفت.
وی افزود: این فرد که توســط پلیس مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی حین 
گشت زنی دستگیر شده بود، در نهایت با حکم شعبه تجدید نظر به ضبط خودرو 
بــه نفع دولت و پرداخت پنج میلیارد و 569 میلیون ریال جزای نقدی در حق 

صندوق دولت محکوم شد.
کاهبردار در دام پلیس

زاهدان - خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان از 
دســتگیری عامل کاهبرداری با استفاده از همراه بانک جعلی در شهر زاهدان 

خبر داد.
ســرهنگ دوم »علی سرحدی« گفت: با شــکایت یک مالباخته مشخص 
شــد وی یک دستگاه تلفن همراه هوشمند را در یکی از سایت های واسطه در 
اینترنتی به فروش گذاشــته و فردی با تماس با وی با پرداخت مبلغ از طریق 
همراه بانک گوشــی را خریداری و بعد متوجه می شود هیچ  وجهی به حسابش 

واریز نشده است.
رئیس پلیس فتا اســتان سیستان و بلوچســتان تصریح کرد: کارشناسان 
پلیس فتا متهم را شناســایی و با هماهنگی قضائی دســتگیر کردند.سرهنگ 
ســرحدی عنوان کرد: متهم در بازجوئی های به عمل آمده در مواجهه با ادله و 
مستندات کشف شده به بزه انتســابی اعتراف و اعام داشت با استفاده از یک 
نرم افزار جعلی موبایل بانک و نشان دادن تراکنش موفقیت آمیز جعلی اقدام به 

کاهبرداری از مالباخته کرده است.
قاچاق سوخت

* فرمانده انتظامی شهرســتان مهرســتان از کشف 22 هزار لیتر سوخت 
قاچاق توســط ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.ســرهنگ »اسماعیل 
منصوری« گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه چند خودرو سنگین اقدام 
به قاچاق ســوخت در محورهای فرعی شهرســتان می کنند ماموران انتظامی 
این فرماندهی در پی گشــت زنی های هدفمند به یک دستگاه کامیون تانکردار 
مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از این 
کامیون 22 هزار و دویست لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت گاز را کشف و جهت 

سیر مراحل قانونی و قضائی به ستاد انتظامی دالت داده است.
توقیف خودرو حامل تخم مرغ فاسد

رشت - خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی آستارا از کشف بیش از 3 
تن تخم مرغ فاسد در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ محمد نمازی اظهار داشت: ماموران ایست بازرسی »سه راه قلعه« 
شهرستان آستارا حین کنترل خودروهای عبوری به 2 دستگاه خودروی وانت 
»زامیاد« مشکوک و پس از توقف و بازرسی از این خودروها موفق شدند مقدار 
3 هزار و 600 کیلوگرم تخم مرغ فاسد و غیرقابل مصرف را کشف و ضبط کنند. 
وی در ادامه افزود: در این رابطه 2 متهم 43 و 44 ســاله دستگیر و با تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
گوشت فاسد

فرمانده نیروی انتظامی رودبار از کشف بیش از 350 کیلوگرم گوشت فاسد 
در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ حمیدرضا فیضی اظهار داشــت: ماموران این فرماندهی حین 
کنترل خودروهای عبوری یکی از محورهای شهرســتان رودبار به یک دستگاه 
خودروی وانت پیکان مشــکوک و با توقف و بازرســی از آن موفق شدند مقدار 
364 کیلو و 600 گرم گوســت فاسد گاو و گوسفند را کشف و ضبط کنند.به 
گفته وی راننده و سرنشــین این خودرو دســتگیر و با تشکیل پرونده به مقام 

قضایی معرفی شدند.

صفحه 10
شنبه 10 آذر 1۳۹۷

۲۳ ربیع ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۶۲
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

در دومین حادثه در آب های جنوب اقیانوس آرام در هفته جاری، 
یک گروه شامل 28 نهنگ خلبان به طور جمعی با شنا به سوی سواحل 
جنوب شرق اســترالیا در ایالت ویکتوریا به خشکی افتادند و در این 

مناطق تلف شدند.
به گزارش رســانه های اســترالیا ، یک خلبان در پرواز خــود بر فراز ایالت 
ویکتوریا اشه های این نهنگ ها را اتفاقی در سواحل ایالت ویکتوریا پیدا کرده 
است.مســئوان محلی و داوطلبانی که برای نجات این نهنگ ها اعزام شــدند 
گفتند که هشــت نهنگ را زنده یافتند اما به دلیل ناتوانایی در بازگرداندن این 
حیوانات عظیم الجثه به دریا آنها نیز تلف شدند.رئیس پارک ملی ویکتوریا اعام 
کرد که علت این حرکت و خودکشــی گروهی نهنگ ها مشخص نیست و باید 
دانشمندان محیط زیســت به آن پاسخ دهند و راه حلی برای جلوگیری از این 
گونه از حیات وحش اقیانوس آرام پیدا کنند زیرا این حوادث در ماه های اخیر 
تکرار شده است.دوشنبه هفته جاری نیز در اقدامی نادر یک گروه بزرگ بیش 
از 145 نهنگ عنبر دسته جمعی در مناطق دورافتاده نیوزیلند در جنوب غرب 
اقیانوس آرام خود را به سواحل رسانده و گروهی خودکشی کردند.مرگ و میر 
این نهنگ ها نیز چهارمین حادثه زیســت محیطی مشابه در هفته گذشته در 
سواحل مختلف نیوزیلند اعام شد.خودکشــی نهنگ ها به صورت گروهی در 
سواحل نیوزیلند در سال های اخیر افزایش یافته است.براساس گزارش نهادهای 
مســئول در این کشور اقیانوسیه، در سال گذشــته این کشور شاهد85 مورد 
خودکشــی آبزیان اقیانوس آرام بوده که عمدتا این حادثه های زیست محیطی 
ماهیان مختلف به صورت انفرادی دست به این اقدام زده اند.خودکشی نهنگ ها 
و دلفین ها پدیده ای ناشــناخته است که دایل مختلفی برای آن ذکر شده اما 
در این اقدام نهنگ ها و دلفین ها خود را به ســاحل می رســانند و پس از آن به 
علت کم آبی بدن، فشــار وزن یا خفگی پس از جزر و مد می میرند.در سال 95 
نیز 400 نهنگ با رساندن خود به سواحل نیوزیلند گروهی دست به خودکشی 
زدند که نیروهای امدادی با کمک مردم محل موفق به نجات 100 نهنگ شدند، 
اما 300 نهنگ دیگر جان خود را از دســت دادند.متخصصان محیط زیســت 
می گویند: اگرچه دلیل حرکت نهنگ ها و دلفین ها به سوی ساحل آن هم خاف 
روند طبیعی زندگی آنها به طور کامل شــناخته شده نیست، اما می تواند ناشی 
از عواملی مانند بیماری، خطای ناوبری، نامناسب بودن ویژگی های جغرافیایی، 
جزر )پایین آمدن سطح آب( شدید و ناگهانی دریا، فرار از دست شکارچیان یا 

تغییرات ناگهانی و شدید آب و هوایی باشد.

خودکشی گروهی 
۲8 نهنگ خلبان 

در سواحل استرالیا

خانواده های قربانیان پرواز گمشــده ام اچ 370 مالزی، ســه ماه پس 
از بسته شــدن پرونده تحقیق در مورد علت این سانحه هوایی، پنج 
قطعه را که مدعی هستند متعلق به اشه این هواپیما بوده، به عنوان 

مستندات جدید به وزارت حمل ونقل مالزی تحویل دادند.
بــه گزارش ایرنا ، پرواز ام اچ 370 به مقصد کوااامپور- پکن در هشــتم 
مارس 2014 )17اســفند 92(، کمی بعــد از خروج از پایتخت مالزی، با 239 
مسافر که دو نفر از آنها تبعه ایران بودند، ناپدید شد تا یکی از بزرگترین رازهای 
تاریخ هوانوردی را در جهان رقم بزند.دولت مالزی هشــتم مرداد امسال پرونده 
تحقیق در مورد علت ســرنگونی هواپیمای ام اچ 370 مالزی را رســما بست.
این در حالی است که تعدادی از نمایندگان اعضای خانواده های قربانیان پرواز 
گمشــده ام اچ 370 مالزی دیروز جمعه، پنج قطعه را که به گفته آنها بقایایی 
از این هواپیماســت، با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف به وزیر حمل ونقل 
مالزی تحویل دادند.»آنتونی لوک سیوفوک« وزیر حمل ونقل مالزی روز جمعه 
پس از دریافت این قطعات از سوی نمایندگان خانواده های قربانیان این سانحه 
 MH370 هوایی گفت که دولت برای ازسرگیری پرونده هواپیمای گمشده پرواز
نیاز به شواهد و مستندات جدید و تایید شده ای دارد.پرونده جست وجو در مورد 
این سانحه هوایی در حالی پس از چهار سال رسما در هشتم مرداد امسال بسته 
شد که نتیجه تحقیقات سازمان هوانوردی بین المللی »ایکائو« نیز نتوانست از 
این بزرگترین راز تاریخ هوانوردی جهان رمزگشایی کند.وزیرحمل ونقل مالزی 
تاکید کرد: این پرونده برای دریافت هر نوع مدرک جدید بســته نیست و اگر 
متخصصان این مدارک را قبول کنند، پرونده تحقیق در مورد این سانحه هوایی 
در صورت تایید مســئوان می تواند دوباره بازگشایی شود.»گریس ناتان« یک 
وکیل که مادرش از سرنشینان این هواپیما بود، به نمایندگی از خانواده قربانیان 
بــه همراه تعدادی دیگر این قطعــات را به وزیر حمل ونقل مالزی تحویل داد.

وی گفت: این پنج قطعه متعلق به اشــه هواپیمای مذکور از دســامبر 2016 
تا آگوست )شــهریور( سال جاری در سواحل ماداگاســکار یافته شده و شاید 
این قطعات بتواند ســرنخی در مورد علت ســقوط این هواپیما ارائه کند.ناتان 
افزود: پنج قطعه یافته شــده که برای ســاخت بدنه هواپیما استفاده می شود، 
احتماا از یک قطعه بزرگتر بخشــی از پنل کف بوئینگ 777 است که همان 
مدل هواپیمای گمشــده است.طبق آخرین گزارش بازرسان و محققان ایکائو، 
متخصصان ارشد تحقیق در پرونده مفقود شدن هواپیمای ام اچ 370 مالزی با 
239 سرنشین که دو تبعه ایران نیزهمراه آنها بودند، خلبان این هواپیما را در 
ســقوط ومفقود شدن آن مقصر نمی دانند.محققان این پرونده با انتشار آخرین 
نتایج تحقیق خود در ابتدای ســال جاری در مورد این هواپیما اعام کردند که 
تحقیقات آنها نتوانســت به این سؤال که علت سقوط هواپیما چه بوده ، پاسخ 
دهد.حدود دو ســال پیش استرالیا، چین و مالزی پس از اقدامات گسترده اما 
ناموفــق و صرف حــدود بیش از 180میلیون دار هزینــه اعام کردند که به 
عملیات جست وجوی این هواپیما پایان دادند.یک گروه مشترک جست وجو از 
این سه کشور حدود 120 هزار کیلومتر مربع از اعماق اقیانوس هند را در ژانویه 
2017 میادی مورد جســت وجو قرار دادند و صرفا قطعات کوچکی از هواپیما 
را در اقیانوس پیدا کردند.این گروه اکتشاف از دولت مالزی خواست تا عملیات 
جست وجو به 25 هزار کیلومتر مربع در آب های این اقیانوس گسترش یابد. اما 

این گروه نیز نتوانست جعبه سیاه این هواپیما را پیدا کند.

یافتن قطعات 
جدید از هواپیمای 

گمشده مالزی

جدید نشــان می دهد که در بازه 1۵ ساله اخیر، زنان آمریکا نصف مردان 
دستمزد دریافت کرده اند که این نشان می دهد میزان اختاف دستمزد، از 

آن چه تصور می شده خیلی بیشتر است.
به گزارش رویترز، موسســه تحقیقات و سیاست گذاری زنان در واشنگتن، در 
بررســی درآمد زنان از 2001 تا 2015، متوجه شد درآمد زنان، 51 درصد کمتر 
از درآمد مردان اســت که در آن زنان بدون درآمد هم در نظر گرفته شــده است.

ایــن مطالعه که نام آن »این هنوز بازار کاری مردانه اســت«، نشــان می دهد که 
فاصله دســتمزد از 1968 تا کنون کمتر شــده و درآمد متوسط زنان )تورم در آن 
حســاب شده است(، از 14000 دار در سال، در بازه 1968 تا 1982، به 29000 
دار در ســال در بازه 2001 تا 2015، رسیده است.اما این مطالعات نشان می دهد 
زنــان، 2 برابر مردان بــا احتمال اینکه حداقل یک ســال مرخصی بگیرند، روبرو 
هستند و بهای سنگینی بابت آن پرداخت می کنند. زنانی که یک سال بازار کار را 
ترک می کنند، در طول سال هایی به کار باز می گردند، به طور متوسط 39 درصد 
کمتر از مردان حقوق می گیرند.طبق یافته های این مطالعه، شرکت ها بدون در نظر 
گرفتن جنسیت، به کارکنانی که در مقطعی کار خود را ترک می کنند، در صورت 
بازگشت به کار حقوق کمتری می دهند؛ اما زنان بیشتر با این کسر دستمزد آسیب 
می بینند، چرا که آنها احتماا بیشــتر نیازمند این هستند که در بازه ای کار خود 
را ترک کنند.این مطالعه خاطرنشــان می کند که با اعمال مرخصی های پزشکی و 
خانوادگی )زایمان( با حقوق، زنان با احتمال بیشتری در نیروی کار باقی می مانند 

و دستمزد بااتری دریافت می کنند.

زنان آمریکا 
نصف مردان 
درآمد دارند

اعام مشکات مردم در حوزه سامت
 از طریق سامانه 1۹0 

* مدیــرکل دفتر نظارت و اعتباربخشــی امور درمان 
وزارت بهداشــت، با اشــاره به اینکه مــردم می توانند تمام 
مشکاتشان را در حوزه بهداشتی و درمانی با سامانه 190 
در میان بگذارند، گفت: مردم همچنین می توانند از طریق 
این ســامانه 190 از میزان تعرفه های پزشکی مطلع شوند 
و اگر پزشــکی بیش از نرخ مصوب ویزیت دریافت کند، از 

طریق این سامانه موضوع را گزارش کنند.

ورود 4/7 میلیون گردشگر خارجی 
در 7 ماهه امسال

و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  *رئیس ســازمان 
گردشــگری گفت: در 7 ماهه سال گذشته شاهد ورود سه 
میلیون گردشگر خارجی به کشور بودیم که امسال این رقم 

به 4 میلیون و 700 هزار نفر در مدت مشابه رسید.

کارمندان اورژانس یار می شوند
*معاون آموزش و پژوهش ســازمان اورژانس کشــور 
گفــت: تمامی کارمنــدان بخش های دولتــی و خصوصی 
می توانند با مراجعه به مراکز اورژانس استان ها و شهرستان ها 
و همچنین در تهــران به مرکز اورژانس تهران یا ســایت 
www.ems.behdasht.gov. ســازمان اورژانس کشور به نشانی
ir در دوره های رایگان آموزشی اورژانس یار ثبت نام نمایند.

اخبار کوتاه
کشف 60 خودرو و موتورسیکلت مسروقه 

در تهران طی 24 ساعت
*رئیس پلیــس آگاهــی تهــران بزرگ روز پنجشــنبه 
گفت: طی 24 ســاعت در عملیات بازرسی از پارکینگ های 
شــهر تهران 45 دســتگاه خودروی ســواری و 15 دستگاه 

موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

صدور اجازه ورود آتش نشانان 
به ساختمان های پایتخت

*معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران گفت: با همکاری دادســتانی مقرر شد تا 
اگر ضرورت انجام بازدید ایمنی از ســاختمانی وجود داشت، 
اما مالکانش مانع از این اقدام شــدند، با دســتور قضایی این 

بازدیدها انجام شود.

تأمین 30 درصد از هزینه های مددجویان 
بهزیستی توسط خیرین 

*مدیرکل ســازمان بهزیستی اســتان تهران با اشاره به 
اینکه 20 الی 30 درصد از نیازهای جامعه هدف بهزیســتی 
توســط خیرین تأمین می شود، گفت: یارانه ای که سازمان به 
مراکز نگهداری معلوان، سالمندان و سایر مراکز ارائه دهنده 

خدمــات به جامعه هدف بهزیســتی می دهد پاســخگوی 
نیازهای واقعی این افراد نیست.

افزایش ۵ درصدی خطر ابتا به دیابت 
با هر کیلوگرم اضافه وزن

* مدیــر عامــل انجمــن دیابت و عضو شــبکه ملی 
پیشــگیری از بیماری های غیرواگیر کشــور گفت: چاقی و 
اضافه وزن یکی از مهم ترین عوامل خطر بروز دیابت نوع دو 
اســت و به ازای هر یک کیلوگرم اضافه وزن 5 درصد خطر 

ابتا به دیابت افزایش می یابد.

کاهش سن ابتا به بیماری قلبی-عروقی 
در ایران 

*رئیس پژوهشــگاه غدد و متابولیســم دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران گفت: مطالعات جدید ما نشــان می دهد 
بروز بیماری های قلبی - عروقی در کشــور، 10 ســال به 

جلو افتاده است.

کشف 11 تُن انواع مواد مخدر 
از ابتدای امسال در تهران

*رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: 
با اشراف اطاعاتی در تهران و مبادی ورودی شهر تهران از 
ابتدای سال تاکنون بیش از 11 تُن انواع مواد مخدر کشف 

و ضبط شده است.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه واحد های 
مسکونی روستایی مناطق زلزله زده کرمانشاه تا پیش 
از فصل سرما تکمیل خواهند شــد، گفت: دولت تا 
بازسازی کامل واحد های مسکونی آسیب دیده در کنار 

مردم استان کرمانشاه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، اسحاق جهانگیری در بدو ورود 
به فرودگاه کرمانشــاه در گفت و گو بــا خبرنگاران، افزود: در 
زلزله سال گذشــته بیش از 100 هزار واحد مسکونی دچار 
آسیب شد که تاکنون برای جبران خسارات، بیش از 20 هزار 
واحد مســکونی احداث و بیش از 55 هزار واحد بازسازی و 

تعمیر شده است. 
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: واحدهای باقی مانده 
به خصوص در بخش روستایی باید حتماً در روزها و هفته های 
آینده تکمیل شوند تا مردم مناطق زلزله زده استان در فصل 

سرما از سرپناه مطمئنی برخوردار باشند. 
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران کشــوری 
زلزله خیز است و باید تمام واحدهای روستایی کشور بازسازی 
و مقاوم سازی شوند تصریح کرد: هم اکنون بیش از 6 میلیون 
واحد روستایی در کشور وجود دارد که باید حتماً بازسازی و 
مقاوم ســازی شوند، تا اطمینان پیدا کنیم که مردم روستاها 

در جریان وقوع زلزله دچار خسارت نمی شوند.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: ستاد مدیریت بحران 

باید تــا اوایل هفته جاری برآورد اولیه خســارت های زلزله 
اخیر 6/4 ریشتری غرب کرمانشاه را انجام دهد که دولت تا 
چهارشنبه هفته جاری مصوبه ای در این خصوص ارائه دهد.

جهانگیری اظهار داشــت: اگرچــه در زلزله اخیر تلفات 
جانی نداشتیم اما باید به خسارت های آن توجه کنیم و اگر 
نیاز است فرصت دوباره برای امهال وام ها داده شود و جایی 

که نیاز است کمک های بیشتری ارائه کنیم. 
معاون اول رئیس جمهوری گفت: برخی واحدهایی را که 
مردم در زلزله گذشــته آسیب دیده و تعمیر کرده بودند در 
زلزله اخیر آسیب دیده و دوباره نیاز به تعمیر داشت و برخی 

واحدها نیز باید تخریب و احداث شود.
جهانگیری ادامه داد: چون کشــور ما روی گسل زلزله 
قرار دارد باید به سرعت به سمت بازسازی واحدهای فرسوده 

برویم تا دغدغه ای نداشته باشیم.
وی همچنین با  اشــاره به ســالگرد زلزله 7 و سه دهم 
ریشــتری پارسال غرب کرمانشــاه گفت: ساخت تعدادی از 
واحدها هنوز باقی مانده که نیاز به بازسازی دارند که در چند 
ماه آینده همه واحدهای روســتایی و تا سال 98 واحدهای 

شهری به طور کامل تکمیل و ساخته خواهند شد.
معــاون اول رئیس جمهوری در جریــان بازدید از چند 
روستای زلزله  زده استان کرمانشاه گفت: مشکات و نیازهای 

مناطق زلزله  زده این استان باید به سرعت رسیدگی شود.

جهانگیری صبح پنج شــنبه از روستاهای »کرکهرک و 
چم امام حسن« در شهرستان قصرشیرین بازدید کرد.

معــاون اول رئیس جمهوری در روســتای کرکهرک در 
منزل یکی از اهالی روســتا حضور یافت و در سخنانی کوتاه 
تاکید کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما مسئوان باید 
به مشــکات مردم و تامین امکانات ازم بــرای آنها توجه 

ویژه ای داشته باشند.
در این دیدار مردم روستا خواستار توجه بیشتر مسئوان 
و دســتگاه های خدمات رســان برای تســریع در بازسازی 

واحدهای مسکونی خسارت دیده از زلزله شدند.
جهانگیــری در ادامه ســفر یک روزه خــود به مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه از روســتاهای »چم امام حســن)ع(«، 
»روبیان بزرگ« از توابع شهرستان گیانغرب و»فتاح بگ« از 

توابع شهرستان سرپل ذهاب هم بازدید می کند.
در زلزله 6/4 ریشــتری شامگاه یک شــنبه چهارم آذر 

شهرستان سرپل ذهاب 771 نفر مصدوم شدند. 
سه هزار و 800 واحد مسکونی تاکنون از سوی 47 تیم 
ارزیاب از ســتادهای معین در مناطق زلزله زده مورد ارزیابی 
قرار گرفته که در مجموع با توجه به بازســازی و تعمیر 80 
درصــد واحدهای مســکونی این مناطق، آســیب جدی به 
واحدهای مسکونی وارد نشــده و 20 درصد واحدها در حد 

تعمیری هستند.

معاون اول رئیس جمهور:

واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده کرمانشاه
تا قبل از سرما تکمیل می شود

دادستان کل کشــور با اشاره به شناسایی حجم 
زیادی از اموال »مظلومین« و »قاســمی«، دو مفسد 
اقتصادی اعدام شــده، گفت: اموال این دو نفر که از 
محل ارتکاب جرم کسب شده باشد به نفع بیت المال 

ضبط خواهد شد. 
حجت ااسام جعفر منتظری در پاسخ به سوالی مبنی 
بر سرنوشــت اموال و دارایی هــای وحید مظلومین و محمد 
اسماعیل قاســمی که اخیراً به جرم افساد فی اارض به دار 
مجازات  آویخته شدند، با اشاره به اینکه تحقیقات و محاکمه 
همه متهمان این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و ادامه دارد، 
اظهار داشــت: از آنجایی که اموال این افراد بسیار گسترده 
بود، توسط قاضی مربوطه و با همکاری دستگاه های امنیتی و 
اطاعاتی شناسایی می شود و حجم قابل توجهی از اموال آنها 
نیز شناسایی شده است.منتظری افزود: اموال، زیاد و پراکنده 
بود و لذا نیاز اســت که بررسی جامعی در مورد اموال هر دو 
محکوم انجام شود که در همین زمینه اطاع رسانی صورت 
خواهد پذیرفت.وی با اشاره به همکاری مطلوب دستگاه های 
امنیتی و اطاعاتی برای شناســایی اموال وحید مظلومین و 
محمداسماعیل قاســمی گفت: این دستگاه ها فهرست های 
گسترده ای از اموال را ارســال کرده اند و همچنان به دنبال 
شناسایی دیگر اموال پراکنده این افراد هستند.دادستان کل 
کشــور ادامه داد: بر اســاس رای دادگاه، اموالی که از محل 
ارتــکاب جرم محکومین نیز تحصیل شــده مصــادره و به 
نفع بیت المال ضبط خواهد شــد. منتظری خاطرنشان کرد: 
شناسایی اموال گســترده و پراکنده محکومان زمان می برد 
و در حال بررســی است، فهرست های گســترده ای از اموال 
به دســت آمده و مصادره شده است و دستگاه های امنیتی و 

اطاعات به دنبال شناسایی بقیه اموال هستند.

دادستان کل کشور خبر داد

شناسایی حجم زیادی
 از اموال 2 مفسد اقتصادی 

اعدام شده

دبیر ســتاد مرکزی اطاع رســانی دارو و سموم 
سازمان غذا و دارو گفت: مونوکسید کربن عامل 12 تا 

16 درصدی مرگ های ناشی از مسمومیت است.
یســنا به منش، با اشاره به اینکه مســمومیت ناشی از 
مونوکسید کربن به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی گازسوز 
مانند بخاری، آبگرمکن و پکیج، در فصل ســرما شایع است، 
به پایگاه خبری ســازمان غــذا و دارو گفت: بیش از دوهزار 
نفر در ســال گذشته به دلیل مسمومیت با مونوکسید کربن 
به بیمارستان های سراسر کشــور مراجعه کرده و بر اساس 
آمار پزشکی قانونی کشور 766 نفر نیز جان خود را از دست 
 داده اند. به منش افزود: بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی 
کشور میزان مرگ ناشی از مونوکسید کربن در پنج ماه اول 
امسال به نســبت مدت مشابه سال گذشــته 14/5 درصد 

کاهش داشته و از 207 نفر به 177 نفر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بخاری هایی که با سوخت فسیلی کار 
می کنند یا بخاری های بدون دودکش غیراستاندارد، تنورهاي 
نانوایي، اجاق هــای گازي، موتورهاي بنزینــي و گازوئیلي، 
کباب پز زغالي و شــومینه منبع تولید گاز مونوکسید کربن 
هســتند، اظهارداشــت: مولکول های مونوکسید کربن جای 
مولکول اکســیژن را در بدن گرفته و وارد اندام ها می شوند 
و باا رفتن غلظت مونوکســید کربن در بدن ســبب خفگي 
و مرگ می شــود. این مسئول ســازمان غذا و دارو در مورد 
عائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، توضیح داد: افرادی 
که بی هوش نباشند عائمی شبیه آنفوانزاي مانند سردرد، 
تهوع، اســتفراغ، درد قفسه سینه و تاری دید پیدا می کنند، 
به  مرورزمان عائم به صورت خواب آلودگی، احساس ضعف، 
سرگیجه و بی حالی نمایان شده و درنهایت باعث تپش قلب، 

عدم توان تکلم، آسیب مغزی، تشنج و مرگ می شود.

سخنگوی آتش نشانی تهران از تصادف شدید دو 
خودرو در بزرگراه شهید یاسینی خبر داد.

 جال ملکی با بیان اینکه این حادثه حوالی ساعت 20 
پنجشــنبه در مسیر غرب به شــرق بزرگراه شهید یاسینی، 
بعــد از آزمایش رخ داد، به تســنیم گفت: با حضور ماموران 
آتش نشــانی در محل حادثه مشاهده شد دو دستگاه خودرو 
شامل یک دستگاه خودروی ِدوو سییلو با پنج سرنشین مرد 
و یک دســتگاه پژو206 با پنج سرنشین )دو مرد و سه زن( 

به شدت با هم برخورد کرده اند.
ملکی افــزود: ظواهر امر نشــان می داد کــه خودروی 
پژو206 در مسیر مخالف )شــرق به غرب( در حال حرکت 
بوده که به دلیل نامشــخصی از مسیر اصلی منحرف شده و 
پس از برخورد با گاردریل های میانی بزرگراه و شکستن آنها، 

از جلو به شدت با خودروی ِدوو سییلو برخورد کرده است.
وی با بیان اینکه بر اثر شدت حادثه دو سرنشین پژو206 
)یک آقا و خانم جوان( از خودرو به بیرون پرتاب شده بودند، 
ادامه داد: این دو نفر به علت شــدت جراحات وارده در همان 
لحظات اولیه پس از حادثه جان خود را از دست داده بودند.
سخنگوی آتش نشــانی تهران اظهارداشــت: دو نفر از 
سرنشــینان پژو 206 پیش از رسیدن آتش نشانان از خودرو 
خارج شــده اما یکی از آنها داخل خــودرو محبوس بود که 

آتش نشانان وی را از خودرو خارج کردند.
ملکی با بیان اینکه عاوه بر مرگ دو نفر، 8 سرنشــین 
هر دو خودرو نیز مصدوم شــده بودند، گفت: سرنشــینان 
خودروی پژو206 مصدومیت های شــدید تری داشــتند که 
تمامی مصدومان برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل 

اورژانس شدند.

766 نفر اسیر مرگ خاموش شدند
مراجعه 2 هزار نفر به مراکز درمانی 
بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن 

در سال گذشته

2 کشته و ۸ زخمی در تصادف 
بزرگراه شهید یاسینی

 فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: تعدادی از 
مسببین حمله مسلحانه شامگاه سه شنبه به پاسگاه 
مرزی بروشــکانی بانه شناسایی شدند و یکی از این 
افراد توسط نیروهای هنگ مرزی دستگیر شده است.

ســرتیپ قاســم رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه این افراد تجهیزات غیرمجاز به همراه داشتند و مسلح 
بودند، افزود: متجاوزین مرزی و مســببین حمله مسلحانه 
پاسگاه بروشــکانی بیش از 20 نفر بودند که تعدادی از آنها 

شناسایی شدند.
وی تاکید کرد: پیام ما به آنها این است که تسلیم شوند 
چرا که هر جا باشــند، تحت تعقیب قرار گرفته و دســتگیر 
می شــوند اما در صورتی که خود تسلیم شوند تخفیفی در 

مجازات آنها در نظر گرفته می شود.
وی اظهار داشت: شهید ستوان دوم مصطفی عبدالملکی 
با سابقه 15 سال خدمت در مرز با تجربه و اقتدار برای امنیت 
مرزنشــینان فداکاری کرد و در گزارش عملکرد این شهید 

اجرای دقیق وظایفش به عنوان یک مرزبان دیده می شود.
ســردار رضایی اضافه کرد: این شــهید واامقام شــب 
چهارشــنبه با مترددین غیرمجاز و کسانی که مخل اجتماع 
مرزنشینان هســتند، مقابله کرد و ناجوانمردانه مورد هجوم 

متجاوزین قرار گرفت و به شهادت رسید.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با بیان اینکه با کسانی 
که در پوشش کولبری از نظام سوءاستفاده می کنند، برخورد 
جدی می شــود، افزود: قاچاقچیان باید به سمت شغل های 
مشــروع باز گردند و این افراد خاف قانون عمل می کنند و 
کسی که بین 2 کشور به صورت غیر قانونی تردد کند، مجرم 

است.
ســردار رضایی گفت: کســانی که دنبال منافع سیاسی 
نامشروع هستند و قاچاقچیان مسلح و متجاوزین مرزی که 
نیمه های شــب در ارتفاعات و دره ها دنبال منافع نامشروع 
خود هستند را به عنوان کولبر جلو می دهند خائن هستند و 
پیام مردم به آنها این است که از اظهارنظرهای کذایی خارج 

شوند و با مردم صادق باشند.
شهید ستوان دوم مصطفی عبدالملکی شامگاه سه شنبه 
در پاســگاه بروشــکانی بانه هنگام مقابله با افراد مسلح به 
شهادت رســید. پیکر وی روز چهارشنبه در مقام سپاه بانه 
با حضور خانواده آن شهید و جمع زیادی از مردم شهید پرور 
بانه تشییع شد. این شهید در زادگاهش قروه به خاک سپرده 

  شد.
شهرســتان بانه 84 کیلومتــر مرز مشــترک با اقلیم 
کردســتان عراق دارد و روســتای بروشــکانی هــم در 49 

کیلومتری شهر بانه و در بخش ننور واقع شده است.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی اعام کرد
 دستگیری یکی از مسببین حمله مسلحانه 

به پاسگاه مرزی بانه

سازمان هواشناسی اعام کرد: سامانه بارشی 
که دیروز از نوار غربی کشور وارد شده است تا 
روز یکشنبه به تناوب استان های واقع در غرب و 

شمال غرب کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
بنا بر اعام این سازمان، امروز در غرب کردستان، 
جنوب غرب آذربایجان غربی و شمال غرب کرمانشاه، 
به سبب تشدید بارندگی و بارش رگباری باران، افزایش 
موقت جریان رودخانه هــا، آبگرفتگی معابر و احتمال 

سیابی شدن مسیل ها پیش بینی می شود.
همچنیــن بارش برف در ارتفاعــات و گردنه های 
کوهستانی در مناطق غرب و شمال غرب و مسیرهای 
کوهســتانی نیمه غربی البرز در شــمال اســتان های 
زنجــان، قزویــن و اردبیل موجــب لغزندگی جاده ها 
می شود لذا به هموطنان توصیه می شود تا روز یکشنبه 
برای سفر در مناطق یاد شده تجهیزات زمستانی همراه 

داشته باشند.

استان های غرب و شمال غرب کشور 
تحت تاثیر سامانه بارشی

استاندار گلســتان با ابراز تاسف از قتل مولوی 
اهل  ایمان  امام جماعت مسجد  عبدالغفور جمالزایی 
سنت روستای رضا آباد این استان گفت: پلیس آگاهی 
سرنخ هایی در این خصوص به دست آورده و به زودی 

ضاربین دستگیر می شوند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمناف هاشمی پس از دیدار 
با خانواده شهید ســیاوش ناصری از شهدای واقعه 12 دی 
گنبــدکاووس افزود: اقدامات خوبی از ســوی پلیس آگاهی 
برای شناسایی ضاربین مولوی جمالزایی انجام شده و عوامل 

قتل بزودی دستگیر می شوند.
وی گفت: دســتگاه قضایی گلستان هم آماده محاکمه 

عوامل قتل مولوی جمالزایی است و اطاعات تکمیلی توسط 
نیروی انتظامی اطاع رسانی خواهد شد.

مولــوی عبدالغفــور جمالزایی 61 ســاله امام جماعت 
مســجد ایمان اهل سنت روســتای رضا آباد از توابع بخش 
فندرســک شهرستان رامیان صبح سه شنبه هفته گذشته با 
اصابت چهار گلوله ساچمه ای ساح شکاری مجروح و پس از 

انتقال به بیمارستان جان باخت.
شهید واامقام سیاوش ناصری که در سن 17 سالگی و 
در جریان قیام 12 دی سال 57 که به اتفاق تعداد دیگری از 
جوانان گنبدی به کمک مردم شهر گالیکش رفته بودند، در 

راه برگشت با تیراندازی ماموران طاغوت شهید شد.

استاندار گلستان: 
ضاربین مولوی جمالزایی 
رئیس  کانتری 117 جوادیه تهران از دســتگیری به زودی دستگیر می شوند

سارقانی که با جعل عنوان مامور پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بودند، خبر 

داد.
به گزارش ایســنا، سرهنگ اســدعلی الماسی در این 
باره گفت: حوالی ســاعت چهار صبح چهارشــنبه گذشته 
مأموران گشت کانتری هنگام گشت زنی در خیابان فداییان 
اسام به راننده و سرنشــینان یک دستگاه خودروی سمند 
خاکستری رنگ با شیشه های دودی که اقدام به نصب چراغ 
گــردان پلیس کرده و در حال بازرســی یک خودروی تیبا 
بودند مشکوک شده و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
الماسی با بیان اینکه ماموران به سه مرد قوی هیکل که 
تجهیزات پلیسی از قبیل آمپلی فایر مربوط به چراغ گردان 
پلیس، باتوم های فلزی، یک دستبند و کاه های نظامی همراه 
خود داشتند، نزدیک شدند، افزود: در همان بررسی های اولیه 
مشخص شد سه مرد جوان با معرفی خود به عنوان ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخــدر پس از متوقف کردن خودروی 
تیبا که زن میانســال مســافری را از مقصد سوار کرده بود، 
بدون نشان دادن مدارک شناســایی قصد اخاذی و گرفتن 
گوشــی آنها را دارند که با مشخص شــدن این موضوع هر 
سه متهم دستگیر و همراه شاکی به کانتری منتقل شدند.

وی با بیان اینکه در جریان بازرســی خودروی متهمان 
مقداری مواد مخدر از نوع شیشــه و هرویین نیز کشــف و 
ضبط شــد، گفت: در ادامه شاکیان در کانتری حاضر شده 
و گفتند که این افراد پس از متوقف کردن آنها قصد گرفتن 
پول و گوشی های تلفن همراهشان را داشتند که ماموران از 

راه رسیدند.
رئیس  کانتری 117 جوادیه با  اشاره به انجام بازجویی از 
سه متهم دستگیر شده، اظهار داشت: این افراد اعتراف کردند 
که از مدتی قبل با این شــیوه و معرفی خود به عنوان مامور 

پلیس مبارزه با مواد مخدر از مردم اخاذی کرده اند.

با هوشیاری پلیس پایتخت
مامورنماهای قوی هیکل 

دستگیر شدند

مدیر روابط عمومــی اداره کل آموزش و پرورش 
سیستان و بلوچســتان گفت: عمران زارعی سرباز 
معلم مقطع ابتدایی مدرسه آزادی سردکان شهرستان 
سرباز در جنوب این استان صبح دیروز )چهارشنبه( 

به علت اختاف طایفه ای به قتل رسید.
علی مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: 
این معلم به علت اختافات خانوادگی و طایفه ای در منطقه 

»حیط سرباز« به ضرب گلوله 2 فرد مسلح کشته شد. 
وی افزود: بر اســاس اســناد و شــواهد ضاربان از اقوام 
نزدیک مقتول بوده که به دلیل اختاف در مســئله ازدواج 

مقتول با یکی از اقوام شان وی را به قتل رساندند.
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان 
و بلوچستان ادامه داد: براساس تحقیقات پلیس متهمان این 

قتل شناسایی و تحت پیگرد قرار دارند.
راسک مرکز شهرستان سرباز در 500کیلومتری جنوب 
زاهدان مرکز اســتان سیستان و بلوچستان و در همسایگی 

کشور پاکستان قرار دارد.

سرباز معلم 
قربانی اختاف طایفه ای شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشــف 
بیش از سه هزار میلیارد ریال تخلف ارزی در این 

استان خبر داد. 
به گزارش  ایلنا، علی اکبر مختاری گفت: سه هزار 
و 101 میلیارد و 178 میلیون و 91 هزار و 447 ریال 
امسال در قالب چند تخلف ارزی در البرز کشف شده 

است.
مختاری افزود: در ایــن زمینه هفت پرونده برای 
متخلفان ارزی به وسیله بانک ها تکمیل و برای بررسی 
و پیگیری ازم به اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان 

ارجاع شد.
وی افزود: متخلفان این پرونده ها، ارز های خارجی 
همچــون دار، یورو، یوان چیــن، وون کره جنوبی و 
درهــم امارات را دریافت کرده بودنــد، اما به تعهدات 

خود عمل نکردند.
مختاری گفت: تخلف های ارزی شامل 2 میلیون و 
510 هــزار و هفت دار، 19 میلیون و 68 هزارو 912 
یورو، 2 میلیارد و 653 میلیون و 32 هزار و 131 وون 
کره جنوبی، 19 میلیون و 423 هزارو 646 یووان چین 

و 27 هزارو 276 درهم امارات بوده است.
وی گفت: در این زمینه تاکنون 10 نفر دستگیر و 

پرونده آنان درحال رسیدگی است.

کشف 3 هزار میلیارد ریال 
تخلف ارزی در البرز

 استاندار خوزستان خبر وخامت حال اسماعیل 
بخشــی یکی از معترضان جریان کارگری هفت تپه 
را تکذیب کرد و گفت: این شخص در سامت کامل 

است.
غامرضا شــریعتی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
نامبرده به هیچ وجه شکنجه یا ضرب و جرح نشده و برای 
تکمیل تحقیقات و بررسی ها در اختیار دستگاه های مربوطه 

است. 
وی گفــت: پس از تکمیل تحقیقات از نامبرده گزارش 

نهایی به مردم ارائه می شود.
رئیس  دادگســتری شهرستان شــوش نیز بیان کرد: 

شــایعات مغرضانه منتشر شــده درخصوص بستری شدن 
یکی از کارگران هفت تپه در بیمارستان صحت ندارد و این 

خبر از اساس کذب است. 
صادق جعفری چگنی افزود: خبر منتشــر شده درمورد 
متهم اسماعیل بخشی در فضای مجازی و رسانه های معاند 
نظام، عاری از صحت است، متهم در صحت جسمانی کامل 
بسر می برد و روز پنجشنبه نیز با خانواده خود تماس تلفنی 

داشته است.
وی با بیان اینکه متهم در چهارچوب قوانین و مقررات 
از تمام حقوق قانونی خــود در جریان تحقیقات مقدماتی 
برخوردار اســت، اظهار داشت: در شــرایطی که بخشی از 

مطالبات قانونی و حقوق معوقه پرســنل شرکت پرداخت 
و مقدمات برداشــت نیشــکر از مزارع فراهم شده، انتشار 
این خبر کذب درجهت تشویش اذهان عمومی و هدفمند 

صورت گرفته است. 
برخی رســانه های معاند خارجی با جوسازی رسانه ای 
مدعی شکنجه فرد یاد شده از سوی دستگاه امنیتی شده و 

از وخامت حال وی خبر دادند.
جمعی از کارگران شــرکت کشــت و صنعت نیشکر 
هفت تپه در هفته های اخیر در اعتراض به پرداخت نشــدن 
حقوق و مزایای معوق خود و نیز برای مطالبه بازگشت این 

واحد صنعتی به بخش دولتی تجمع هایی برپا کردند.

استاندار خوزستان خبر شکنجه یک فعال کارگری را تکذیب کرد

اعضای  از  برخــی 

نتیجــه مطالعــات 



اخبار كشور

درمکتب امام

خارجیهاازامثالمدرسمیترسند
رضا خان از مدرس مى ترســيد؛ از آن آدمى كه با خودش موافق بود چه ترى 
داشت. خارجي ها از امثال مدرس مى ترسند، نه اينكه از فان آدمى كه با رأى آنها 
موافق است؛ يا فرقى به حالش مى كند اين دستگاه باشد، درست باشد بساطش، آن 
دستگاه هم باشد، آن تابع آن دستگاه است. تابع اين است كه اتومبيلش خوب باشد، 
اين اتومبيل را ُعَمر َسعد به او بدهد يا امام حسن هيچ فرقى به حالش مى كند! براى 
اينكه اتومبيل، ميزان است. آنكه زندگى برايش ميزان است، مكتب در كارش نيست.
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صفحه 11
شنبه 1۰ آذر 1۳۹۷

۲۳ ربیع ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
5 سال و نیم گذشت 

همچنان تقصیر قبلی هاست!
سرویسسیاسی-

با گذشــت نزدیک به 5 ســال و نیم از روی کار آمدن دولت های یازدهم و دوازدهم که بایستی مسئولین امر گزارشی 
از اقدامات خود ارائه داده و پاسخ دهند که برای ریشه کن کردن مشکات اقتصادی و معیشتی مردم چه کرده اند، روزنامه 

زنجیره ای آرمان به تکرار یک ادعای همیشگی پرداخت و نوشت: تقصیر قبلی ها است!
آرمان نوشته است: »با توجه به دولتی  بودن اقتصاد ایران، همواره انتخاب و تغییر افراد دولت، از رئیس جمهوری تا وزرا 
و معاونان، چالشی اساسی برای فعاان و کارشناسان حوزه اقتصاد است. زیرا معموا با تغییر کابینه در ایران، تمام شرایط 
تغییر می کند و به جای اینکه دولت ها بنای ساخته شده توسط دولت پیش از خود را تکمیل کنند، آن را تخریب می کنند 

و تاش می کنند بنایی نو بسازند«.
در ادامه گزارش آرمان آمده است: »نگاهی تاریخی به آنچه طی چند دهه در اقتصاد ایران گذشته است می تواند گواهی 
بر این سخن باشد. به عنوان مثال پس از ۱۶ سال از سیاست های سازنده و اصاح گرانه اقتصاد کشور بر لبه صعود به قله های 
جهانی قرار گرفته بود، اما در سال ۸۴ تغییر رئیس جمهوری باعث شد تا به طور کلی برنامه های اقتصادی کشور تغییر کند و 
بار دیگر اقتصاد ایران در نقطه صفر قرار بگیرد. نقطه ای که در پایان هشت سال فعالیت احمدی نژاد و یارانش، روی نقطه منفی 
منحنی اقتصاد قرار گرفت و باعث شد در سال ۹۲ دولت تدبیر و امید با وجود رشد منفی اقتصاد، تورم، رکود، فشار جهانی 
علیه ایران، رشد فزاینده بیکاری، نارضایتی های عمومی، نومیدی فعاان اقتصادی و... سکان هدایت اقتصاد را بر عهده بگیرد«.
نویســنده گزارش افزوده است: »با اینکه پس از گذشــت بیش از پنج سال بسیاری از این معضات حل شده اند، اما 

همچنان مشکاتی وجود دارد که دولت باید در مسیر اصاح آنها گام بردارد«.
در این زمینه گفتنی هایی است که به اختصار به آن ها می پردازیم، نخست آن که دیگر هیچ کس نمی پذیرد تقصیر 
بی لیاقتی ها و کارهای انجام نشده را به گردن دیگران و دولت های گذشته بیندازند و از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کنند، 

این بهانه دیگر تکراری شده است.
نکته دوم این که اگر اقتصاد در دولت اصاحات در مسیر اوج و شکوفایی قرار داشته چرا مردم در سال ۱3۸۴ به روش 

و منش دیگری رای دادند که درست بر عکس دولت های پیش از آن قرار داشته است؟!
نکته ســوم اگر در دولت اصاحات اقتصاد رو به رشــد بوده اســت چرا امروز که همان دولتمردان و وزرای دولت های 
سازندگی و اصاحات مصدر امور هستند نمی توانند با آن سیاست ها و کیاست ها امور را رو به راه کرده و مشکات را حل 
کنند و نه تنها این گونه نمی شود که بر میزان مشکات هر روز بیشتر از دیروز افزوده می شود؟! نیاز به تصریح ندارد که 
 اکثر دولتمردان کنونی در دولت های سازندگی و اصاحات نیز مصدر امور بوده اند و همان سیاست ها باعث مشکات کنونی 

شده است.
باید به آل سعود نزدیک شویم!

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: »شاید بایسته باشد که دستگاه دیپلماسی ایران برای ابتر کردن نقشه های تندروهای 
آمریکا- اسرائیل، دست به سیاستی جدید در منطقه و به خصوص با عربستان بزند و ضمن نزدیکی با آنها از منافع مشترک 

با این کشورها برای بهبود روابط استفاده کند«.
متاسفانه رسانه های زنجیره ای همواره با رویکردی تحقیرآمیز، دیپلماسی انفعالی را تجویز می کنند. وزارت خارجه نیز با 
بی توجهی به سه اصل اساسی »عزت، حکمت، مصلحت«، رویکرد منفعانه ای را در سیاست خارجی در پیش گرفته است.
چندی پیش ظریف در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود:»بارها در خفا و پنهان از آل سعود درخواست مذاکره منطقه ای 

داشته است«!
این رفتار تحقیرآمیز در حالی است که رژیم آل سعود در سال های اخیر جنایات متعددی را مرتکب شده است.

هموطنانمان هنوز جنایت آل ســعود در منا- ســال ۹۴- را فراموش نکرده اند. جنایتی که به شهادت حدود ۶۰۰ زائر 
ایرانی منجر شد. سعودی ها در آن مقطع به سبب دیپلماسی بسیار ضعیف دولت روحانی، در رفتاری گستاخانه حتی به 

ظریف در مورد فاجعه منا اجازه ماقات هم ندادند!
متاسفانه تا به امروز نیز دولت روحانی هیچ اقدام شایسته ای درباره احقاق حق خانواده های شهدای فاجعه منا انجام 
نداده است. افکار عمومی هنوز زانو زدن ظریف در مقابل امیر کویت برای صدور ویزا برای سفر هیئت ایرانی به عربستان و 

عدم صدور ویزا برای وزیر ارشاد دولت یازدهم را فراموش نکرده است.
ظریف در زمســتان سال ۹۴ و در اوج گســتاخی های آل سعود، وزیر خارجه این رژیم-عادل الجبیر- را دوسِت خود 
خطاب کرد و با افتخار! گفت که »5۰۰ زائر ما در مراســم حج کشــته شدند اما ما روابط خود را قطع نکردیم حتی روابط 

خود با عربستان را کاهش هم ندادیم«!
به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان بی گناه در یمن و بحرین و عراق و سوریه و قتل فجیع جمال خاشقجی را نیز 

باید به کارنامه ننگین آل سعود در سال های اخیر افزود.
خبر روزنامه زنجیره ای از تأیید غیرطبیعی حکم حناچی!

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد تائید حکم شهردار تهران را به فشار رئیس جمهور مرتبط دانست.
در گزارش آفتاب یزد آمده است: »داستان محمدعلی نجفی، عیناً برای پیروز حناچی تکرار شد! امضای حکم شهردار 
تهران به دقایقی بعد از دقیقه ۹۰ کشانیده شد و حتی پای واعظی هم به میانه ماجرا باز شد. همین چندروز قبل بود که 
اصاح طلبان به صراحت گفته بودند؛ عدم امضای حکم حناچی توسط رحمانی فضلی طبیعی است اما دست روی دست 

گذاشتن حسن روحانی کاماً غیرطبیعی است«.
در ادامه این گزارش آمده است: »امروز از حیاط پاستور خبر رسید که واعظی گفته حکم حناچی امضا می شود! همگان 
بهت زده نگریســتند که امضا و عدم امضای حکم حناچی در حوزه وظایف محوله به وزارت کشــور است پس نقش رئیس 

دفتر در این میانه چیست؟«.
از باقی گزارش بگذریم به یک تناقض عمده می رسیم و آن این که اگر تائید حکم شهردار تهران پس از دریافت پاسخ 
استعام ها وظیفه وزارت کشور است فشار رئیس جمهور بایستی در این میان غیرطبیعی باشد این در حالی است که روزنامه 
زنجیره ای آفتاب یزد در بخشی از گزارش خود روند طبیعی امور را تائید حکم شهردار از سوی وزیر کشور می داند و از سوی 
دیگر عدم ورود رئیس جمهور به ماجرا را غیر طبیعی می شمارد و با همه این گفته ها در ابتدای گزارش تصریح می کند که 

» وزیر کشور با فشار حسن روحانی حکم شهردار را امضاء کرده است«
مخاطب می ماند که در میانه این همه تناقض چه کند، اگر امضای حکم شهردار وظیفه وزارت کشور است و بایستی 
استعامات دریافت شود آیا فشار رئیس جمهور طبیعی است یا غیرطبیعی؟ و اگر غیرطبیعی است چرا این گونه شده است 

و اگر طبیعی است چرا قانونگذار روش دیگری را مقرر کرده است؟!
مدعیان بی خبر یا مغرضان مأموریت دار؟!

روزنامه اعتماد در شماره روز پنج شنبه نوشت: »ما تصور می کنیم که FATF ابزار دست قدرت های بزرگ، از جمله 
آمریکاست و این کشور در تاش است از این ساز و کار مالی برای اعمال سلطه و قدرتش در جهان استفاده کند.«

مدعیان اصاحات یا از دنیای اخبار و رویدادها عقب اند یا مغرضانه در پی زمینه چینی برای الحاق ایران به کنوانسیون های 
پخت و پز شده در اتاق های فکر استکبار هستند. البته با سوابق، قرائن و کنش های اخیر آنها در این زمینه، گزاره دوم به 

واقعیت نزدیک تر است.
  FATF این طیف خبر ندارند که مارشال بیلینگسلیا، دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا، رئیس
هم هست و همین فرد در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتا اذعان کرده که برای مقابله 
با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم؟ پیشتر هم خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و 
جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، 

به حضور کامل FATF نیاز است.
در ادامه این مطلب آمده است: »جالب اینجاست که خود آمریکا بعضا در گزارش های FATF به عنوان کشوری که در 
آن خطر پولشویی وجود دارد، مطرح می شود. از سوی دیگر در بحث سازمان های تروریستی، لیست گروه های تروریستی 

مورد قبول برایFATF، سازمان ملل است.«
برخاف این ادعای مضحک، بانک های داخلیـ  نظیر کشاورزی، ملت، سپه-  با دستور دولت و در اجرای توصیه های

FATF از انجام خدمات مالی با افراد و گروه های تحریم شــده توســط سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، 
خزانه داری آمریکا و ... خودداری و آنها را تحریم کرده اند.

بانک کشاورزی ۸ خرداد ۹۶ طی اباغیه ای اعام کرد: »در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین المللی درخصوص 
رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی و گروه های تحریمی... طبق لیست اعامی از سوی سازمان های بین المللی )نظیر سازمان ملل، اتحادیه 
اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه داری آمریکا و...( کلیه لیست های تحریمی اعامی از سوی بانک مرکزی ... برای همکاران 

ذی مدخل در واحدها قابل دسترس می باشد.«
این بانک صراحتا وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا را جزو مراکزی معرفی کرده که بر طبق لیست تحریمی 

آنها به مشتریان خود خدمات می دهد.
بهار ۹5 نیز بانک ملت طی نامه ای در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم اانبیا ء)ص( برای نقل و انتقاات ارزی، نوشت: 
»کارسازی کلیه خدمات ارزی )بین المللی( برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست 

تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می باشد امکان پذیر نیست.«
عاوه  بر این،۱۰ مرداد ۹5 واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه طی نامه ای در جواب درخواست یک 
شرکت برای ضمانت نامه های ارزی آورده است: »...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نام برده شدن 

متقاضی ضمانت نامه ها در لیست  اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان پذیر نیست.«
فارغ از دایل و مســتندات متعدد در رد CFT، اباغیه ننگین بانک کشــاورزی  و برخی دیگر از بانک ها در اجرای 
CFTسیاســت های ضد ایرانــی وزارت خزانــه داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصــادی آمریکا علیه ایران- بــرای ردکردن 

کافی است.
ایران قدردان لطف اروپا نیست!

روزنامه ابتکار در سرمقاله روز پنج شنبه نوشت: »همان طور که عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه اوایل هفته 
جاری مطرح کرده بود، اتفاقی مهم در روند همکاری میان ایران و شرکای برجام به خصوص اروپا رقم خورد. در همین رابطه 
و در جریان سومین سمینار گفت و گوهای ایران و اروپا که در بروکسل برگزار شد، اروپا اعام کرد که یکی از کشورهای آلمان 

یا فرانسه میزبانی سازوکار ویژه اروپا را عهده دار خواهند شد.«
نقطه حیرت افزای این نوشتار آنجا است که گفته شده ایران در حالی ناراضی است که اروپا گام های رو به جلو برداشته 
و حمایت های دیپلماتیک انجام داده است! این یادداشت آمده: »طبق گفته منابع دیپلماتیک این گام رو به جلوی اروپا در 
حالی صورت گرفته که ایران علی رغم اشاره به حمایت های سیاسی اروپا، از روند کند اقدامات عملی اروپایی ها ابراز نارضایتی 
کرده و حتی چندین بار مقامات عالی رتبه کشورمان نیز تاکید کرده بودند در صورت منتفع نشدن منافع ایران از برجام، 

لزومی به باقی ماندن در توافق هسته ای احساس نمی کنیم.«
این روزنامه طیف موسوم به اصاح طلب که با یک وعده چنین به وجد آمده در شرح آن نوشته: »نخستین گام عملی 
اروپا در حالی روز سه شنبه برداشته شد که طبق مکانیسم ویژه اروپا، حالتی شبیه به بورس ایجاد خواهد شد که ایران از 
طریق آن می تواند در صورت فروش نفت، کاا یا خدمات از کشورهای اروپایی دریافت کند. اروپا که تا به اینجای کار تاش 
فراوانی را برای حفظ توافق هسته ای صورت داده، معتقد است: برجام یکی از محورهای مهم امنیتی منطقه خاورمیانه و 

اروپا بوده و با اجرایی شدن سازوکار ویژه، ایران می تواند از مزایای برجام بهره مند شود.«
آری این تفکر است که منجر به شرایط فعلی کشور شده است. تفکری که گذشت نزدیک 3سال بدعهدی و تاخیر را 
نمی بیند؛ تعهدات انجام نشده را نمی بیند آن وقت با یک وعده آن هم به این شکل که خواندید تا این اندازه به شوق می آید 
که می نویســد ایران چنان که باید قدردان لطف های اروپا نیســت! اما تاش فراوان اروپا که نویسنده از آن سخن می گوید 
در حالی است که در همان ایام اوباما؛ رئیس بانک مرکزی گفت عواید ما از برجام »تقریبا هیچ« است و اخیرا هم عراقچی 

گفته »نزدیک به صفر«.
با این وجود و اگر یک نام ایرانی پای یادداشــت نباشد خواننده گمان می کند این یادداشت از یکی از سفارتخانه های 

اروپایی )آلمان یا فرانسه و...( برای این روزنامه ارسال شده است!

گزارشخبریتحلیلیکیهان

كاه تازه اروپا برای ایران
كانال مالی منهای نفت!

سرویس سیاسی -
پسازگذشــت7ماهاتــافوقتو
پشتهماندازیاروپا،خبررسیدهکهسازوکار
مالیادعاییکهحتیزمانآغازبهکارآننیز
مشخصنشدهاست،قرارنیستفروشنفت

ایرانراپوششدهد.
در شــرایطی که فرانسه و آلمان ممکن است 
به صورت مشــترک مسئولیت سازوکاری که قرار 
است مبادات مالی با ایران را تسهیل کند به عهده 
بگیرند، اما شمار اندکی معتقدند که این ساز و کار 

فروش نفت ایران را پوشش خواهد داد. 
این خبر را رویترز گزارش داده و نوشــته این 
اتفاق نگرانی ها درباره سرنوشت »برنامه جامع اقدام 
مشــترک« را )برجام( بعــد از خروج آمریکا از آن 

افزایش می دهد.
این رسانه انگلیسی با انتشار گزارشی در پایگاه 
اینترنتی خود نوشــت آلمان و فرانســه در تاش 
هستند تا کانال مالی تهران - بروکسل را میزبانی 
کنند تا احتمال مجازات های آمریکا )علیه نهادهایی 
که به تجارت با ایران ادامه می دهند( را به حداقل 
برســانند، اما آینده فروش نفت ایران در هاله ای از 
ابهام قرار دارد و تعداد معدودی معتقدند این سازوکار 
صادرات نفت ایران را نیز پوشش خواهد داد. به این 
ترتیب، نگرانی ها بابت آینده توافق تاریخی هسته ای 

بین المللی ایران رو به افزایش است.
در ادامه گزارش رویترز آمده است: دیپلمات ها 
می گویند میزبانی مشترک آلمان - فرانسه از این 
کانــال مالی یک اقدام تاکتیکی از ســوی این دو 
کشور برای گردهم آوردن قدرتشان است تا به این 
ترتیب از عدم تمایل نهادهای اروپایی برای میزبانی 
این سازوکار به دلیل ترس از تحریم های ضدایرانی 

آمریکا، کاسته شود. 
در ادامه گزارش رویترز به نقل از این دیپلمات ها 
آمده است علیرغم این تاش ها، تهدیدهای آمریکا 
مبنی بر اینکه مجازات های این کشور علیه کسانی 
که تحریم های ایران را نقض کنند بســیار سخت 
خواهد بود، به نظر می رسد ابعاد این سازوکار جدید 
تنهــا به تجارت کااهــای غیرضرور و محصوات 
غذایی که از حساســیت باایی برخوردار نیستند، 

محدود شود.
یک دیپلمات ارشد فرانسوی نیز در گفت وگو 
با رویترز تصریح کرد اس پی وی مهم اســت، اما 
برای ایرانی ها از آن مهم تر این موضوع اســت که 
از ادامه صادرات نفتی خود در بلندمدت اطمینان 

حاصل کنند.
کانالیبرایدورزدنتحریمها

اتحادیه اروپا از چند ماه پیش اعام کرده بود 
برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران، قصد 
دارد یــک کانال ویژه پرداخت مالی ایجاد کند که 
امکان ادامه همکاری اقتصــادی با ایران را فراهم 

می کند.
بنا بر ادعای اروپایی ها ساز و کار فعالیت کانال 
ویژه مالی به این صورت بوده که از یک نظام اعتباری 
برای مبادله کاا میان ایران و کشــورهای اروپایی 
استفاده می کند. کشورهای اروپایی ادعا می کنند از 
این طریق می توانند بدون نیاز به بانک های اروپایی 
یا پرداخت پول به ایران با این کشور تجارت کنند.

در ابتدای مطرح شدن این موضوع، مسئوان 
وزارت خارجه و بانک مرکزی با ذوق زدگی خاصی 
خبر از ارائه شدن مکانیسم مالی اروپا طی چند هفته 
و مدت زمانی محدود می دادند! واعظی، عراقچی و 
همتی در اظهارنظراتــی جداگانه هر یک با طرح 
زمان هایی از جمله یک هفته، شش ماه، ۱۰ آبان و 
بازه های زمانی از این دست، به ایجاد فضایی آکنده 

از امیدواری نسبت به تعهدات اروپا پرداختند.
در یکی از جلسات وزرای خارجه ایران و ۴+۱ 
که مهرماه ۱3۹۷ در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در نیویورک برگزار شد، تمام طرف ها با 
صدور بیانیه ای بر لزوم تهیه ســاز و کار ویژه مالی 
با ایران تاکید کردند.  اما امروز و با روشــن شدن 
سیاســت تعلل اروپایی ها، وضعیت تغییر کرده و 
مقامات وزارت خارجه بدون قید زمان مشخصی از 
اعام مکانیســم ویژه مالی اروپا، صرفا به بیان این 
مطلب که روند تهیه مکانیزم مالی اروپا در جریان 

است اکتفا می کنند. 
»بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت امور خارجه 
در آخرین نشست خبری خود درخصوص تصمیم 
ایــران در صورت عدم توانایــی اروپا برای اجرایی 
کردن مکانیسم مالی، گفت: »ما امیدواریم در ادامه 
رایزنی های خود با اروپا به این نتیجه و جمع بندی 
برسیم که هرچه زودتر سازوکارهای مالی عملیاتی 
شود. درخصوص مکانیســم مالی ما به سختی و 
پیچیدگی این مسئله واقف هستیم و می دانیم که 
مســیری زمان بر خواهد بود و امیدواریم در نهایت 
اروپا بتواند به یک نتیجه واحد و مشخص برسد.«

زمانیکهمشخصنیست!
»عباس عراقچی« معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه ۱۴ آبان در برنامه ای تلویزیونی درخصوص 
زمان بر بودن مکانیسم مالی اروپا گفت: »مکانیسم 
مالی و پولی سیستم کاما پیچیده ای خواهد داشت 
که در حال طی کردن مراحل پایانی خود است و 
مراحل فنی و حقوقی خود را می گذراند. جلسات 
متعددی را با کارشناسان طرف های اروپایی، روسیه 
و چین داشتیم و ممکن است عملیاتی شدن این 
سازوکار زمان ببرد ولی مطمئن هستیم که این اتفاق 

خواهد افتاد و عملیاتی خواهد شد.«
عراقچی همچنین هفته گذشته در افتتاحیه 
چهارمین همایش تحوات منطقه و نظام بین الملل، 
بار دیگر با اشاره به اینکه اروپا در ثبت SPV ناتوان 
اســت، گفت: »چه اروپا بخواهد با ما بازی کند و 

چه به دلیل فشــارهای آمریکا و اســرائیل قادر به 
اجرای تعهداتش نباشد، در نتیجه فرقی ندارد و ما 
با شرایطی مواجه هستیم که اروپایی ها یا نخواسته 

یا نتوانسته اند که سازوکار مالی را ایجاد کنند.«
سندفریبکاریتروئیکایاروپا

اروپا در حالی مدعی تاش برای حفظ برجام 
با ابــزار ویژه مالی جدید بود که دیپلمات های این 
اتحادیه فاش کردند هیچ یک از کشورهای اروپایی 
حاضر نیســتند میزبان مقر این ســازوکار جدید 

مالی باشند.
دیپلمات هــای آگاه اروپایی گفتند این بلوک 
هنوز نتوانســته یکی از کشــورهای عضو را بیابد 
که حاضر باشــد میزبانی مقر »ابــزار هدف ویژه 
)SPV(« را بپذیرد. دیپلمات های اتحادیه اروپا به 
فایننشــال تایمز گفتند که هنوز هم برای اجرایی 
کردن ایــن طرح موانع متعددی وجود دارد که از 
جمله آنها می توان به عدم تمایل کشورهای عضو 
برای میزبانی مقر این ساختار مالی جدید  اشاره کرد. 
یکی از علت هایی که درخصوص دشواری آن 
مطرح شد عدم همکاری کشورهای اروپایی با این 
سامانه برای انتقال مالی با ایران بود بطوری که ۴ 
کشوری که برای میزبانی این سیستم اعام شدند 
پس از مدتی هرکدام از آنها از پذیرش چنین ریسکی 
که ممکن است به تحریم سیستم بانکی آن کشور از 

سوی آمریکا منجر شود، پاسخ منفی دادند.
به عبارت دیگر کشورهای اروپایی که قرار بود 
به عنوان اتاق کنترل تبادات سیستم SPV فعالیت 
کنند، یکی پس از دیگری از زیر بار مسئولیت شانه 
خالی کرده و پاســخ منفی دادند. روئیترز در این 
خصوص نوشــته بود: »اروپا نگران است که اقدام 
به باز کردن این کانال مالی باعث تحریک آمریکا 
و اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه بانک هایی شود 
که قرار است در این نظام مالی با ایران کار کنند«.

کشورهاییکهمیزبانیSPVرا
قبولنکردند

توافق بر ســر ایجاد یک کانال ویژه مالی برای 
تسهیل مبادات تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا 
به ویــژه برای فروش نفــت و دور زدن تحریم های 
آمریکا در ماه ســپتامبر میان نمایندگان بریتانیا، 
آلمان و فرانسه با ایران امضا شد. از آن زمان تاکنون 
قرار شد کشــورهای میزبان این اتاق مالی باشند 
که عبارت بودند از فرانســه، بلژیک ، لوکزامبورگ 

و اتریش.
اما همانطور که پیش از این گفته شد، هر کدام 
از این کشــورها طی این مدت به گونه ای از زیربار 
ایجاد این کانال مالی شــانه خالی کردند و اجرای 

آن را پس زدند. 
اتریش یکــی از کشــورهای اروپایی بود که 
علی رغم تمایل شدید اروپایی ها برای قرار گرفتن 
اتاق تسویه مالی در آن، این درخواست را رد کرد. 

سخنگوی وزارت خارجه اتریش درباره امکان 
میزبانی این کشــور برای کانال مالی ایران و اروپا 
)SPV( گفت: »از ما پرســیده شده که آیا اتریش 
آمادگــی دارد این ســامانه را میزبانــی کند. این 
درخواســت کاما مورد بررسی قرار گرفته است و 
با دیگر وزارتخانه ها و موسســات مالی مانند بانک 
ملی هم مطرح شده است. نتیجه بررسی این است 
که همچنان پرسش هایی وجود دارد که هم اکنون 
برای آن پاســخی وجود ندارد و به همین دلیل ما 
به این نتیجه رسیدیم که اان در شرایطی نیستیم 

که میزبان سامانه SPV باشیم«.
بلژیــک و لوکزامبورگ نیــز دو گزینه دیگر 
اروپایی ها بودند که براساس اطاعات موجود این 
دو کشــور نیز عاقه ای برای همکاری با موگرینی 
در ایــن خصوص ندارند به طــوری که اخیرا وزیر 
خارجه لوکزامبورگ به طور تلویحی این درخواست 
را رد کرده و گفته است: »از ما هیچ گاه رسماً انجام 
این کار خواسته نشده و ما هم هیچگاه با انجام آن 

موافقت نکرده ایم.« 
بلژیک نیز پیشتر درخواست استقرار این سامانه 
مالی را رد کرده بود تا کار برای مسئوان اتحادیه 

اروپا برای عمل به وعده های خود سخت تر شود.
SPVهفتماهتعزیه،سرقبرخالی

تیم آقای ظریف، هفت ماه سر قبر بدون مرده 
SPV )مثا کانال مبادات مالی( نشستند تا شاید 
معجزه شــود و اروپایی ها سر غیرت بیایند و طبق 
تعهد برجامی، تحریم هــای آمریکا را دور بزنند و 
امکان مبادله کاا مقابل نفت فراهم شــود. اما این 

قبر خالی و فقط برای صحنه سازی بود.
اروپایی هــا هفت ماه در حال وقت کشــی و 
زمان خریدن به نفع آمریکا و خود بودند تا با آغاز 
تحریم های نفتی علیه ایران، بازار با شوک ویرانگر 
نفت ۱۰۰ داری رو به رو نشود. متاسفانه با خواب 
کــردن تیم آقای ظریف و ترغیب به عدم واکنش 
قاطع، موفق هم شدند و این در حالی بود که همین 
اواخر، آقای ظریف مشغول بهانه جور کردن برای 
مافیای حاکم بر FATF به بهانه پولشویی گسترده 

در ایران بود!
این در شــرایطی است که اکنون و با گذشت 
بیش از ۷ ماه اتاف وقت و پشت هم اندازی اروپا، 
خبر می رسد که سازوکار مالی که حتی زمان آغاز 
به کار آن نیز مشــخص نشده اســت، قرار نیست 
سازوکار فروش نفت ایران را پوشش دهد و تنها به 
تجارت کااهای غیرضرور و محصوات غذایی که از 
حساسیت باایی برخوردار نیستند، محدود می شود. 
 مشخص نیست کانال  مالی اروپا اگر قرار نیست 
فروش نفت ایران را پوشش دهد، قرار است دقیقاً 

چه کاری کند!
کانال مالی بدون پوشش نفت چیزی جز کاه 

جدید اروپا برای ایران نیست.

سرویس سیاسی-
صالحیدرمصاحبهبایورونیوزگفتهاست
»حقوقمنتایکســالپیشبهعنوانیک
استاددانشگاه،حدود3000داردرماهبود،
اانبه700داررسیدهاست.اینواقعافشار
اقتصادیاســت.ببینیداقشاردیگرچقدر
تحتفشارهستند.«آقایصالحی!کاهش
حقوقشــما،نتیجهبیتدبیریوبیعملی
دولتدرحوزهاقتصادیوشرطیســازی
اقتصادملیبهخارجازمرزهاستوربطیبه

تحریمهاندارد.
علی اکبر صالحی، رئیس  سازمان انرژی اتمی 
در مصاحبه با یورونیوز در اظهارنظری تأمل برانگیز 
گفت: »فشارهای اقتصادی غوغا می کند. مثا حقوق 
من تا یکســال پیش به عنوان یک استاد دانشگاه، 
حدود 3۰۰۰ دار در مــاه بود، اان به ۷۰۰ دار 
رسیده است. این واقعا فشار اقتصادی است. ببینید 
اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند. ما تمام این ها 

را قبول داریم«!
تهییجدشمندرجنگاقتصادی!

این اظهارنظر نسنجیده یک مقام ارشد دولتی 
در مصاحبه با یک رســانه خارجی، ارسال پالس 
ضعف به طرف مقابل و تهییج دشــمن به فشــار 

اقتصادی است.
چه دلیلی دارد که یک مقام ارشد دولتی با یک 
رسانه حامی تحریم سِر درد دل را باز کند و اینچنین 

کشور را در موضع ضعف و ناتوانی نشان دهد؟!
مقامات ارشد آمریکایی تاکنون به دفعات اعام 
کرده اند که ایران باید رفتار خود را تغییر دهد. در 
همیــن رابطه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در 
مصاحبه اخیر خود با بی بی ســی در اظهارنظری 
گستاخانه گفته بود: »حکومت ایران باید انتخاب 

کند که مردمش بتوانند غذا بخورند یا نه«.
از سوی دیگر روحانی-تیرماه ۹۷- در نشست 
هم اندیشی مدیران ارشد دولت گفته بود: »واشنگتن 
درصدد اســت با جنگ اقتصادی ایــران را به زانو 

درآورد«. 
با توجه به موارد مذکور، اینکه در مصاحبه با 
یک رسانه خارجی بگوییم »فشارهای اقتصادی غوغا 
می کند...«، در حقیقت آب به آسیاب دشمن ریختن 
و با عرض تأسف یک اظهارنظِر دشمن شادکن است!

تحریم-سوءمدیریت
صالحی، کاهش ارزش پول ملی و مشــکات 

اقتصادی را نتیجه تحریم ها معرفی کرده است.
این در حالی اســت که مدعیان اصاحات و 
برخی دولتمردان پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۹۲ در نقد عملکرد دولت وقت می گفتند ۷۰ 
تا ۹۰ درصد مشــکات اقتصادی به سوء مدیریت 
مربوط می شــود و ۱۰ تا 3۰ درصــد آن متاثر از 

تحریم هاست.
چندی پیش »حســین راغفر« کارشــناس 
اقتصادی حامــی دولت گفته بود:» باید اقرار کرد 
که نوســانات بازار ارز مربوط به مافیایی در داخل 
کشــور اســت و هدف آن این اســت که القا کند 
موضع گیری هــای رئیس جمهور آمریکاســت که 
می تواند اقتصاد ایران را متاطم سازد. دار ۱۱هزار 
تومانی یا ۹ هزارو 5۰۰ تومانی هیچ کدام به تحریم ها 
بازنمی گــردد؛ ایــن یک دروغ محض اســت که 
واکنش های ترامپ موجب کاهش یا افزایش قیمت 
دار در ایران می شود. آنچه تاکنون بر بازار ارز اتفاق 
افتاده است باید در مافیای داخل کشور ردیابی شود 
که چه کســانی این نرخ ها را میان اذهان عمومی 
منتشر می کنند... مردم زمانی که انفعال مسئوان 
اجرایی کشور را در مقابل این نوسانات التهاب برانگیز 

در جامعه مشاهده می کنند، تردیدشان برانگیخته 
می شود و گمان می برند که مسئوان پشت پرده 
این نوسانات هســتند و خودشان به این وضعیت 
دامن زده اند. به همین خاطر اضطراب شان چندبرابر 
می شود. متاسفانه مسئوان هیچ واکنشی جدی در 

برابر این وضعیت نشان نداده اند«.
ازم به ذکر است که پس از التهابات بازار ارز، 
رسانه های زنجیره ای چندین بار اعتراف کردند که 
التهابــات بازار ارز و گرانی برخی از کااها به علت 
عدم مدیریت صحیح نقدینگی از سوی دولت است. 
برای نمونه روزنامه زنجیره ای آرمان چندی پیش 
در مطلبی نوشــته بود: »اگر یک آسیب شناســی 
واقع گرایانه نســبت به تحــوات اقتصادی چند 
وقت گذشــته صورت دهیم، به نظر می رسد وفاق 
اصلی وجود دارد که ریشــه اصلی و متغیر کلیدی 
گرانی های اخیر در حوزه های ســکه، ارز، خودرو، 
مســکن و در آینده نزدیک ســایر کااهای حتی 
فیزیکی که می تواند به این گروه بپیوندد، در حجم 

نقدینگی است«.
میوهبرجام!

جماعتی که تا دیروز برجام را »فتح الفتوح«!، 
»آفتاب تابان«! »توافق قرن«! »بزرگ ترین دستاورد 
تاریخ ایران«! »نشانه تسلیم همه قدرت های بزرگ 
در برابر اراده ملــت«!، »ورق خوردن تاریخ به نفع 
ایران«! »پیروزی بزرگ تر از فتح خرمشــهر«! و... 
می دانستند و با غرور و نخوت، آن را ثمره کاردانی و 
تدبیر خود می دانستند، حاا که کار به اینجا رسیده و 
دستاورد برجام، از تقریبا هیچ به تحقیقاً هیچ تبدیل 
شده و همه پیش بینی های نخبگان و دلسوزان، مو 
به مو و واژه به واژه درســت از آب درآمده، به جای 
عذر خواهی از مردم و جبران خسارت محض برجام 
و واکنش متقابل در پاسخ به گستاخی های آمریکا، 

به تغییر صورت مسئله روی آورده اند.
بزک کنندگان برجام پس از امضای این توافق- 
در سال ۹۴- مدعی بودند که یکی از دستاوردهای 
اصلــی این توافق کاهش نــرخ ارز خواهد بود؛ اما 
برخاف این ادعا، ما از دار 33۰۰ تومانی در سال 

۹۴ رسیدیم به دار ۱۹۰۰۰ تومانی در سال ۹۷.
به عبارت دیگر بدون برجام دار حدود 3۰۰۰ 
تومان بــود ولی با برجام دار تــا حدود ۱۹۰۰۰ 
تومان نیز افزایش پیدا کرد. بر همین اساس افزایش 
سرسام آور قیمت دار و کاهش ارزش پول ملی و 
مشکات اقتصادی موجود در سال های اخیر، یکی 

از میوه های برجام است.
گفتنی است روحانی، چهارشنبه هفته گذشته 
در جلسه هیئت دولت با کنایه به اقتصاددانان بانک 
مرکــزی گفته بــود: »واردات طا نه تنها موجب 
افزایش قیمت دار نشد بلکه کاهش نرخ ارز را هم 

در پی داشت«.
برجام اکنون تبدیل به شمشیر داموکلس تهدید 
و القای بی ثباتی نسبت به محیط اقتصادی پر سود 

و جذاب ایران شده است.
بیتدبیریدولت

متاســفانه دولت روحانی با گذشت بیش از 5 
سال از عمر خود در رویکردی خسارت بار همچنان 
به وزارت خارجه خاصه شده و وزارت خارجه نیز 

همچنان به برجام خاصه شده است.
آقــای صالحی! کاهش حقوق شــما، نتیجه 
بی تدبیــری و بی عملی دولت در حوزه اقتصادی و 
شرطی سازی اقتصاد ملی به خارج از مرزهاست و 

ربطی به تحریم ها ندارد.
به جای ارسال پالس ضعف به دشمن و دادن 
آدرس غلط به مردم، رویکرد خسارت آفرین »اجرای 

برجام به هر قیمت« را متوقف کنید.

آقای صالحی! كاهش حقوق شما 
نتیجه بی تدبیری دولت است نه غوغای تحریم ها!

جانشینوزیردفاعوپشتیبانینیروهای
مســلحگفت:درماههایآیندهسهماهواره

توسطایرانبهفضاپرتابمیشود.
به گزارش ایرنا، ســرتیپ قاسم تقی زاده روز 
پنجشنبه در آیین پیوستن ۲ فروند شناور به نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران در بندرعباس 
اظهار داشت: این ماهواره ها با دانش بومی ساخته 

شده و در مدارهای مختلف قرار می گیرند. 
وی ادامه داد: درعرصه بازدارندگی فعال نیز ایران 
به فناوری تولید موشک زمین به زمین نقطه زن با 

بُرد ۲ هزار کیلومتر دست یافته است. 
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
اظهار داشت: در عرصه های مختلف هم سطح دانش 
روز دنیا قرار داریــم و از توان متخصصان ایرانی و 
دانشــمندان وزارت دفاع، دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان برای ســاخت انواع تجهیزات استفاده 

می کنیم. ســردار تقی زاده خاطرنشان کرد: برای 
ساخت زیردریایی غدیر، ۱۰ دانشگاه و ۲ موسسه 
تحقیقاتی و شــرکت های دانــش بنیان همکاری 

کرده اند. 
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
یادآور شد: در صنایع کروز و ضد کشتی دستاوردهای 
بسیار پیچیده و حتی برتر از کارهایی که در غرب 
انجام شده، به دست آورده ایم. سردار تقی زاده اضافه 
کرد: در زمینه ســازمان جغرافیایی و نقشه برداری 
سیســتم بسیار پیشــرفته ای در طراحی به دست 
آورده ایــم و خط تولید جنگنده کوثر نیز راه اندازی 
شده است. وی بیان داشت: در زمینه پهپادها به انواع 
فناوری های برتر دست یافتیم و کشف، شناسایی و 
رصد و برخورد با هواپیماهای بدون سرنشین را به 

خوبی انجام داده و آنها را از بین می بریم. 
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

گفت: در صنایع راداری، رادارهای بسیار پیشرفته ای 
ساخته شده و در خط تولید قرار گرفته اند. 

بــه گفته این مقام ارشــد نظامــی در عرصه 
فناوری های نوین، در آســتانه چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقاب اسامی از بسیاری تجهیزات جدید 
رونمایی خواهد شد. وی ادامه داد: ایران هرگز آغاز 
کننــده هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود ولی اگر با 
تهدیدی مواجه شویم، با شدت برخورد می کنیم، در 
زمینه شکستن تحریم ها نیز خبرهای خوبی به اطاع 

ملت ایران خواهیم رساند. 
وی با اشــاره به حضور نیــروی دریایی ارتش 
جمهوری اسامی در آب های بین المللی، این موضوع 
را نشان دهنده آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســامی دانست و اضافه کرد: حضور در 
آب های بین المللی برای جلوگیری از تهدیدهای روز 

منطقه ای و فرامنطقه ای است.
دریایی سخن می گوییم، باید بدانیم ساخت 
زیر دریایی در راس همه فناوری های پیشرفته 
قرار دارد و یک زیردریایی پیشــرفته که به 
دست متخصصان وزارت دفاع ساخته شده 
است بهمن ماه امســال به این نیرو ملحق 
می شود.وی بیان داشــت: عاوه بر ناوشکن 
سهند که امروز به ناوگان نداجا افزوده می شود، 
در هفته ها و ماه های آینده شــاهد الحاق و 

رونمایی های مختلفی خواهیم بود. 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسامی اظهارداشــت: پیوستن شناورهایی 
از کاس مــوج )جماران ( یک نمونه از این 

الحاق ها و رونمایی هاست. 
امیر دریادار خانــزادی ادامه داد: زمان 

پیوستن جماران به نداجا بسیاری در عرصه 
بین المللی می پرســیدند این شناور حرکت 
می کند؟ که نشان می دهد کشورهای منطقه 
و فرامنطقه ای باور نمی کردند ایران اسامی 
زیر فشارهای شکننده، توانایی ساخت ناوشکن 
با قابلیت حمل بالگرد، پرتاب موشک و حضور 
معنادار در عرصه آب های آزاد را داشته باشد. 
وی گفت: شــاهد تکرار ساخت مشابه 
ناوشــکن جماران در شمال کشــور به نام 
ناوشــکن دماوند بودیم که چند سال بعد با 
صخره ها برخورد کرد و هم اکنون این ناوشکن 
تعمیر و بازســازی شده و آماده بازگشت به 

آب است. 
وی اضافه کرد: پیشرفت های جمهوری 

اســامی ایران برای دســت یابی به امنیت 
جمعی است و کسانی که همراه شوند از آن 
بهره مند می شوند و اجازه نمی دهیم کانون 

نا امنی در منطقه شکل بگیرد. 
فرمانده نداجا تاکید کرد: ایران اسامی 
آمادگــی دارد ظرفیت هــا و تجربه هایی که 
بدست آورده را با کشورهای منطقه به اشتراک 
بگذارد تا برخی کشورها متوجه شوند امنیِت 

عاریه ای، پایدار نیست.
زیردریایی هــای کاس غدیــر به انواع 
ساح ها مجهز هستند، امکان پرتاب موشک 
را از زیر سطح به سطح و همین طور اژدر و 
مین دارند. این زیردریایی ها می توانند نیروهای 

انسانی را به ساحل نزدیک کنند.

جانشینوزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلح:2 فروند زیردریایی فوق پیشرفته به نیروی دریایی ملحق شد

3 ماهواره در ماه های آینده به فضا پرتاب می شود

رئیسمجلسشورایاسامیبااشارهبهظرفیتباایبینالمجالس
آسیاییگفت:دولتهایآسیاییبایدبهسمتاجرایپیمانهایپولیو

همکاریهایبانکیبروند.
علی اریجانی رئیس مجلس شامگاه پنجشنبه، ۸ آذرماه پس از بازگشت از سفر 
خود به استانبول ترکیه که به منظور حضور در یازدهمین مجمع عمومی اتحادیه 
مجالس آسیایی صورت گرفته بود در بدو ورود به فرودگاه تهران درباره دستاوردهای 
این سفر گفت: این سفر که تنها ۲۴ ساعت به طول انجامید برای شرکت در مجمع 
بین المجالس آسیایی بود که متشکل از برخی کشورهای آسیایی از جمله کشورهای 

مهمی همچون روسیه، چین، پاکستان و هندوستان است.
وی در ادامه با بیان اینکه تمرکز کار بین المجالس آســیایی بر همکاری های 
اقتصادی است، عنوان کرد: پیشنهادهای خوبی در این حوزه مطرح شد که دولت ها 
باید به ســمت اجرای آن بروند که پیمان های پولی و همکاری های بانکی یکی از 

مهم ترین این مسائل است.
اریجانی ادامه داد: بعد از اجرای تحریم های آمریکا نسبت به کشورهای مختلف 
در ذهن بســیاری از کشورها این نکته به وجود آمده که باید راه های دیگری پیدا 
کنند لذا روی پیمان های پولی میان کشورهای آسیا در حال بحث و بررسی جدی 

هستند تا به ضابطه جدیدی برسند.
وی در ادامه درخصوص همکاری ها در حوزه انرژی اظهار داشــت: با توجه به 
اینکه بخش زیادی از انرژی دنیا در منطقه آسیا است، همکاری ها در این حوزه از 
اهمیت بسزایی برخوردار است همچنین در این نشست ها درباره استفاده از فناوری 
میان کشورها و همکاری های محیط زیستی بحث های متنوعی صورت گرفت تا از 

ظرفیت کشورهای آسیایی استفاده شود.
اریجانی همچنین به گفت و گوهای دو جانبه خود با رؤسای مجالس ترکیه و 
روســیه  اشاره و بیان کرد: در دیدارهایی که با هیئت های پارلمانی روسیه و ترکیه 
داشــتیم در زمینه همکاری های اقتصادی و برخی سرمایه گذاری ها بحث شد که 

پیگیری های خوبی نیز صورت گرفته بود.
رئیس  قوه مقننه ادامه داد: جلسات مشترکی میان دو پارلمان ایران و روسیه 
برگزار می شود که بر این اساس گزارشی از پیگیری های نشست های دو سال گذشته 
در بلگراد ارائه شد که طی آن مشخص شده بود دو طرف در چه حوزه ای می توانند 
همکاری داشته و سرمایه گذاری کنند همچنین پیشنهادات جدیدی هم ارائه شد.

وی افزود: هیئت پارلمانی ترکیه نیز درباره فرصت هایی که می تواند باعث افزایش 
همکاری ها و رفع موانع توسعه روابط شود صحبت کردند.

به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شــورای اســامی در پایان با بیان اینکه 
بین المجالس آسیایی ظرفیت کارهای مهمی را خواهد داشت، خاطرنشان کرد: توقف 
ما در ترکیه کوتاه بود اما هیئتی که از نمایندگان مجلس در این کشور حضور دارند 
تا ۲ روز آینده که این اجاس ادامه دارد، در جلسات مختلف آن شرکت می کنند.

اریجانیدربازگشتازترکیهتاکیدکرد
پیمان های پولی آسیایی راهی برای 

ناکارآمد کردن تحریم های آمریکایی

»اولینگردهماییملیفعاانفضایمجازیبسیج«باحضور100تیم
سهنفرهاز32استانکشــورروزپنجشنبهبرگزارشدورئیسسازمان
بسیجمستضعفیندراینمراسماظهارداشت:حرکتبسیجدرعرصه
فضایمجازییکحرکتتهاجمیخواهدبودواینراهبردماستودر

اینعرصهکهیکعرصهجدیاستنبایددچارتفرقباشیم.
سردار غیب پرور صبح پنجشــنبه در مراسم افتتاحیه همایش اولین رویداد 
تخصصی تولید محتوای دیجیتال بســیج که با حضور ۱۰۰ تیم ســه نفره از 3۲ 
استان اظهار داشت: امروز به فضل الهی آنچه که انتظار داشتیم به دست مجموعه 

جوانی در حال تحقق است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: تولیدات دیجیتال موضوعی است که نباید 
از آن غفلت کرد و اگر بسیج به این عرصه وارد نشود دیگران جای آن را می گیرند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: فضای مجازی می تواند یک فرصت فوق العاده 
برای کشور باشد که شرط اولیه حضور به موقع و تهاجمی است. سردار غیب پرور 
با بیان اینکه حرکت بســیج در عرصه فضای مجازی یک حرکت تهاجمی خواهد 
بود، گفت: این راهبرد ماست و در این عرصه که یک عرصه جدی است نباید دچار 

تفرق باشیم شبکه سازی و انسجام بخشی از اجزای اینفک است.
 وی عنوان کرد: در کنار وجود این لشــکر سایبری لشکر کارآمد هرکس باید 
رســالت خود را بشناسد و بداند در چه عرصه مهمی قرار گرفته چرا که دشمن با 
یک ساز و کار کامل وارد این عرصه شده است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در 
ادامه تصریح کرد: جنگ رسانه ای را باور کنیم که در بسیاری از تحوات دنیا این 
فضای مجازی اســت که جریان سازی می کند مثا ترامپ پیروزی خود را مدیون 
جریان مجازی می داند و نه جریان نشریه ای. سردار غیب پرور با بیان اینکه هدف 
اصلــی از این تجمع دو روزه یک اعام موجودیت یک شبکه ســازی و یک رقابت 
است، عنوان کرد: که در ادامه در سه بخش محورهای مسابقه اعام می شود و ما 
تک موضوعی کار نخواهیم کرد که با تولیدات بیشــتری مواجه شده و هم دست 
شــرکت کنندگان باز است.سردار غیب پرور رقابت را در سه محور انیمیشن، بازی 
و تولید نرم افزار اعام کرده و گفت: در بخش انیمیشن روی دو نکته در قالب یک 
عنوان تاکید می شود و آن هم جوانان و افول قدرت آمریکاست، باید بدانیم که افول 
آمریکا قطعی است و از همین جهت موضوع انیمیشن »نقش جوانان مومن انقابی 
پای کار در افول ایاات آمریکا« موضوع این بخش اعام می شــود. وی افزود: در 
بخش بازی هم باز به نقش جوانان تاکید داشته و موضوع تولید محتوا در این بخش 

»جوان و مقاومت« اعام می شود.
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین گفت: در بخش نرم افزار هم باید تولیدات 
اثر بخش تولید شود که براساس شعار سال و تاکید رهبری بر موضوع حمایت از 
کااهــای ایرانی موضوع این بخش هم اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاای ایرانی 

در نظر گرفته شده است.

برگزاری گردهمایی ملی فعاان فضای مجازی بسیج
با حضور 1۰۰ تیم از ۳۲ استان

معــاونبرنامهریزیوامــوراقتصادی
شرکتتوانیرگفت:تاپایانامسالبهتولید
یکهزارمــگاواتبرقتجدیدپذیردرمدار
مصرفدستمییابیمکهاینمیزاناکنون

650مگاواتاست.
به گــزارش خبرنگار ایرنــا، مصطفی رجبی 
مشــهدی در کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 
اظهار داشــت: نیاز آینده هوشمندســازی شبکه 
برق، ورود چهار هزار مگاوات توسط نیروگاه بادی 

و خورشــیدی جدید اســت که تحقق آن نیازمند 
یکپارچگی، کنترل تولید و ذخیره سازی است.

وی تاکید کــرد: بیش از ۲ هزار مگاوات مولد 
تولید پراکنده به مدار خواهد آمد که آن هم نیازمند 

مدیریت و کارکرد در شرایط جزیره ای است.
رجبی مشــهدی در توضیح این مسئله یادآور 
شــد: این میزان برای خرید تابستانی سال آینده 
پیش بینی و قیمت های جذابی هم برای آن در نظر 
گرفته شده تا نیروگاه های تولید پراکنده به شبکه 

سراسری متصل شوند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر 
گفت: طبق برنامه ما باید تا ۷ درصد رشــد مصرف 
برق را تامین کنیم که نیاز سال آینده بر اساس این 

برنامه ریزی ۶۱ هزار مگاوات است.
رجبی مشهدی اضافه کرد: امسال برای تداوم 
تامیــن انرژی با اقدامــات مدیریت مصرف، میزان 
دریافــت انرژی از واحدهای بــرق آبی 5۰ درصد 

کاهش یافته است.

یک هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در مدار قرار می گیرد

2زیردریاییفوقپیشرفته
غدیردرمنطقــهیکمنیروی
دریاییروزپنجشــنبهبهآب

انداختهشد.
به گزارش ایرنا فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسامی روز 
پنجشنبه در آیین الحاق ۲ شناور به 
ناوگان جنوب نداجا گفت: دشمن 
بداند ایــن زیردریایی برای آنهایی 
که فکر تجاوز به مرزها از سرشــان 
می گذرد دســت بلندی است که 

سیلی محکمی به آنان خواهد زد. 
امیر دریادار حســین خانزادی  
گفــت: امروز اگر از پیوســتن زیر 



پنتاگون درباره »تبعات سنگین« خرید اس-400 روسی 
به ترکیه هشدار داد

وزارت دفاع آمریکا هشــدار داده اگر ترکیه از 
قرارداد خرید ســامانه های پدافند موشکی روسی 
دست نکشد، از برنامه فروش جنگنده های اف 35 
به این کشور کنار گذاشته می شود و برای این کشور 

مشکاتی نیز به وجود خواهد آورد!
پنتاگون طی گــزارش 12 صفحه ای به کنگره آمریکا 
بــرای ارزیابی تداوم فروش جنگنده های اف 35 به ترکیه، 

»خطرات تصمیم ترکیه برای خرید ســامانه های پدافندی 
روســی« و همچنیــن تداوم حضور این کشــور در برنامه 
مشترک این جنگنده های پیشرفته را ارزیابی کرده است. 
به گزارش فارس، وزارت دفاع آمریکا به ترکیه هشدار داده 
اگر قرارداد خرید سامانه های پدافند موشکی اس-400 از 
روسیه را ادامه دهد، از برنامه مشترک جنگنده های اف 35 

کنار گذاشته می شود. 

دادگاه فرانسه حزب اه لبنان را
از اتهام پولشویی و قاچاق تبرئه کرد

دادگاه فرانسه در پرونده مربوط به پولشویی و 
قاچاق مواد مخدر، حزب اه لبنان یا عناصر مرتبط با 
آن را تبرئه و بر عدم ارتباط این پرونده با حزب اه 

تاکید کرد.
در حالی که ســه ســال پیش در پی انتشار خبری با 
عنوان »بازداشــت چند تبعه لبنانی در فرانســه به اتهام 
پولشــویی و قاچاق مواد مخدر«، رســانه های غربی موج 

حمات سنگینی در اتهام زنی به حزب اه لبنان را راه اندازی 
و هدایت می کردند، دادگاه فرانسه سرانجام حزب اه را از این 
اتهامات تبرئه کرد.آمریکا نیز در راستای منافع خود هجمه 
تبلیغاتی گســترده ای ضدحزب اه لبنان به راه انداخت اما 
بعد از گذشت چندین سال از تحقیقات، دستگاه قضایی این 
کشــور اعام کرد که حزب اه لبنان هیچ ارتباطی با افراد 

بازداشت شده در این پرونده ندارد.
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سرویس خارجی -
رســوایی پرونده »خاشــقجی« با وجود 
حمایت های امثال آمریکا از عربســتان هنوز 
دامن ولیعهد ســعودی را رها نکرده و فشار 
افکار عمومی و برخی مجامع حقوق بشری باعث 
شده سفر وی به آرژانتین با دردسرهای جدی و 
حتی امکان دستگیری و محاکمه مواجه شود. 
همین فشارها باعث شد دیروز »بن سلمان« با 
400 محافظ و خودروهای زرهی! وارد »بوینوس 
آیرس« شود تا در نشست جی-20 شرکت کند. 
ولیعهد ســعودی که بنابر مســتندات ترکیه و 
سازمان ســیا عامل اصلی قتل »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار سعودی است این روزها به دنبال کاستن 
از فشــارها علیه خود اســت. وی برای این منظور 
سفرهای دوره ای به کشورهای عربی را تدارک دیده 
بــود که اعتراض های مردمی در تونس و مصر باعث 
شــد وی ســفر خود را نیمه کاره رها کند و از سفر 
به الجزایر و موریتانی نیز چشم پوشی کند. حال بن 
ســلمان با سفر به آرژانتین برای شرکت در نشست 
گروه-20ســعی دارد تا با دیدارهایی که با ســران 
کشورهای مختلف دارد به نوعی مشروعیت نداشته 
خود را بازیابد! اما این مســئله نیــز با واکنش های 
شدیدی از جانب گروه های حقوق بشری مواجه شده 
است. به همین دلیل بن سلمان دیروز تحت تدابیر 

بسیار شدید امنیتی وارد آرژانتین شد. 
به گزارش »شفقنا« روزنامه های آرژانتینی، محمد 
بن ســلمان را »مرد عجیب و مشــکوک« توصیف 
کردند و نوشــتند: »او چهار خــودروی زرهی را از 
طریق هواپیماهای باربری به بوینوس آیرس منتقل 
کــرده تــا از او در جریان حضور در نشســت گروه 
بیست محافظت کنند.« روزنامه های آرژانتینی تعداد 
هیئت همراه محمد بن سلمان را هم حدود 400 نفر 
اعام کرده و تاکید کردند، بن ســلمان عاوه بر این، 
خواســتار امکانات بهداشتی خصوصی و سالن های 

در میان اعتراض های جهانی

بن سلمان با خودروهای زرهی
و 400 محافظ وارد آرژانتین شد

نماز خصوصی در هتل محل اقامت خود شده است. 
براســاس این گزارش، ناوگان هواپیمایی همراه بن 
ســلمان در سفر به آرژانتین متشکل از ۶ هواپیمای 
مسافربری و باربری است و پس از ناوگان هواپیمایی 
آمریکا قرار می گیرد که متشکل از هشتصد سرباز، ۸ 
هواپیمای وابسته به خطوط هوایی آمریکا، یک کادر 
مدنی و یک کادر نظامی است. برخی منابع نیز اعام 
کرده اند که بن ســلمان به دلیل هراس از اعتراضات 
مردمی به جای رفتن به هتل در ســفارت عربستان 

در آرژانتین ساکن شده است!
این در حالی اســت که بوینوس آیرس همزمان 
با اجاس گروه 20 به پادگان نظامی تبدیل شــده 
اســت به طوری که حدود 24 هزار نیروی امنیتی 
در سراسر این شهر مستقر شــده اند و عاوه بر این 
حرکت مترو و قطارها نیز تعطیل شده است. آرژانتین 
از مدرنترین تجهیزات امنیتی برای تامین امنیت این 
نشست استفاده کرده است. پیش از این رسانه های 
خبری آرژانتین فاش کرده بودند که وادیمیر پوتین 
تنها رئیس جمهور حاضر در این نشست است که به 

منظور تامین امنیت خود از تلفن استفاده نمی کند. 
اجاس دو روزه گروه 20 از دیروز شروع شده و امروز 

به پایان می رسد.
درخواست برای دستگیری بن سلمان

اما در ادامه تاش ها برای دستگیری بن سلمان 
شماری از معترضان با تجمع مقابل سفارت آرژانتین 
در واشــنگتن از دولت این کشور خواستند محمد 
بن ســلمان ولیعهد عربستان را هنگام مشارکت در 
نشســت های گروه بیست، بازداشــت کند. شرکت 
کنندگان در این تجمع شــعارهایی در اعتراض به 
قتل هزاران غیرنظامی در یمن سردادند و قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار عربستانی را محکوم کردند و بن 

سلمان را مسئول مستقیم قتل وی دانستند.
احتمال بازداشت بن سلمان

 از سوی دیگر مقام های قضایی آرژانتین اقدامات 
اولیه برای بررســی درخواست دیده بان حقوق بشر 
برای پیگرد ولیعهد عربستان به اتهام ارتکاب جرایم 
علیه بشریت را آغاز کردند. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اقدام این گروه حقوق 

بشری با هدف شرمســار کردن محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربســتان است که در نشست گروه 20 در 
بوینوس آیرس شرکت کرده است. آریل لیخو، قاضی 
فدرال آرژانتین با درخواست دادستان رامیرو گونزالس 
موافقت کرده اســت تا پیش از تصمیم گیری درباره 
گشایش تحقیقات در آرژانتین مشخص شود که آیا 
سایر نهادها درباره جرایم احتمالی این شاهزاده علیه 
بشریت تحقیقات انجام می دهند یا خیر. با این حال 
وزارت خارجه آرژانتین اعام کرد که ولیعهد عربستان 
به عنوان نماینده یکی از کشورهای عضو گروه 20، در 

آرژانتین از مصونیت برخوردار خواهد بود.
تظاهرات علیه نشست جی -20

از ســوی دیگــر هــزاران فعال مخالــف نظام 
سرمایه داری در دنباله اعتراضات یک هفته ای علیه 
گروه 20، دیروز در شــهر بوینوس آیرس آرژانتین 
تظاهرات گســترده ای برگزار کردنــد. پیش از این 
رســانه های محلی آرژانتین گزارش داده بودند که 
در روزهای اخیر در آســتانه برگزاری اجاس سران 
گروه 20 در شهر بوینوس آیرس، هزاران تظاهر کننده 
به خیابان های این شــهر رفته و علیه این اجاس و 
نظام سرمایه داری اعتراض کردند. شرکت کنندگان 
ایــن تظاهرات حیــن راهپیمایــی در خیابان های 
بوینوس آیرس، پارچه نوشته هایی را حمل می کردند 
که حاوی شعارهای اعتراض آمیز علیه اجاس گروه 
20، صندوق بین المللی پول و دولت مائوریسیوماکری، 

رئیس جمهور آرژانتین بود. 
دیدارهای سران با یکدیگر

اما این نشست شاهد برخی دیدارهای بین سران 
کشورها با یکدیگر بود. بن سلمان ولیعهد سعودی با    
نخست وزیر هند دیدار کرد و قرار است با نخست وزیر 
فرانســه و انگلیس و رئیس جمهور روسیه نیز دیدار 
کنــد. دونالد ترامپ نیز اعــام کرده که برای دیدار 
با بن ســلمان هیچ برنامه ای ندارد. وی حتی دیدار 
با سران روسیه، کره جنوبی و ترکیه را نیز لغو کرد. 

سرویس خارجی-
اعتراف  ترامپ  وکیل سابق  کوهن«  »مایکل 
کرد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی در سال 
2016 تاش کرد یک آپارتمان 50 میلیون داری 

را به پوتین پیش کش کند!
پرونده دخالت روســیه به نفع ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 201۶ آمریکا هنوز بسته نشده 
است، مخالفین ترامپ دست بردار نیستند و هر چند وقت 
یک بــار ابعاد جدیدی از این پرونده را برما می کنند. 
شهریورماه گذشته »مایکل کوهن« وکیل سابق ترامپ 
با دادگاهی در نیویورک به توافق رسید در ازای اعتراف 
به جرایمش، تخفیف مجازات دریافت کند. بر اســاس 
این توافق، او به ارتکاب دســت کم ۸ فقره جرم اعتراف 
کرد. تخلف مالیاتی، جمع آوری فراتر از ســقف قانونی 
کمک های مالی انتخاباتی، ارائه اظهارنامه نادرســت به 
یک موسسه مالی و دریافت منابع غیرقانونی برای ستاد 
انتخاباتی از جمله جرایمی بود که کوهن به آنها اعتراف 
کرد. از بین این جرایم، دست کم دو مورد مستقیما به 
شخص ترامپ مرتبط هستند. »کوهن« هرچند از ترامپ 
نام نبرد، اما اعتراف کرد که به »دستور نامزد یک سمت 
فدرال« تاش کرده بود تا به »استورمی دنیلز« بازیگر 

فیلم های مســتهجن و »کارن 
مک دوگال« مدل نشریه »پلی 
بــوی« حق الســکوت بدهد تا 
نامشروعشان  روابط  آنها درباره 
بــا ترامپ، به رســانه ها چیزی 
نگویند. به گفته »کوهن«، این 
اقدام بــا هــدف جلوگیری از 
اثرگذاری منفــی این اخبار بر 
انتخابات، صورت گرفته  نتیجه 

است.
اعترافات جدید

حاا روز پنج شــنبه رســانه ها اعام کردند مایکل 
کوهــن، وکیل ســابق دونالد ترامــپ، در جدیدترین 
اعترافات خود که در دادگاهی در نیویورک بیان داشته، 
پذیرفته در جریان تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات 
آمریکا، به نمایندگان کنگره دروغ گفته اســت.کوهن 
اتهامش را پذیرفته و گفته در زمینه پروژه ساخت و ساز 
شرکت دونالد ترامپ در روسیه نمایندگان را گمراه کرده 
اســت. ظاهرا این اعترافات در مورد یک آپارتمان بوده 
که ترامپ قصد داشــته به پوتین در مسکو هدیه کند. 
بنابر این گزارش، شرکت دونالد ترامپ قصد داشته یک 

پنت هاوس به ارزش 50 میلیون دار به وادیمیر پوتین، 
در برج ترامپ که قرار بود در مســکو ساخته شود اعطا 
کند. این پیشنهاد در جریان مذاکرات برای ساخت این 
برج و در حین رقابت های انتخاباتی سال 201۶ مطرح 
شده بود و »مایکل کوهن«، درخصوص این پیشنهاد با 
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی پوتین گفت وگو داشته 
است. کوهن در دادگاه اعتراف کرده که در این خصوص 
به کنگره دروغ گفته تا از ترامپ و کمپین انتخاباتی او 

دفاع کرده باشد.
 »بازفید« که پیش از این از ســوی ترامپ »رسانه 

آشــغال« لقب گرفته در این باره نوشته است »افشای 
اینکه نماینــدگان ســازمان ترامپ قصد داشــته اند 
ارتباط مســتقیم مالی با رهبر یک کشــور دشمن در 
اوج رقابت های انتخاباتی برقرار کنند ســؤاات تازه ای 
را درخصوص روابط رئیس جمهــور ترامپ با کرملین 
به وجود می آورد.« پیشنهاد مزبور البته در عمل به جایی 
نرســید چرا که قرارداد مربوط به برج ترامپ در مسکو 
با شکست مواجه شد. مشخص هم نیست که آیا ترامپ 
از قصــد مربوط به اعطای برج آگاهی داشــته یا نه اما 
کوهن می گوید که درخصوص مذاکرات مسکو به ترامپ 
و خانواده اش گزارش داده است. به دنبال اعتراف مایکل 
کوهن، اکنون دونالد جونیور، پسر بزرگ رئیس جمهور 
آمریــکا با اتهام تناقض گویی در شــهادت هایی که در 
کنگره آمریــکا در ارتباط با این تحقیقات مطرح کرد، 
روبه رو است. دونالد جونیور در سپتامبر 2017 شهادت 
داده بود که به شکلی »حاشــیه ای« از طرح ها درباره 
ساخت وساز برج ترامپ در شــهر مسکو آگاه شده اما 
در این طرح ها دخیل نبوده اســت. با این حال کوهن 
در اعترافاتش گفته که او مستقیما درباره این برنامه ها 
با اعضای خانواده دونالد ترامپ از جمله دونالد جونیور 

مشورت کرده است.

وکیل سابق ترامپ اعتراف کرد

ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی می خواست پنت هاوس 50 میلیون داری به پوتین هدیه کند

نخستین قطار کره جنوبی ظهر روز جمعه به وقت محلی 
با عبور از مرز دو کشور وارد خاک کره شمالی شد تا امیدها 
درباره آشتی دو کره به رغم مخالفت های آمریکا افزایش یابد.
این قطار که از ۶ واگن تشکیل شده و 24 مقام رسمی، کارشناس 
و متخصص کره جنوبی را حمل می کرد ساعت 9 صبح روز گذشته 
ایستگاه »دوراسان« در نزدیکی دو کره را به مقصد ایستگاه » پانمون« 

در شهر »کائه سونگ« ترک کرد و وارد کره شمالی شد. 
این قطار حامل 55 تن سوخت برای نیروگاه های برق کره شمالی 
به عنوان »هدیه« و نشــانه حسن نیت از سوی کره جنوبی است. 
ورود این قطار به کره جنوبی بخشــی از توافق به دست آمده میان 
رهبران دو کره در سه نشست خود، برای بهبود روابط و ارتقاء سطح 

همکاری دوجانبه است.
آن طور که خبرگزاری ایرنا نوشته وزیر حمل ونقل کره جنوبی در 
آیینی که پیش از حرکت این قطار در کره جنوبی برگزار شد تاکید 
کــرد حرکت این قطار بیانگر آینده رو به جلو و افزایش رفاه در هر 
دو کره از طریق ارتباط مجدد خطوط آهن اســت. یک خط آهن 
قدیمی در گذشــته بین دو کره وجود داشت که اوایل قرن بیستم 
توســط ژاپن ساخته شده بود. اتصال این دو خط و مدرنیزه کردن 
زیرساخت های ریلی کره شمالی باعث می شود تا کره جنوبی راهی 

به سوی بازارهای چین، روسیه و اروپا داشته باشد.
نزدیکی روابط دوکره در حالی صورت می گیرد که واشــنگتن 
در بحبوحه بن بســت مذاکرات از پیونگ یانگ خواســته اســت تا 
مذاکره کننده ارشــد در مذاکرات خلع ســاح هسته ای که معاون 
کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران کره شمالی است را تغییر دهد. 
آمریکا درباره هر نوع اعام آشتی بین دو کره تا قبل از اجرایی شدن 

خواسته اش نیز به دو کره هشدار داده است!
به گزارش اسپوتنیک، یک مقام مطلع از مذاکرات پیونگ یانگ- 
واشــنگتن در این رابطه گفت: تماس پشــت پرده ای قبل و بعد از 
مذاکرات عالی رتبه آمریکا، کره شــمالی که برای هشتم نوامبر)17 
آبان( در نیویورک برنامه ریزی شــده بود، وجود داشت. همان زمان 
آمریکا درخواست کرد ری یونگ هو، وزیر خارجه کره شمالی به جای 
کیم یونگ چول مخاطب گفت وگوها شود! واشنگتن درباره علت این 

درخواست توضیحی نداده است.

ورود اولین قطار مسافربری کره جنوبی 
به کره شمالی

فرستاده سازمان ملل
به آیت اه سیستانی گزارش داد

هواپیمایی که صدر اعظم آلمــان را به بوینوس آیرس 
حمل می کرده، به دلیل نقص فنی مجبور به فرود اضطراری 
شد. پلیس آلمان اعام کرد،  این نقص فنی احتماا عمدی 

بوده است.
بازرسان آلمانی تحقیقات خود را درباره خرابی هواپیمای حامل 
صدراعظم این کشور و فرود اضطراری آن در حین سفر به آرژانتین 
آغــاز کرده اند. این تحقیقات درباره پی بردن به علت اصلی خرابی 
هواپیمای انجام شده است.به گزارش ایسنا، »آنگا مرکل« روز پنج 
شنبه با هواپیمای »ایرباس ای 340« به سمت آرژانتین برای شرکت 
در اجاس جی 20 در پرواز بود که پس از دقایقی از آغاز پرواز و به 

دلیل نقص فنی، مجبور به فرود اضطراری در کلن شد.
مرکل در جمع خبرنگاران علت این حادثه را »یک نقص جدی« 
اعام کرد. در هر حال، به دلیل نقص فنی، مرکل مدتی بعد از آغاز 

مذاکرات اجاس »جی20«، به محل این مذاکرات خواهد رسید.

نقص فنی خطرناک در هواپیمای حامل »مرکل«
پلیس آلمان: احتماًا عمدی بوده

خبرنــگار آمریکایی بــه دلیل انتقــاد از جنایات رژیم 
صهیونیســتی در حق فلسطینیان و آن هم حین پخش یک 

برنامه زنده تلویزیونی، از شبکه »سی.ان.ان« اخراج شد. 
»مارک امون« خبرنگار و تحلیلگر شبکه »سی ان  ان« بافاصله پس 
از آنکه در یک گفت وگوی تحلیلی، خواستار تحریم رژیم صهیونیستی 
به دلیل ارتکاب جنایات آن در حق فلسطینیان شده بود، از این شبکه 
خبری اخراج شد. »مارک امون« در جمع حاضران خواستار نابودی 
رژیم صهیونیستی شد و گفت: »آنچه که اسرائیل درباره جنگ آزادسازی 
می گوید، همان روز نکبت ملت فلسطین است که در آن اسرائیل بیش 
از میلیون فلسطینی را آواره کرد و به قتل رساند.« به گزارش تسنیم، 
تحلیلگر ســی ان ان در حالی که این اظهارات ضد صهیونیســتی را با 
صدای بلند عنوان می کرد، مورد تشویق حاضران قرار گرفت و پس از 
آن بود که دستور توقف فعالیت رسانه ای او در این شبکه خبری صادر 
شد. آمریکایی ها در حالی دست به چنین رفتاری می زنند که همواره 
مدعی حقوق بشر و آزادی بیان هستند، و به زعم خود، در برابر ناقضان 

دموکراسی ژست اصاح  طلب را می گیرند. 
دفاع از حقوق بشــر و حقوق زنان و همچنین، اشاعه دموکراسی، 

مهم ترین ابزار سلطه آمریکا و غرب بر جهان بوده است.

فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق با مرجع عالی  شیعیان 
این کشور در نجف اشرف دیدار و در باره عملکرد این سازمان، 

به ایشان گزارشی را ارائه کرد.
»یان کوبیس« نماینده ســازمان ملل در عراق، به دیدار با آیت اه 
»ســید علی سیستانی« در نجف اشرف رفت و درباره فعالیت های این 
سازمان در عراق، گزارشی را به ایشان ارائه کرد. کوبیس پس از دیدار 
با مرجع عالی  شیعان عراق، اظهار داشت: سیستانی را از تاش های مان 
در راستای توسعه و آبادسازی موصل و خدمات رسانی )به این شهر(، 

مطلع کردم.
مناطــق  آبادســازی  و  آوارگان  بازگردانــدن  لــزوم  بــر  وی 
ویــران شــده تاکید کــرد و گفت: مســئولیت نیروهای سیاســی، 
 تکمیــل ســاختار کابینــه و حمایت از دولت اســت، زیــرا فرصت 

کم است.
به گفته فرستاده سازمان ملل، آیت اه سیستانی بر اهمیت تکمیل 
روند تشــکیل کابینه و حمایت نیروهای سیاسی از دولت، به منظور 

ارائه خدمات تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، وی گفت: مرجع دینی عراق بر آمادگی این کشور 
برای همکاری با کشورهای همسایه، به عنوان کشورهای مجاور و دوست 

و نه مداخله گر، تاکید کرده است.

خبرنگار سی ان ان از اسرائیل انتقاد کرد 
اخراج شد!

 شبه نظامیان طالبان با حمله به پایگاه نظامیان انگلیسی در 
کابل، دو نیروی ویژه انگلیسی را به هاکت رساندند وسه نظامی 

دیگر انگلیسی را نیز مجروح کردند.
پایگاه نظامیان انگلیســی در شــرق کابل و در مجاورت فرودگاه 
بین المللی »حامد کرزای« شــب جمعه هدف حمله خودروی بمب 
گذاری شــده قرار گرفت. به گزارش تســنیم، طالبان طی بیانیه ای، 
مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و اعام کرد که در حمله فوق، 
پایگاه نیروهای ویژه انگلیســی موسوم به »گورخا«، هدف قرارگرفته 

است. 
منابع محلی در کابل شمار کل کشته شدگان عملیات مزبور را 10 
نفر و مجروحان را نیز 29 تن اعام کرده اند. 11 نفر از مجروحان، نپالی 
هستند. در باره هویت سایرکشته شدگان و زخمی ها گزارشی نرسیده 
است. سخنگوی طالبان اعام کرد، حمله فوق را در واکنش به کشتار 

غیرنظامیان توسط اشغالگران انجام داده است.
اواخر هفته گذشته هم شبه نظامیان طالبان چهار نظامی آمریکایی 

را در استان جنوبی »هلمند« به هاکت رسانده اند.
در یکی از تازه ترین موارد از جنایت اشغالگران، 30 غیرنظامی افغان 
از جمله زنان و کودکان در وایت هلمند بر اثر عملیات نیروهای اشغالگر، 

جان خود را از دست دادند.
 چند یگان از نیروهای ویژه انگلیسی از بهمن ماه سال گذشته تا 
کنون، مسئولیت اجرای عملیات  در جنوب افغانستان را به عهده دارند.

در همین حال، روزنامه»دیلی استار«خبر داد که شمار نیروهای 
ویژه انگلیسی در افغانستان، دو برابر می شود.

عملیات طالبان علیه نیروهای ویژه انگلیسی
2 نظامی به هاکت رسیدند و ۳ نظامی زخمی شدند

نماینده ویژه آمریکا در امور ســوریه رسما 
اعتراف کرد که واشــنگتن قادر به تغییر نظام 

 سوریه نیست.
»جیمز جفری« درباره تغییر نظام سوریه، که آمریکا 
به همراه متحدان منطقه ای آن در سال 2011 آنرا کلید 
زده بودند، گفــت: بخش اعظم جامعه جهانی هرگز از 
تاش های ما برای تغییر کامل نظام ســوریه حمایت 
نمی کنند، برای همین )به جای تغییر حکومت(خواستار 

تغییرات چشمگیری در حکومت سوریه هستیم.
وی علیرغم اعتراف به عجز کشــورش در سوریه، 
گفت: آمریکا هرگز اجــازه نخواهد داد جامعه جهانی 
به دمشق برای بازسازی سوریه کمک کند، مگر اینکه 
قبل از آن، مسائل سیاسی این کشور حل و فصل گردد. 
منظور جفری از حل و فصل مسائل سیاسی، همان تغییر 
نظام ســوریه، البته به شیوه غیرنظامی است. به گفته 
کارشناسان، این آرزوی واشنگتن هرگز محقق نخواهد 

شد.در هر صورت، این اظهارات، نیت واقعی آمریکا در 
سوریه را بر ما می کند. به عبارت دیگر، واشنگتن هرگز 
به دنبال ریشــه کن کردن داعش و تروریسم در سوریه 
نیست و ماموریت اصلی نیروهای آمریکایی در سوریه، 
تغییر نظام سوریه است. به همین خاطر، نماینده ویژه 
آمریکا در امور سوریه نیز مثل دیگر مقامات واشنگتن، 
مدعی شد که خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه 

در زمان کنونی، اقدام مناسبی نیست.
به  گزارش  ایسنا، جیمز جفری، که در کمیته  امور 
بین الملل کنگره آمریکا حرف می زد،گفت : روسیه اصرار 
دارد که نیروهای آمریکایی و ائتاف بین المللی فورا از 
سوریه خارج شوند، اما این اقدام در زمان کنونی اقدام 
درستی نیست. خروج نیروهای آمریکایی و هم پیمانان 
آن از سوریه، اجازه بازگشت مجدد داعش را خواهد داد. 
دولت ســوریه تا کنون بارها اعام کرده است که 
تفنگــداران آمریکایی در سوریه، اشــغالگر محســوب 

می شــوند و آنها باید هر چه ســریعتر خاک سوریه را 
ترک کنند. 

جنایت جدید آمریکا
جنگنده هــای آمریکایی، با بمباران یک روســتا 
در استان »دیرالزور« ســوریه، شماری از غیرنظامیان   

سوری را کشتند.
به گزارش تســنیم، منابع محلی در سوریه گزارش 
دادند، جنگنده های آمریکایی روســتای »الشعفه« در 
حومه دیرالزور را بمباران کردند و براســاس آمارهای 
اولیه، بیش از 30 غیرنظامی، در این حمله کشته شدند، 

که بیشتر آنها زن و کودک هستند.
عاوه  بر روستای » الشعفه«، روستای »ابوالحسن« 
و برخی دیگر ازمناطق اطراف شهر »هجین« در استان 
دیرالزور هم طی هفته های اخیر، شــاهد بمباران مکرر 
جنگنده های آمریکایی بوده و این حمله، به مرگ بیش 

از 200 غیرنظامی انجامیده است.

دفع حمله هوایی رژیم صهیونیستی
خبرگزاری رسمی ســوریه )سانا( از مقابله پدافند 
هوایی این کشــور بــا حمله هوایی و موشــکی رژیم 

صهیونیستی خبر داد.
فارس به نقل از ســانا گزارش داد، پدافند موشکی 
ســوریه موفق شد همه 70 موشک پرتاب شده توسط 
رژیم صهیونیستی را در آسمان جنوب دمشق، رهگیری 
و سرنگون کند.این نخستین حمله رژیم صهیونیستی 
بعد از تحویل سامانه پدافند موشکی »اس 300« روسی 

به دولت سوریه است.
تابستان گذشته و در پی هدف قرار گرفتن یک فروند 
هواپیمای نظامی »ایلوشین« روسیه در آسمان اذقیه، 
مسکو سامانه دفاع موشکی »اس- 300« را در اختیار 
دمشق قرار داده است. علت هدف قرار گرفتن ایلوشین 
روسی، پنهان شدن جنگنده های رژیم صهیونیستی در 

پشت آن، اعام شده است.

کاخ سفید: قادر به تغییر نظام سوریه نیستیم

رئیس جمهوری اوکراین »وادیمیر پوتین« را 
به تاش برای الحاق کل کشورش به خاک روسیه 
متهم کرد و در مصاحبه هایی با رسانه های آلمانی، 
خواستار کمک »آنگا مرکل« در این بحران به 

»کیف« شد.
بحران »تنگه کرچ« در حدفاصل آبی میان روسیه 
و اوکراین، هنوز فروکش نکرده و براســاس گزارش ها، 
مقامات دولت اوکراین را حســابی به وحشت انداخته 
و آنها دســت به دامن ناتو شده اند. »پترو پروشنکو«، 
رئیس جمهوری اوکراین روز پنج شنبه در مصاحبه هایی 
بــا روزنامه های »بیلد« و »فونکه گروپ« آلمان، اتهام 
روسیه مبنی بر ورود غیرقانونی کشتی های کشورش 
بــه دریای »آزوف« و تحریک آمیز بودن آن را رد کرد. 

به گزارش ایســنا، او در گفت وگو با نشریه بیلد مدعی 
شد: دروغ های پوتین را باور نکنید. مسکو در 2014 هم 
می گفت که سربازی در کریمه ندارد، اما سرانجام آن را 
ضمیمه کشورش کرد. پوتین می خواهد آن امپراتوری 
قدیم روسیه بازگردد. کریمه، دونباس، کل این کشور. 
به عنوان تزار روسیه، چون او خودش را این طور می بیند، 
نمی تواند این امپراتوری را بدون اوکراین تصور کند. او ما 
را مستعمره خودش می داند. پروشنکو به نشریه فونکه 
هم گفت: ما به واکنشی قدرتمند، قاطع و شفاف در قبال 
رفتار خصمانه روسیه نیازمندیم. آلمان از نزدیک ترین 
متحدان ماست و ما امیدواریم که اکنون کشورهای ناتو 
آماده اعزام کشتی های جنگی خود به دریای آزوف برای 

حمایت از اوکراین و تأمین امنیت آن باشند.

 البته پیش از این، مرکل وارد مناقشه دو کشور شده 
و دوشــنبه با رؤسای جمهور اوکراین و روسیه تماسی 
تلفنی برقرار کرده است. »ینس استولتنبرگ«، دبیرکل 
ناتو نیز روشــن ساخته که چارچوب فعلی همکاری با 
کیف، هیچ گونه حمایت نظامی را پیش بینی نکرده است. 
از سویی دیگر، پوتین اوکراین را به تحریک هدفمندانه 
متهم کرده است. او می گوید، پروشنکو خود این ماجرا 
را صحنه ســازی کرده تا در آســتانه انتخابات ریاست 
جمهوری اوکراین محبوبیت کســب کند. سخنگوی 
کاخ کرملین هم در واکنش به درخواست مداخله ناتو 
تأکید کرد: این درخواست البته با هدف تحریک بیشتر 
تنش ها در امتداد اقدامات تحریک آمیز کیف مطرح شده 
و مبتنی بر منافع سیاسی قبل از انتخابات رئیس جمهور 

فعلی اوکراین اســت. انتخابات ریاســت جمهوری در 
اوکراین قرار است اوایل سال آینده میادی برگزار شود.  
وزارت دفاع روســیه نیز اعام کرد که این کشور عبور 
کشتی های جنگی خارجی از مسیر دریای شمال را ملزم 
به اطاع رســانی به مقامات مسکو می کند. »میخائیل 
میزینتسف«، رئیس مرکز ملی مدیریت دفاعی روسیه 
وابسته به وزارت دفاع این کشور اعام کرد، از ابتدای 
سال 2019 کشتی های جنگی خارجی تنها در صورتی 
اجازه عبور از مسیر دریای شمال را پیدا خواهند کرد 
که این مســئله را به مقامات روسیه اطاع داده باشند 
اوایل هفته گذشــته در پی ورود سه کشتی اوکراینی 
به داخل آب های ســرزمینی روسیه، روابط دو کشور 

بحرانی شده است.

روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی اعام کرد، ائتاف سعودی 
با نقض قانون »مصرف کننده نهایی«، تسلیحات غربی ها را در اختیار 

گروه های داعش و القاعده قرار داده است.
تحقیقات جدید نشان می دهد که ساح های ارسال شده از سوی انگلیس 
و آمریکا برای ائتاف سعودی در جنگ علیه یمن، به دست گروه های انشعابی 
از سازمان های تروریستی چون »القاعده« و »داعش« رسیده است. به گزارش 
فارس، روزنامه »گاردین« در این باره نوشته: »در نقض آشکار توافقنامه های 
تجاری توسط ائتاف عربی به رهبری عربستان و امارات، خودروهای زرهی 
پیچیده، موشک انداز، نارنجک و مسلسل هایی که از شرکت های اروپایی و 
آمریکایی خریداری شده، به دست گروه ها و فرقه های محلی رسیده است«.

طبق این گزارش که توسط گروهی موسوم به »خبرنگاران عربی برای 
روزنامه نــگاری تحقیقی« به رهبری »محمد ابوالغیط« انجام شــده، این 
تسلیحات نه تنها به دست شبه نظامیان همسو با ائتاف سعودی رسیده بلکه 
در دست گروه های حاشیه ای که برای ایجاد حکومت فرقه ای خود می جنگند، 
مشاهده می شود. »ابوالغیط« در توضیح جزئیات این تحقیقات که به  زودی 
به شکل مستندی با نام »مصرف کننده نهایی« منتشر می شود، گفته: »وقتی 
که ما نقض سیستم گواهی مصرف کننده نهایی را دریافتیم، از شرکت های 
تسلیحاتی و دولت های آنان که اجازه فروش به ائتاف را صادر کرده بودند، 
توضیح خواســتیم. بسیاری از آنها به ســادگی از این مسئله چشم پوشی 
کردند.«این مســتند نشان می دهد که ائتاف سعودی، فروشندگان ساح 
و کشــورهای مبدأ به صورت مداوم از زمان آغاز حمات به یمن در سال 
2015، قوانین گواهی »مصرف کننده نهایی« را نقض کرده اند و کشورهای 
فروشنده ساح نیز آن را می دانند. این در حالی است که سازمان ملل در 
سال 201۶ نسبت به این مسئله هشدار داده و از فروش این تسلیحات در 
بازار سیاه شدیدا ابراز نگرانی کرده بود. با اینکه قانون »مصرف کننده نهایی« 
برای اطمینان دادن به فروشــندگان تسلیحات یا صادرکنندگان مجوز آن 
است که تسلیحات فروخته شده فقط توسط خریدار استفاده می شود و به 
طرف ســومی اعطا یا فروخته نشود، اما تاکنون ائتاف سعودی و ناقضان 

این قانون مورد توبیخ یا جریمه قرار نگرفته اند.

طبق گزارش گاردین
ائتاف سعودی ساح های خریداری شده 

از آمریکا و انگلیس را به داعش و القاعده داده اند

وحشت پروشنکو از تحرکات نظامی روسیه این بار برای تصرف تمام خاک اوکراین!


