
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/04/25 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شد: آقای 

ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کدملی به شــماره 0043265782 

نماینــده شــرکت گروه صنعتــی بین المللی محصوالت پارس شناســه 

ملی 10102220898 به ســمت رئیــس هیئت مدیــره- آقای حمید 

عباسی بنهنگی دارنده کدملی به شماره 0700214429 نماینده شرکت 

تدبیرپردازان پاســارگاد شرق شناســه ملی 14004686193 به سمت 

نائب رئیس  هیئت مدیــره- آقای مرتضی صبــاغ زاده دارنده کدملی به 

شماره 0931637503 نماینده شــرکت پخش مدیران کوشای ایرانیان 

شناســه ملی 14004928845 به ســمت عضو هیئت مدیــره - آقای 

صادق عباســی بنهنگی دارنــده کدملی  به شــماره 0690072619 به 

ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای 

مدیرعامل  و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و یا با امضای دو 

عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای یک عضو هیئت مدیره 

باتفــاق امضای یک نفر از بین آقای محمدرضا بخشــی زاده دولت آبادی 

بــا کدملی 0045024057 به ســمت مدیر امور مالی یا خانم ســمیرا 

جعفریان با کدملی 0323661599 به ســمت مدیر امور اداری همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر 

یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر 

اســت. آدرس مرکز اصلی شــرکت از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، 

خیابان مالیری پورغربی، پالک50، واحد 10، کدپستی 1579644933 

به آدرس: تهران، خیابان شــهید دکترمفتح، بعد از سمیه، خیابان نیک ، 

پالک 27، طبقه همکف کدپستی: 1581877463 تغییر یافت. 

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 488296 و شناسه ملی 14005665210 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1397/5/30 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: احمدآقا مقیمی 

اســفندآباد به کد ملی 5039817339 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و حسن گویا به کد ملی 1971892051 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره و شــعاع اهلل شمس اسفندآباد به کد ملی 

5039513331 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره 

برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند و کلیــه اوراق بهادار و 

قراردادها و اســناد تعهدآور از جمله چک و ســفته و برات با 

امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر 

شــرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت 

معتبر اســت. ترازنامه و حساب سود و زیان را برای سال مالی 

1396 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان
 و فارس سهامی خاص به شماره ثبت 48767 

و شناسه ملی 10100939520
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 

شــماره  نامــه  و   1397/3/20 مــورخ  فوق العــاده 

شــماره  نامــه  و   97/6/12 مــورخ   61/119924

3254/م/1 مورخ 97/6/20 و نامه شــماره 3257/م/1 

مــورخ 97/6/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: افراد 

مشــروحه ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت 

بــرای مدت دو ســال انتخاب شــدند اکبر عباســی 

ملکی کــد ملی 5079610352 ســیدرضا افتخاری 

کد ملــی 0035365781 ســیدجواد قراب کد ملی 

0045216762 حسن زمانی کد ملی 3932536037 

امیرحسین فتحی کد ملی 0380865221
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی 
استقالل ایران سهامی خاص به شماره ثبت 463959 

و شناسه ملی 10100248101 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت تعاونی اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی منطقه دو در تاریخ 1396/04/24 به شماره ثبت 512300 به شناسه ملی 14006907943
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
پیشرفت  به  موضوع: کمک  آگهی می گردد.  عموم  اطالع  جهت 
امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو از طریق: الف- فراهم 
آموزش  و  تعاونی  ترویج  و  تعلیمات  توسعه  وسایل  نمودن 
حرفه ای و جمع آوری اطالعات مورد لزوم در این زمینه و انجام 
شرکت ها  به  کمک  و  راهنمایی  ب-  الزم.  انتشارات  و  تبلیغات 
مدیریت  و  سازمانی  مالی،  اداری،  امور  در  عضو  اتحادیه های  و 
امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل تدوین، چاپ و تهیه 
فعالیت  بر  نظارت   - مشترک.  چاپی  فرم های  و  اوراق  و  دفاتر 
شرکت ها و اتحادیه  های تعاونی عضو به منظور اطمینان از اجرای 
مصوبات  و  اساسنامه  مواد  تعاونی،  شرکت های  قانون  مقررات 
مجامع عمومی.- ایجاد هماهنگی  و همکاری بیشتر شرکت ها و 
اتحادیه های تعاونی عضو.- داوری و رفع اختالف بین واحدهای 
تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنها پیش بینی الزم شده 
تعرفه  تعیین  همچنین  و  عضو  تعاونی های  حسابرسی  باشد.- 

حسابرسی با هماهنگی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
- شرکت در شوراها و کمیسیون های مقرر در قانون شرکت های 
تعاونی در رابطه با شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو.- دفاع از 
منافع شرکت ها و اتحادیه های عضو در روابط آنها با سازمان ها و 
موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و سایر رشته های تعاونی 

همکاری  بسط  و  ایجاد   - تعاونی.  شرکت های  قانون  در  مصرح 
با سایر تعاونی های کشور.- ایجاد روابط با موسسات بین المللی 
می تواند  اتحادیه   - کشورها.  سایر  تعاونی  اتحادیه  های  و  تعاون 
جهت ارتقاء کارایی خود و برآورده نمودن نیازهای اعضاء براساس 
ماده 3 قانون با تصویب مجمع عمومی عادی در اتحادیه مرکزی 
کشاورزی  و  روستایی  تعاونی های  مرکزی  هماهنگی  و  نظارت 
ایران عضو شود. - برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی و 
ترویجی.- همکاری و هماهنگی بین اعضاء  در جهت اجرای اصل 
44 قانون اساسی به منظور تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد 
ملی.- ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای به اعضاء در کلیه مراجع 
قضایی.-  و  حقوقی  نماینده  تعیین  با  انتظامی  و  اداری  قضایی، 
و  منطقه ای  استانی،  بازرگانی  تخصصی  نمایشگاه های  تشکیل 
فرامنطقه ای با کسب مجوزهای مربوطه و شرکت در سمینارها- 
بسط و گسترش ارتباط با صندوق تعاون، بانک های عامل و سایر 
موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج در جهت تسهیل دریافت 
اطالعاتی  بانک  ایجاد  اعضاء-  برای  تضمین  و  اعتباری  خدمات 
و  سیاست گذاری ها  در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به  متمرکز 

گسترش فعالیت اعضاء.
- مشارکت در کلیه سیاست گذاری های اصل 44 قانون اساسی، 
و  کمیسیون ها  کارگروه ها،  شوراها،  در  عضویت  و  تعاون  بخش 

در  عضویت   - اعضاء.  از  نمایندگی  به  آنها  به  مربوط  جلسات 
شوراها و مجامع منطقه ای که در آنها پیرامون مسائل مختلف 
کشاورزی تصمیم گیری می شود.- فعالیت های فرهنگی و چاپ 
با  با اخذ مجوزهای الزم.- همکاری  نیاز  نشریات و کتب مورد 
مراجع ذیصالح برای دریافت رتبه بندی اعضای واجد شرایط.- 
همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی فعال در زمینه های مختلف 
کشاورزی و تعاونی.- همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و 
سایر دستگاه های اجرایی در توسعه بخش کشاورزی، روستایی و 
تعاونی.- توسعه  فعالیت های بازرگانی بین اعضاء.- افتتاح حساب 
جهت واریز وجوه 3 درصد درآمد ویژه شرکت های تعاونی موضوع 
ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 برای توسعه 
تعلیمات و آموزش تعاون. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
خیابان  افشار-  کوچه  اسالمی-  انقالب  تهران-  اصلی:  مرکز 
سمیه- پالک 238- طبقه همکف- کدپستی 1599973413 
اولین  می باشد.  ریال   20000000 حقوقی:  شخصیت  سرمایه 
به   0383902223 ملی  شماره  به  محمودی  محسن  مدیران: 
نمایندگی از اتحادیه  تعاون روستایی شهرستان قم به شناسه ملی 
10860949618 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره- محمدتقی 
ملک نیا به شماره ملی 1189495732 به نمایندگی از اتحادیه 
تعاون روستایی استان تهران به شناسه ملی 10101907248 

شماره  به  عظیم حجت شمامی  مدیره-  هیئت  رئیس  به سمت 
ملی 2659102953 به نمایندگی از اتحادیه تعاونی مرغداران 
سمت  به   10860033245 ملی  شناسه  به  قزوین  استان 
ملی  شماره  به  جورابلو  جعفر  مدیره-  هیئت  رئیس  نایب 
4609049090 به نمایندگی از اتحادیه تعاون روستایی استان 
سمنان به شناسه ملی 10480088049 به سمت عضو اصلی 
 3256679676 ملی  شماره  به  فخاریان  وحید  مدیره-  هیئت 
اتحادیه پیشگامان شرکت های تعاون روستایی  از  به نمایندگی 
به سمت منشی  به شناسه ملی 14006127994  البرز  استان 
هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.)اعضای اصلی 
هیئت مدیره( محمد ایزدی به شماره ملی 4219578791 به 
از اتحادیه  تعاونی های کشاورزی دامداران استان قم  نمایندگی 
به شناسه ملی 10860968464 و محمد ریحانی به شماره ملی 
تعاونی  شرکت های  اتحادیه  از  نمایندگی  به   5669260791
کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار استان تهران به شناسه ملی 
10101439499 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت سه سال انتخاب گردیدند. کورش توسلی به شماره ملی 
5929859116 به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب 
و  اسناد  و  قراردادها  کلیه چک ها،  امضا:  دارندگان حق  گردید. 
و  نماید  منطقه ای  نظارت  اتحادیه   برای  تعهد  ایجاد  که  اوراقی 

منتفی  را  منطقه ای  نظارت  اتحادیه  از حق  قسمتی  یا  تمام  یا 
سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور 
جاری ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با 
امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر اتحادیه نظارت 
معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس حق 
امضای مدیرعامل صادر خواهد  با  اوراق عادی  امضاء دارد ولی 
هیئت  رئیس  امضای  به  که  مدیره  هیئت  مراسالت  مگر  شد 
مدیره صورت خواهد گرفت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
به  ملی 6319450924  شماره  به  کرباسرائی  شاه نظری  فرهاد 
شناسه  به  قزوین  استان  روستایی  تعاون  اتحادیه  از  نمایندگی 
محمد  و  اصلی  بازرس  سمت  به   10861425657 ملی 
نمایندگی  به  ملی 4433009271  شماره  به  فهرجی  حسینی 
ملی  شناسه   به  البرز  آبزیان  کشاورزی  تعاونی های  اتحادیه  از 
14004338081 به سمت بازرس علی البدل اتحادیه برای مدت 
کیهان  کثیراالنتشار  روزنامه  گردیدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  
به استناد مجوز  انتخاب گردید.  اتحادیه  جهت ثبت آگهی های 
شماره 205/7/111/184/30544 مورخه 1396/2/26 سازمان 

تعاون روستایی استان تهران آگهی گردید.

مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( گروه تخصصی نوح )ع( 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه آبگیر پتروپاالیش کنگان(

 Cable Trench-Duct Bank & Pullpitt موضوع مناقصــه: عملیات اجرایی
)آرماتوربندی،  قالب بندی و بتن ریزی(

مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/09/13 لغایت 1397/09/21
تاریخ تحویل پاکت ها: 1397/09/22 

تاریخ گشایش پاکت ها: 1397/09/24
مدت قرارداد: 6 ماه شمسی از تاریخ شروع قرارداد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 450/000/000 )چهارصد و پنجاه میلیون ریال(
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گــزار )ضمانت نامه های 
صادره توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد(، واریز وجه نقد 

- این موسسه در رد کردن و یا قبول کردن پیشنهاد مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- هزینه درج یک نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس جهت دریافت اســناد مناقصه: بوشهر- شهرستان کنگان- 
روبروی کارخانه ســیمان کنگان- موسسه عمران ســاحل کارگاه آبگیر و 

زیرسازه فلر پتروپاالیش کنگان- مدیریت امور قراردادها- حسین بنیادلو
تلفن تماس: 09386945484 - 09173510698

تهران- تهرانپارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شهید 
مهتمدی جنب قرارگاه ســازندگی قرب نــوح )ع(- مدیریت حقوقی و امور 

قراردادها موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

سال هفتادو هفتم   شماره 22065   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 13 آذر 1397   26 ربیع االول 1440    4 دسامبر 2018

يادداشت  میهمان

ظریف
درپارادوکسFATF ؟!

خبر ويژه

رادیو فرانسه: آشوب پاریس
شکل و شمایل انقالب دارد

گزارش کیهان از جایزه مسئوالن به کره جنوبی

بازار 80 میلیونی کشور
در اختیار تحریم کننده نفت ایران
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در واکنش به درخواست 
غرامت از عراق 

اکرم الکعبی: آقای ترامپ! 
مراقب باش
اینجا عراق است نه عربستان

رئیس سازمان مالیاتی: 

بهترین و همراه ترین 
مؤدیاِن
 نظام مالیاتی کشور 
نهادهای انقالبی هستند

۴

بحران در فرانسه به اوج رسید
ماکرون: مذاکره می کنم

صفحه آخر

* سیدجواد ســاداتی نژاد: اگر حذف کارت سوخت 
به علت سیاســی بازی نبوده است، مدیران مربوطه 
بایستی پاســخ دهند چرا اکنون درصدد احیای آن 

هستند.
* هزینه باالی خودروسازان از جیب مردم پرداخت 

می شود.

* 4 دلیل بر ضرورت تصویب طرح مالیات بر عایدی 
مسکن.

* اتحادیه های صنفی حق قیمت گذاری بر ملک را 
ندارند.

* وجــود بیش از 200 هزار حلقه چاه غیرمجاز در 
کشور.                                             صفحه۴

سودهزارانمیلیاردیقاچاقچیان
باحذفکارتسوخت

* گاردین: 7 آمــار تکان دهنده از وضع یمن؛ 

روزی 77 کودک فقط از گرسنگی می میرند.

* قطــر تــا 30 روز آینــده از »اوپک« خارج 

می شود.

*معاریــو: اگر حزب اهلل بــه تل آویو حمله کند 

قلب اسرائیل از کار می ایستد.

* ارتش ســوریه: 279 داعشــی را در استان 

سویدا کشتیم.                           صفحه آخر

بنسلمانردیابیخاشقجیرا
بهاسرائیلسپردهبود

* مهــدی انجیدنــی: هیچ کس بخشــنامه های 
 حمایــت از پیام رســان های داخلــی را پیگیری

نکرد.
* کانال اطالع رســانی دولت همچنان در تلگرام 

فعال است.
* تلگرام به هیچ کس پاسخگو نیست.

* قبل از روی کار آمدن هاتگرام و تلگرام طالیی 
روزانه 700 هزار نفر از تلگرام کوچ می کردند.

* دورف مطمئن بود تلگرام فیلتر نمی شود و نشد.
* هاتگرام و تلگرام طالیی یک نسخه از اطالعات 
را پیش خودمان می گذارند و یک نســخه هم در 
اختیار تلگرام.                                   صفحه۴

مدیر پیام رسان ایرانی گپ:

حمایت از پیام رسان های داخلی
فقط یک بازی بود

رئیس قوه قضائیه: 

مسئوالن قضایی،
 دیدار با وزیر خارجه 
انگلیس را نپذیرفتند

۳

 پس از آمریکا و انگلیس صورت گرفت

گستاخی آلمان 
درباره
 توان موشکی ایران
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* در شرایطی که کره جنوبی واردات نفت از ایران را تحریم 
کرده، بازارهای پر ســود کشــورمان اعم از لوازم خانگی، 

خودرو، گوشی و... را در اختیار گرفته است. 
* رویتــرز: کره جنوبی از ماه جوالی بارگیری نفت ایران را 

متوقف کرده است. 
* در حالــی که کره در مقاطع حساســی مانند تحریم ها، 
واردات نفت از ایران را قطع می کند، ما همچنان بازارهای 

پر سود خودمان را در اختیار آنها گذاشته ایم. 
* سودجویی کره جنوبی از بازار ما محدود به لوازم خانگی 
نبوده و شــامل واردات خودروهای لوکس به کشــور نیز 

می شود. 
* خودروهای هیوندای گرنجور و کیا کادنزا دو خودرو لوکس 
از دو شرکت کره ای که پایشان به بازار خودرو ایران باز شده 

و سود کالنی از این ناحیه به جیب می زنند. 
* همچنین شرکت سامسونگ به عنوان عرضه کننده گوشی 
موبایل در بسیاری از شهرستان ها نمایندگی داشته و بخش 
عمده ای از بازار مذکور را از همین طریق در اختیار گرفته 

است. 
* ســؤالی که در اینجا مطرح اســت اینکه چرا مسئوالن 
کشورمان به کره جنوبی که جزو اولین کشورهایی است که 
واردات نفت از ایران را متوقف کرده، همچنان روی خوش 
نشان می دهند و بازارهای پرسود را به سادگی تقدیم آنها 

می کنند؟ 
* این در حالی اســت که ایران در صنایع مختلف از جمله 
لوازم خانگی توانمندی باالیی دارد چنانچه گفته می شــود 
70 شرکت داخلی توانایی تولید 80 درصدی لوازم خانگی 

را دارند. 
* علی رغم محکومیت شرکت های کره ای به پرداخت جریمه 
گمرکی ۴/7 هزار میلیارد تومانی، برخی دولتمردان سعی 
کردند پرداخت جریمه آنها را منتفی کنند!               صفحه۴

در نشست خبری با رسانه ها انجام شد

انتقاد علی الریجانی از سخنان ظریف درباره پولشویی

* در نشست خبری رئیس مجلس، خبرنگار کیهان از وی پرسید »به نظر جنابعالی مجلس دهم کجای امور است؟!« 
که الریجانی در پاســخ ابتدا خندید و سپس گفت کار مجلس به فرد است چنانکه می بینید شماری از نمایندگان را 

که فعال هستند، برنامه دارند و طرح می دهند.
* الریجانی در پاســخ به سؤالی درباره اظهارات ظریف: دو مسئله مطرح است، یک آیا ما در کشور پولشویی داریم؟ 
بله وجود دارد؛ نکته دوم این است که مردم انتظار دارند که مسئولین اعالم نظر بفرمایند یا اینکه بروند این مسئله را 

حل کنند؟ من فکر می کنم بیشتر باید به قسمت دوم فکر کرد.
* مردم شــما را بر ســر کار قرار نداده اند که شما اعالم نظر بفرمائید بلکه راه حل پیدا کنید و اگر اشکالی در قاچاق، 
دست های آلوده، پول های کثیف و پولشویی وجود دارد، شما که دولت هستید با مجلس بنشینید و آن را حل کنید.
* فکر می کنم یک عملیات روانی از بیرون در حال انجام است که مستمراً مردم را مضطرب کنند لذا دروغ می گویند و حرف 
خالف پخش می کنند یک عده هم در داخل به جای آنکه اینها را حل کنند یک چیزی هم روی آن می گذارند.      صفحه۱۱

عکس : محمد علی شیخ زاده



اخبار كشور
صفحه 2

 سه شنبه    ۱۳ آذر ۱۳۹۷
2۶ ربیع االول ۱44۰ - شماره 22۰۶۵

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* جنگ اقتصادی کنونی دشمنان با ما ایرانیان، خیلی شبیه جنگ تحمیلی اول 
انقالب است. در جنگ تحمیلی تا وقتی که بنی صدر و لیبرال ها حاکم بودند هیچ 
پیشــرفتی در جنگ نداشتیم. وقتی طرفداران غرب از قدرت و تصمیم گیری کنار 
زده شــدند در عملیات ها یکی پس از دیگری پیروز شــدیم. امروز هم تا برخی از 
مسئولین طرفدار غرب در برخی از مراکز تصمیم گیری هستند مشکالت حل نخواهد 

شد باید اقتصاد مقاومتی توسط نیروهای انقالبی عملیاتی بشود.
0990---7211
* محمد هاشــمی آقای ظریف را در حکم شهید بهشــتی دانسته است! به قول 
مولوی از قیاســش خنده آمد خلق را. شــهید بهشتی کجا که فریاد می زد آمریکا 
از دســت ما عصبانی باش و از این عصبانیــت بمیر و آقای ظریف کجا که هرچه 

داشتیم داد بلکه از بهانه های آمریکا کم بشود!
بوربور
* جناب آیت ا... آملی الریجانی! ضمن حمایت از برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، 
آیا کســانی که با اغراض سیاسی و جناحی اســتفاده از کارت سوخت را متوقف 
و خســارتی به مراتب بزرگ تر از خسارت ســلطان سکه و... به کشور وارد کردند 

مستحق هیچگونه توبیخ و برخوردی نیستند؟!
طباطبایی
* با تدبیر ویژه کارگزاران دولتی مدت هاست دهک های پایین جامعه، مواد پروتئینی 
و میوه را حذف کرده اند. اکنون هم باید لبنیات را از سبد غذایی خود حذف کنند!
0915---1648
* آقــای جهانگیری گفت، تحریم ها را باید به فرصت تبدیل کرد! در ماه های قبل 
دولت چه خوب از این فرصت اســتفاده کرد! خزانه ملت از دالر و ســکه را خالی 
کرد و دالر 4000 تومانی را به قریب 20 هزار تومان رســاند که فعال به زیر 10 

هزار تومان رضایت نمی دهد!
0919---8313
* با افزایش قیمت ارز و ســکه در چند ماهه اخیر عده زیادی از تولیدکنندگان و 
فروشــندگان که دارای انبار ذخیره کاال بودند به سرمایه های هنگفتی دست پیدا 
کردند و متاسفانه دستگاه های دولتی و نظارتی و سایر قوا اقدامات جامعی در این 
زمینه نکردند که این کاالها با قیمت منصفانه به دســت مصرف کننده برسد و تا 
حدی فشــار سنگین تورم بر قشر ضعیف کمتر شود. می توانستند حداقل مالیات 

آنها را افزایش دهند؟!
0911---9121
* افزایش چند باره قیمت محصوالت لبنی، گوشــت و... همه از بی تدبیری دولت 
و دولتمردان است. کار آقای رئیس جمهور سخنرانی و کلی گویی شده و همکاران 

ایشان هم با وعده و وعید مردم را سرکار گذاشته اند.
0990---5463
* چرا به موتورســیکلت های باالی 10 سال عمر کارت سوخت نمی دهند؟ با این 
وضع اقتصادی که دولت مدعی تدبیر برای کشور به وجود آورده این قشر متوسط 
به پایین جامعه از کجا قادرند موتورســیکلت 2 میلیونی چند ماه قبل را به باالی 
7-6 میلیون بخرند؟! البد دولت سبد کاالی 200 هزار تومانی را برای خرید موتور 

به این قشر تقدیم می کند!
5308---0916 و 3949---0912
* اگر این آشــوب فرانســه در ایــران روی می داد خدا می دانــد همین مقامات 
فرانسوی و دیگر دشــمنان خارجی و عوامل نفوذی آنان در داخل چه می گفتند 

و چه هیاهویی می کردند!
0902---3107
* خانواده های بسیاری هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند 
و حق بیمه ای پرداخت نمی کنند اما درآمدشــان کمتر از 2 میلیون تومان است. 
دولت چه برنامه ای برای شناســایی این افراد دارد تا این خانواده های نیازمند هم 

مشمول طرح دریافت سبد کاال شوند.
0914---0332
* آیا این عدالت است که به برخی از اعضای خانواده سهام عدالت تعلق می گیرد 
و به برخی تعلق نمی گیرد؟ پدرم تحت پوشــش کمیته امداد است و از اعضای 6 
نفره خانواده ما، به ســه نفر ســهام عدالت تعلق گرفته و به سه نفر تعلق نگرفته 
اســت! چرا؟ از دولت درخواست می شود تکلیف افراد مستحقی که از این موهبت 

بی بهره شده اند را روشن کند!
یک هم وطن از استان کهگیلویه و بویراحمد
* کارگران فصلی و ساختمانی چه گناهی کرده اند که نه سهام عدالت و نه بسته  
حمایتی دولت به آنان تعلق نمی گیرد پس چرا زمان انتخابات مسئولین به سراغ 

این جماعت می آیند و رای آنان را طلب می کنند؟
0912---2205
* سبد کاالی نیروهای شرکتی چرا تحویل نمی شود؟ نیروهای رسمی و قراردادی ها 

گرفتند آیا باید همچنان انتظار بکشیم؟ تا کی؟!
0912---5423
* یــک عدد تخم مــرغ 800 تومان! گوجه کیلویی 10 هزار تومان! رب گوجه 16 
هزار تومان! قیمت برخی دیگر از اجناس بین 100 درصد تا 300 درصد افزایش 
یافته اند دولت قرار است 20 درصد از این هزینه های سنگین را در حقوق ماهیانه 
کارکنان دولتی و بخش خصوصی جبران کند، و بقیه را ملت با دو ســه شــیفت 

کار کردن خود تامین کنند!
0911---8834
* از نمایندگان مجلس درخواســت می شــود پس از افزایش قیمت سکه از یک 
میلیــون به حدود 4 میلیون فکری به حال کســانی که مهریه پرداخت می کنند 
بنمایند. کارگر و کارمندی که با یکی دو میلیون حقوق قادر به پرداخت سکه یک 

میلیونی نبود چگونه توان پرداخت سکه 4 میلیونی را دارد؟!
0912---8456
* با وجود مسئوالن و مدیران چندشغله در کشور که از چند محل حقوق می گیرند 

چگونه انتظار داریم که مشکالت جامعه مانند بیکاری جوانان حل بشود؟
0914---4897
* پله برقی پل عابر مجاور مجتمع تیراژه واقع در بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی 
تهران تبدیل به نماد ضعف مدیریت شهری شده است! در طول هر ماه شاید 2-3 

روزی بیشتر کار نمی کند. چرا؟! افراد مسن واقعاً در مضیقه اند!
یکی از اهالی محل خیابان زمانی
* روابط عمومی متروی تهران وعده داده بود که تمامی ایســتگاههای مترو حتی 
داخل قطارها به زودی مزین به آیات و روایات خواهد شد اما متأسفانه با گذشت 

قریب به 9 ماه از سال هیچ اقدامی نشده است. چرا؟
0936---8132
* مســئولین لطف کنند آدرس بدهند تخم مرغ شانه ای 13800 تومان در کدام 
منطقه و محله اصفهان عرضه می شــود که ما شــهروندان اصفهانی از آن بی خبر 

هستیم.
0918---4070
* ماده 45 اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر نه تنها موجب کاهش معتادین نشده 

بلکه سبب افزایش اعتیاد در کشور شده است.
0912---1459
* در آذر ماه 95 بازنشســته شده ام ولی تا به حال از پرداخت پاداش بازنشستگی 
خبری نیســت. چرا؟! ســال 95 و 96 که سکه و ارز این وضع کنونی را نداشت و 
دولــت هم از وضع اقتصادی خوبی برخــوردار بود... نکند پاداش ما به آقایانی که 
با 900 میلیون پاداش بازنشســته شــدند و یا نجومی بگیران تقدیم شده و انتظار 

ما بی فایده است؟!
داوودی- ساری
* ســال 90 فردی به روســتای لشت نشاء در استان گیالن آمد و به اهالی روستا 
گفت می تواند وام برای اهالی روستا تهیه کند و متقاضیان می توانند با دادن کارت 
ملی و شناسنامه از تسهیالت بهره مند شوند اما بعد از 4 سال اداره دارایی به اهالی 
روستا اعالم کرده که شما بدهی میلیاردی بابت ثبت چند شرکت دارید! ولی هیچ 
یک از این شرکت ها وجود خارجی ندارند و به اصطالح شرکت های کاغذی هستند. 
با توجه به فقیر بودن اهالی روســتا خواهش می کنم اداره دارایی به جای مطالبه 

پول مالیات از روستائیان به دنبال مسببان این کالهبرداری باشد.
0911---9921

رادیو فرانسه: آشوب پاریس
شکل و شمایل انقالب دارد

ارگان رسمی دولت فرانسه تصریح کرد: پاریس، روزهای سیاهی را می گذراند و امانوئل 
ماکرون، با بزرگ ترین بحران دوران ریاست جمهوری خود مواجه شده است.

وبسایت رادیو فرانسه در گزارشی نوشت: امانوئل ماکرون که برای کنترل اوضاع آشفته 
ناشی از تظاهرات در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه با عجله آرژانتین را به مقصد پاریس 
فرانسه ترک کرد، در یک جلسه اضطراری در کاخ  الیزه که نخست وزیر، وزیرکشور و دیگر 

مقامات امنیتی فرانسه حضور داشتند شرکت کرد.
ماکرون گفت: از دیدن ابعاد تخریب و غارت بنای »طاق پیروزی« که یکی از بناهای 
نمادین فرانسه است بسیار شوکه شده است. رئیس جمهور فرانسه که با بزرگترین بحران 
سیاســی دوران ریاست جمهوری اش مواجه شــده، قصد ندارد در این باره با رسانه های 

کشور گفت وگو کند.
به گزارش رادیو فرانسه، »بنجامین گریوو« سخنگوی دولت، تظاهرات خشن پاریس 

را بدترین تظاهرات دهه اخیر این کشور ارزیابی کرده است.
ســخنان بنجامین گریوو درباره بررسی اعالم وضعیت فوق العاده از سوی کاخ الیزه 
تکذیب شــد. کاخ الیزه اعالم کرد، رئیس جمهور تاکید کرده اســت که تمامی اعمال 
خرابکارانه و حمله به نیروهای پلیس در دیروز باید با برخورد شدید قضایی روبه رو شود.
رادیو فرانسه تصریح کرد: رهبران احزاب اپوزیسیون فرانسه به امانوئل ماکرون هشدار 
داده اند در برابر این شرایط که بسیاری آن را چون »شرایط انقالبی« توصیف کرده اند، به 

پاخاسته و واکنش مناسب نشان دهد.
در همین حال روزنامه لیبراسیون فرانسه در گزارشی خاطر نشان کرد: شاید بتوان 
جنبش »جلیقه زردها« را قیامی غیرمســلحانه خواند که از حمایت بیشتر از 80 درصد 
ملت فرانسه برخوردار است. قیام یا جنبشی بدون رهبر که خواستار برقراری دموکراسی 
بی واسطه و از میان رفتن سیستم سلسله مراتبی است به نحوی که تمام صداها به یکسان 
شنیده شوند. جلیقه  زردها »اشراف ساالری سیاسی و دولتی«  را پَست می شمارند، به آن 
ناســزا می گویند و خود را نادیده و تحقیر شده می انگارند. به نوشته لیبراسیون، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه، هم در این میان در نتیجه ناشیگری های پیاپیش نه 
در »کسوت لوئی شانزدهم« که در »کسوت ماری آنتوانت« ظاهر شده است اما این بار 
این مردم پاریس نیستند که بپا خاسته اند بلکه ساکنان روستاها و دیگر شهرها هستند.

به نوشته لیبراسیون، در این جنبش تازه مشارکت هر یک از شهروندان در اینترنت 
و شکوه نامه های سرگشاده در فیسبوک همانقدر دارای اهمیت است که ایجاد راه بندان در 
میدان ها گردانندگان صفحات فیسبوک در فقدان رهبر، این نقش را ایفا و بدون کمترین 

ابهامی تحت نظارت و دید منتقدانه همنوعان خود فعالیت می کنند.
بهزاد نبوی: دولت 

وضع خوبی در افکار عمومی ندارد
عضو ســازمان منحله مجاهدین )انقالب( گفت دولت وضعیت خوبی در بین افکار 

عمومی ندارد.
بهزاد نبوی در گفت وگو با روزنامه ســازندگی ادعا کرد: متأسفانه بعضی اقدامات و 
تندروی ها از طرف ما و پس از آن، روی کار آمدن شخصی مانند دونالد ترامپ، مانع از 
بهره مندی از نتایج برجام شد. این مسائل جمعاً سبب شد در این مرحله دولت روحانی 
دستاورد مهم و ملموسی نداشته باشد و طیف اصالح طلب هم احساس کند که با حمایت 
از آقای روحانی عماًل مغبون واقع شده است. قیمت ارز و اجناس باال رفته، فشار خارجی 
روی کشور زیاد شده، برجام هم نتوانسته است سبب ایجاد زمینه سرمایه گذاری خارجی 
شود. طبیعی است در این شرایط دولت روحانی وضعیت خوبی در بین افکار عمومی و 

جامعه نداشته باشد.
وی می افزاید: متأسفانه دوستان اصالح طلب تصور می کنند اگر در این شرایط لبه تیز 
حمالتشان را متوجه دولت کنند،  می توانند خرجشان را از آقای روحانی و دولت جدا کنند 
و در افکار عمومی تصویر مثبتی از خودشان برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری 
آینده نشــان دهند. در حالی که به اعتقاد من این اشتباه است و اعتماد مردم را نسبت 
به اصالح طلب ها بیشتر سلب می کند. مردم می گویند شما که ما را به حمایت از آقای 
روحانی تشویق و هدایت کردید و خودتان ظرف یک سال و نیم مواضع تان را این چنین 
تغییر می دهید، از کجا معلوم اگر خواستید در مورد فرد دیگری مثل روحانی به جامعه 
جهت دهید، بتوان به آن جهت دهی اطمینان کرد. ما برای اینکه کم کم در خصوص جدا 
کردن خرج خود موفق شویم، تمام اشکاالت کشور را ناشی از دولت و روحانی و تیمش 
می دانیم. نمی گویم دولت آقای روحانی اشکال ندارد، اما اگر اشکاالت کشور 100 مورد 
باشد، پنج مورد مربوط به دولت و آقای روحانی است. ما از تندروهای اصولگرا در حمله به 
دولت جلوتر افتاده ایم تا بتوانیم افکار عمومی و رأی مردم را به سمت خودمان جلب کنیم.
نبوی همچنین درباره این نظر خبرنگار که شاید همان سخن همیشگی که دولت ها 
در ایران بیشتر از 10 درصد اختیار ندارند، درست تر باشد.«، می گوید: این حرف را من 
در مصاحبه با روزنامه سالم در سال 76 بعد از انتخاب آقای خاتمی برای اولین بار مطرح 
کردم. در آن مصاحبه گفتم، دولت چنانچه قوا و نهادهای دیگر حاکمیت در مقابلش قرار 

نگیرند، حداکثر 15 درصد قدرت را در کشور در دست دارد.
به طور کلی شاکله قانون اساسی ما به گونه ای است که دولت و مجلس با هم حدود 

30 درصد اختیار اداره کشور را دارند.

این سیاســت باز بی صداقت البته توضیح نداده که اگر واقعاً او و هم طیفانش مدعی 
بوده اند دولت 15 درصد بیشــتر اختیار ندارد، برای چه با وجود تجربه دولت اصالحات، 
وعده های قلنبه سلنبه در دولت اعتدال دادند و حتی مدعی شدند »ما تضمین وعده های 

دولت هستیم«؟!
شوک ارزی پیش بینی شد

اما شما تدبیر نکردید آقای روحانی!
سخنان اخیر آقای روحانی قبل از هرچیز مؤاخذه خود وی براساس اظهارات قبلی 

درباره سوءمدیریت است.
روزنامه جوان در یادداشــتی نوشــت: هنوز بعد از گذشت چند روز برای آن دسته 
از کســانی که اقتصاد می خوانند و یــا خوانده اند، مزاح رئیس جمهوری با علم اقتصاد و 
فرمول های اقتصادی نوعی توهین به شمار می رود، زیرا بیش و پیش از آنکه فرمول های 
اقتصادی در حوزه عمل اجرایی شــود، در نهایت این تصمیمات سیاسی است که مانع 
تحقق نگاه اقتصادی در کشور شده است. امری که در پنج سال اخیر بارها از زبان خود 
رئیس جمهور به عناوین مختلف بیان شده بود، اما اکنون رئیس جمهور سخنان پیشین 

خود را هم به سخره گرفته است!
روحانی گفته بود: »بزرگ ترین مشــکلی که ما در روز اول داشــتیم عدم استفاده 

و بهره برداری از نظرات کارشناسی بود و این مهم ترین معضل در بحث اقتصاد بود.«
و یا در جایی دیگر گفته بود: »در کشور ما سال ها و دهه هاست که اقتصاد به سیاست 
خارجی و داخلی یارانه می دهد، اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک 
دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، 

معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد.«
سؤاالت اصلی این است که کجای کار و فرمول های بانک مرکزی غلط بود، اجازه ندادن 
واردات طال؟ و از چه زمانی رئیس جمهور محترم متوجه فرمول های غلط اقتصادی در بانک 
مرکزی شد؟ چرا به هشدارهای اقتصاددانان بی طرف و منتقد درباره سیاستگذاری های 

ناشی از نگاه سیاسی در حوزه نقدینگی و بانک ها توجه نشد؟
آیا فقط در زمان حاضر نیازمند بازنگری فرمول اقتصادی هستیم یا ریشه بازنگری به 
فرمول سیاسی- اقتصادی مان به شعارهای انتخاباتی در زمان رأی گیری از مردم بازمی گردد، 
آنجایی که کنترل تورم را به عنوان مهمترین و تنها دســتاورد دولت نشان دادیم؟ مگر 
مشــکل اقتصاد و بازار ارز با واردات طال برای طالســازان حل می شود؟ و آیا این فرمول 
اقتصادی است؟ چگونه به خود اجازه می دهیم که مشکالت موجود در حوزه بازار پولی 
و خروج بیش از 60 میلیارد دالر سرمایه را در 2/5 سال اخیر از کشور و نرخ رشد بیش 

از 20 درصد در این سال ها را با تصمیم به واردات طال حل کرد؟
آقای رئیس جمهور! به هر میزان که فرمول های اقتصادی دانشگاه ها نیازمند تغییر و 
بازنگری باشند، این نسخه همراه با مزاح شما برای بازگرداندن ارزش پول ملی در سال 
جاری نمی تواند راهگشا باشد و فرمول های اقتصادی را زیر سؤال ببرد، بلکه نشانی واضح 
از اراده سیاسی است که قبال نیز قدرت این اراده را در صحن مجلس نشان داده بودید. از 
آنجایی که در هنگام نسخه مزاح آلود شما، دکتر همتی به عنوان یک اقتصاددان در حال 
خنده اســت، الزم است یادآوری کنیم که مشکل مزمن بانک مرکزی در ایجاد رابطه با 
بدنه اقتصادی و بی توجهی دولت به نگاه کارشناسی آن بانک است. شما و آقای همتی را 
به مصاحبه دکتر سیف ارجاع می دهیم که مخالفت صریح خود را با قیمت 4200 تومانی 
نرخ ارز در آخر فروردین اعالم کرده و گفته بود: »شوک ارزی پیش بینی شد، ولی تدبیر 
نشد... توصیف و نامگذاری سیاست ارزی 21 فروردین 97 به بعد )نرخ 4200(، در حقیقت 
سیاســت ارزی دولت و نتیجه مذاکرات در ســتاد اقتصادی بود.« آنچه از زمان تصویب 
دالر 4200 به بعد گذشت را نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت او در این 
مورد می گوید: »در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجر ی مصوبات دولت بود و 
سیاست گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی توانست داشته باشد.«  بد نیست یادآوری 
مجددی را برای جنابعالی داشته باشیم که ریشه فرمول های اقتصادی اشتباه کجا است؟ 
فرض کنیم که در حوزه اقتصاد کارنامه ای موفق نداشته ایم در حالی که در هر دو دوره 
انتخاباتی براســاس شعارهای اقتصادی پیروز شده ایم. اما امروز حتی حامیان اقتصادی 
دولت از جمله سعید لیالز هم این تورم را نه نتیجه تحریم بلکه مشکالت داخلی عنوان 
کرده اند در چنین شرایطی که حامیان دیروز هم انتقادات تندی می کنند، چه مقصری 

بهتر از کتاب و فرمول ها که صدایشان هم درنخواهد آمد؟
تأمین هزینه های جاری دولت

از محل گران کردن ارز غلط است
یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد نرخ  دالر در بودجه سال آینده نه 8 هزار تومان 
بلکه باید با نرخ 4200 تومان بسته شود تا موجب صرفه جویی در هزینه دستگاه ها شود. 
وحید شــقاقی شهری در روزنامه آرمان نوشت: وقتی نرخ دالر در بودجه سالیانه هشت 
هزار تومان پیش بینی می شــود نشانگر تمایل دولت به این امر است و عالمتی به همه 
بازارهاست که دالر کمتر از این رقم نخواهد شد. مهم ترین هدفی هم که با دالر هشت 

هزار تومانی دنبال می شود این است که دولت می خواهد با افزایش قیمت دالر در بودجه 
98 هزینه های جاری اش را پوشــش دهد. تالش آمریکایی ها این خواهد بود که میزان 
صادرات نفت ما را کاهش دهند. برآورد من این است که میزان صادرات نفت  خام ایران 
در ســال آینده حداکثر یک میلیون و 300 هزار بشــکه خواهد بود از طرفی دیگر، طی 
یک ماهه اخیر متاسفانه قیمت نفت حدود 25 دالر در هر بشکه کاهش پیدا کرده است. 
بررسی ا قتصاد جهانی نیز از تشدید رکود اقتصادی حکایت دارد بنابراین، این دو عامل 
دست به دست هم داده اند و قیمت نفت از 80 دالر به حدود 55 دالر رسیده است که 
نشان از یک سقوط بی سابقه در بهای نفت دارد. برای سال آتی هم میزان صادرات و هم 
قیمت نفت با ابهام مواجه است و احتماال ما در حوزه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 

نفت  خام با مشکالتی مواجه خواهیم شد.
اما از طرف دیگر دولت درصدد اســت هزینه های جاری خودش را افزایش بدهد. 
برای مثال شنیده ها حکایت از این دارد که دولت می خواهد دستمزد و حقوق کارمندان 
را 15 الی 20 درصد افزایش دهد وقتی بودجه به شــکل انبساطی بسته می شود دولت 
مجبور خواهد شد هم به انتشار اوراق بدهی اقدام کند و هم به افزایش قیمت دالر. دو 
برابر کردن قیمت دالر در بودجه سالیانه یک خطای راهبردی است. اینکه ما قیمت دالر 
را باال ببریم تا از این محل هزینه های جاری را پوشــش دهیم، یک استراتژی نادرست 
است. چرا که ماحصل آن تورم و تشدید خط فقر برای اقتصاد ایران خواهد بود در واقع 
کل اقتصاد ما با این نوع بودجه ریزی متضرر می شود و این بدترین نوع سیاستی است که 

دولت عمال در حال اجرایی کردن آن است.
اما راهکار این مسئله چیست؟  به عنوان مثال اگر دولت نرخ دالر را در بودجه سال 
آینده 4200 تومان پیش بینی می کرد، با فرض اینکه نرخ دالر در ســامانه نیما 9 هزار 
تومان می شــد، می توانست تفاوت این دو نرخ را در یک حساب ویژه ای واریز کند تا در 
نهایت این درآمد صرف حمایت از تولید، اقشــار ضعیف و کم  درآمد و پرداخت بدهی ها 
شود. چنین سیاستی باید جایگزین دالر هشت هزار تومانی شود. تا اتالف منابع نیز رخ 
ندهد. بودجه بر مبنای دالر 4200 تومانی سبب این می شود که دستگاه های اجرایی در 

اعتبارات هزینه ای خودشان صرفه جویی کنند.
صوفی: حمایت از روحانی

به جای جهانگیری اشتباه بود
عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان گفت در انتخابات سال 96 اشتباه کردیم 

که به جای حمایت از جهانگیری، از روحانی حمایت کردیم.
به گزارش ســایت فرارو از ســایت های اصالح طلب، علی صوفی وزیر تعاون دولت 
اصالحات با اشاره به سخنان حجاریان )نباید سرنوشت خود را با سرنوشت دولت روحانی 
گره می زدیم( اظهار داشت: آنچه آقای حجاریان می گویند کاماًل صحیح است و این یک 
اشتباه استراتژیک بود که به واسطه هیجانات افراطی برخی از اصالح طلبان شکل گرفت. 
یعنی درســت است که پیروزی آقای روحانی در انتخابات پیروزی اصالح طلبان بود، اما 
پیروزی اصالح طلبی نبود. ما صرفاً از یک جریانی در برابر جریان دیگر حمایت کردیم تا 
در وضعیتی که رقابت میان بد و بدتر بود، گزینه بدتر پیروز نشود. اما متأسفانه برخی به 
دلیل اهداف شخصی که داشتند این جو تند را به راه انداختند که پیروزی آقای روحانی، 
پیروزی اصالح طلبی اســت و آرام آرام فضا به سمتی رفت که همین گروه، دولت آقای 
روحانی را یک دولت اصالح طلب معرفی کردند.« وی ادامه داد: »این گروه تا جایی پیش 
رفتند که عنــوان کردند عملکرد آقای روحانی حتی از عملکرد آقای خاتمی در دوران 

ریاست جمهوری، قوی تر بوده است.«
او افزود: »یکی از گروه هایی که با تمام وجود از آقای روحانی حمایت کردند و حتی 
در انتخابات 96 هم تمایلی به معرفی کاندیدای سایه توسط جریان اصالحات نداشتند، 
اصالح طلبان مجلس بودند. آن ها طی این چند ســال بی محابا از آقای روحانی حمایت 
کردند. من حتی معتقدم که اصالح طلبان مجلس در انتخاب آقای روحانی به عنوان گزینه 
اصالح طلبان در انتخابات سال 96 هم خیلی نقش داشتند. زیرا در آن ایام اگر خاطرتان 
باشــد، شرایط آقای جهانگیری خیلی مناسب بود و اگر اصالح طلبان از ایشان حمایت 

می کردند به احتمال زیاد آقای جهانگیری پیروز این رقابت بودند.«
وزیر تعاون دولت اصالحات اظهار کرد: »حامیان رادیکال آقای روحانی که در جریان 
اصالحات بودند پیش از انتخابات بارها تالش کرده بودند که مسئله کاندیدا در سایه منتفی 
شود و حتی آن را یک خطر بزرگ عنوان کرده بودند و هر بار به یک بهانه تالش می کردند 
این تاکتیک منتفی شود. اگر تأکید آقای خاتمی نبود به احتمال زیاد این گروه مانع از 

حضور آقای جهانگیری در انتخابات می شدند.«
صوفی تأکید کرد: »در مجموع در انتخابات سال گذشته همه اشتباه کردند. از یک 
سو اصالح طلبان باید از آقای جهانگیری حمایت می کردند و ایشان را به عنوان کاندیدای 
نهایی اصالح طلبان معرفی می کردند و از سوی دیگر اصالح طلبان دو آتیشه حامی آقای 
روحانی هم اشتباه کردند. زیرا زمان زیادی نگذشت آقای روحانی به خوبی جواب همه آن 
حمایت ها را دادند و آن قدر از جریان اصالحات فاصله گرفتند که حامیان اصالح طلبشان 
در داخل مجلس هم از عملکرد آقای روحانی عصبانی شدند. اینگونه بود که در یک سال 
گذشته رفتار این نمایندگان نسبت به دولت تغییر کرد و دیدیم که حتی در جلسه سؤال 

از رئیس جمهور هم حاضر به حمایت از ایشان نشدند.«
صوفی در پایان تأکید کرد: »ما االن دیگر کار خاصی از دســتمان برنمی آید. تنها 
می توانیم در صورت لزوم انتقاد کنیم و سعی کنیم با فشار آوردن به دولت، آقای روحانی 

را مجبور کنیم به تعهداتی که داده عمل کند.«

گفت و شنود

دندان شکن!
گفت: چه خبر؟!

گفتم: کره جنوبی برای اینکه تحریم های آمریکا علیه کشورمان 
بر زمین نماند بالفاصله بعد از دســتور آمریکا، خرید نفت از ایران 

را متوقف کرد!
گفت: ما در مقابل این اقدام خصمانه چه کرده ایم؟!

گفتم: بازار پر سود و 80 میلیونی ایران را در اختیار انواع کاالهای 
 کره جنوبــی قرار  داده ایم! از لوازم خانگی گرفته تا گوشــی های 

تلفن همراه و خودروهای رنگارنگ و...
گفت: یعنی باید بنشینیم و نگاه کنیم که تحریم کنندگان کشورمان هر 
بالیی دلشان خواست بر سر اقتصاد مان بیاورند و هیچ عکس العملی نبینند؟!
گفتم: وقتی بعضی هــا می گویند توان ما در حد و  اندازه تولید 
آبگوشت بُزباش و خورشت قرمه سبزی است و آن دیگری معتقد است 
باید مدیر هم از خارج وارد کنیم و... چه انتظاری غیر از این داری؟!

گفت: چرا نباید جواب دندان شکنی به کره جنوبی بدهیم؟
گفتم: بــا این برخورد منفعالنه ای که داریــم، بیم آن می رود 
جواب دندان شــکن ما هم به گونه ای باشد که فقط کار و کاسبی 

دندان پزشکان کره جنوبی را رونق بدهد!

 دكتر محمدحسین محترم

درگذشت همکار
با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارمان آقای حاج رمضان زاهدی در دفتر نمایندگی 
کیهان در کومله لنگرود دار فانی را وداع گفته است. ضمن تسلیت به خانواده محترم 

ایشان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

خارجه  وزارت  سخنگوی 
اظهارنظــری  در  آلمــان 
برلین  گفــت:  گســتاخانه 
تهران  موشکی  آزمایش های 

را محکوم می کند.
ماریا ادیبار، سخنگوی وزارت 
خارجــه آلمــان در اظهارنظری 
گســتاخانه اعالم کرد که برلین 
آزمایش موشکی میان برد تهران 
را محکوم می کند و خواهان دوری 

از چنین اقداماتی است.
وی مدعی شد: این آزمایش ها 
با قطعنامه 2231  شورای امنیت 
که در سال 2015 تصویب شد در 

تضاد است.
به گزارش ایســنا، سخنگوی 
وزارت خارجــه آلمــان در ادامه 
اقدامات  اینگونــه  مدعی شــد: 
موجــب افزایش تنش در منطقه 
می شود و برلین از تهران دعوت 

مــی کند تا از چنیــن اقداماتی 
دوری کند.

پــس از آنکه »مایک پمپئو« 
وزیر امورخارجه آمریکا با ادعای 
آزمایش موشــکی جدید توسط 
ایــران، جمهوری اســالمی را به 
»نقض« قطعنامه 2231 شورای 
امنیت سازمان ملل متحد متهم 
کرد، »جرمی هانت« وزیر خارجه 
انگلیــس هم با انتشــار توییتی 
موضعــی مشــابه گرفت و گفت 
لنــدن از برنامه موشــکی ایران 

نگران است.
هانــت در توییتــر نوشــته 
بود:عمیقــا از شــلیک آزمایش 
یک موشــک بالستیک میان برد 
توسط ایران، نگران هستم. ]این 
اقــدام[ تحریک آمیز، تهدیدآمیز 
و ناهمخوان بــا قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل متحد 

اســت. وی افزود:حمایــت ما از 
برجــام به هیچ وجه از نگرانی ما 
در مورد برنامه موشکی ثبات زدای 
ایران و از قاطعیــت ما در مورد 
این کــه این ]برنامه[ باید متوقف 

شود، نمی کاهد.
شکارچی  ابوالفضل  ســردار 
سخنگوی ارشد نیرو های مسلح در 
پاسخ به اظهارات گستاخانه مقامات 
آمریکا و انگلیس درخصوص توان 
موشکی کشورمان گفته بود:  تست 
موشک ها و توان دفاعی جمهوری 
اسالمی برای دفاع و در راستای 
بازدارندگی کشور ما است بنابراین 
هم تست و هم توسعه موشکی را 

ادامه خواهیم داد.
وی افزود: این موضوع خارج 
از چارچوب مذاکرات اســت و به 
امنیت ملی ما مرتبط است لذا در 
این رابطه از هیچ کشوری اجازه 

نخواهیم گرفت.
ســخنگوی  قاســمی  بهرام 
وزارت امور خارجه نیز در واکنش 
به گســتاخی مقامــات آمریکا و 
انگلیس گفته بود: برنامه موشکی 
ایران ماهیت دفاعی دارد و هیچ 
امنیت  شــورای  در  قطعنامه ای 
ســازمان ملل برنامه موشکی و 
ایران را  یا آزمایش های موشکی 

ممنوع نکرده است.
الزم به ذکر است که فرانسه 
در روزهای اخیر واکنشی به توان 
موشکی ایران نداشــته است. با 
توجه به اغتشاشات و آشوب های 
هفته های اخیر در این کشــور، 
قطعا مقامات ارشــد این کشور 
اگر فرصت  نداشتند که  فرصتی 
می کردند حتما زودتر از انگلیس 
و آلمان به این مســئله واکنش 

نشان می دادند.

سخنگوی شورای نگهبان 
با بیان اینکه عده ای می گویند
CFT موافــق منافع ملی و 
مخالف  می گویند  عــده ای 
منافع ملی است، گفت: هیچ 
نگاه سیاسی به CFT وجود 

ندارد. 
یــی  ا خد کد ســعلی  عبا
سخنگوی شــورای نگهبان که 
به مناســبت ســالروز تصویب 
قانون اساســی در برنامه »حاال 
خورشــید« حضــور یافته بود، 
در پاســخ بــه این ســؤال که 
شــورای نگهبان، از 6 فقیه و 6 
حقوقدان تشــکیل شده است، 
اگر نتیجه بررسی  صالحیت های 
کاندیداهای انتخابات، برابر شود، 
نتیجه چگونه خواهد بود؟، اظهار 
داشت: نتیجه بررسی صالحیت 
کاندیدای مورد نظر به نفع وی 

خواهد بود.
سخنگوی شــورای نگهبان 
افزود: باید به نظرات همه اقشار 
مردم، به خصوص نســل جوان 
کشور توجه کنیم و به آنها فارغ 
از نگرش و عقایدشــان پاســخ 
دهیم، مــا در حوزه اجرا، کمتر 

حضور داریم، زیــرا کار ما، کار 
شورایی اســت و نتیجه نهایی، 
حاصل رأیی است که از مجموع 

اعضای شورا جمع می شود.
کدخدایــی تصریح کرد: ما 
به عنــوان حقوقدان حق داریم 
که براســاس معیارهای حقوقی 
حرکــت کنیــم، نه براســاس 
زیرا شورای  سیاسی،  معیارهای 
نگهبان باشگاه سیاسی نیست و 

یک نهاد حقوقی است.
ن  ا میــز ه  ر بــا ر د ی  و
نگهبان  شــورای  همکاری های 
با مجلس در رابطه با بررســی 
قوانین و مصوبات مجلس، گفت: 
بنده معموال یکشنبه ها به مجلس 
مــی روم و فقط به این دلیل که 
نمایندگان  نظــرات  می خواهم 

را بشنوم.
قائم  مقام دبیر شورای نگهبان 
ادامه داد: وقتی قوانین تصویب 
می شود، انتظار می رود که اجرا 
شوند، اما برخی قوانین در مسیر 
اجرا، یــا اجرا نمی شــوند یا با 
می شوند، عده ای  انجام  انحراف 
موافــق   »CFT« می گوینــد 
منافع ملــی و عده ای می گویند 

مخالف منافع ملی اســت، هیچ 
نگاه سیاسی به »CFT« وجود 
ندارد و مانند همه مصوبات است، 
وظیفه ما اعالم مغایرت مصوبات 

با قانون اساسی و شرع است.
کدخدایی اضافه کرد: ما اگر 
قرار است، حرفی بزنیم باید در 
چارچوب قانون باشــد. اگر یک 
طرح، با قانون مغایرت داشــته 
باشــد و ما سکوت کنیم، مردم 
درباره ما چــه می گویند؟ بنده 
در مجلس اعالم کردم که برخی 
است؛ مهم  اصالح  قابل  ایرادات 
است همه نهادها وظیفه قانونی 

خود را انجام دهند.
وی با تأکید بر اینکه مجمع 
نظام باید  مصلحت  تشــخیص 
تشــخیص دهد کــه مصوبه ای 
منطبق با منافع ملی هســت یا 
مصوبه   150 گفت: مــا  خیر؟، 
داشتیم که به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام رفته است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان 
با اشاره به تشکیل هیئت عالی 
نظــارت در مجمع تشــخیص 
گفت: مرحوم  نظــام،  مصلحت 
هاشمی، پیشنهاد تشکیل هیئت 

عالی نظــارت را دادند، تغییری 
در رویه صورت نگرفته اســت. 
از  به جای »مجمــع«، هیئتی 
مجمع تشــخیص، حق نظارت 
دارند، مقــام معظم رهبری نیز 

این مسئله را پذیرفتند.
وی در پاســخ به این سؤال 
که در کجای قانون آمده اســت 
از  که اعضای شــورای نگهبان 
یک قانون مصوب مجلس مثل 
منــع بکارگیری بازنشســتگان 
مستثنی هستند؟، گفت: قانون 
فقــط اعضای شــورای نگهبان 
مثــال  نکــرده،  مســتثنی  را 
رئیس جمهــور و برخی مقامات 

هم مستنثنی هستند.
به گزارش تسنیم، کدخدایی 
در پایان خاطرنشــان کرد: اگر 
مشــکل با کنار رفتــن ما حل 
می شــود، ما آماده ایم، در هیچ 
برای سیاستمداران  دنیا  کجای 
نمی گذارند.  ســنی  محدودیت 
 92 محمــد«  »ماهاتیر  مثــال 
ساله اســت، در قانون فقط 12 
نگهبان  از اعضای شــورای  تن 
مستثنی شــدند که کادر اداری 
ما حدود 52 نفر بازنشسته شدند.

کدخدایی: 

هیچ نگاه سیاسی به CFT وجود ندارد

پس از آمریکا و انگلیس صورت گرفت

گستاخی آلمان درباره توان موشکی ایران

وزارت خارجــه ایران آمادگی 
با جامعه  خود را برای همــکاری 
بین المللی برای حل هر چه سریعتر 
بحران یمن اعــالم و بر ضرورت 
ارسال کمک های  روند  در  تسریع 

انسانی به این کشور تاکید کرد.
خارجــه جمهوری  امــور  وزارت 
اسالمی ایران درخصوص گفت وگوهای 
یمنی - یمنی در استکهلم بیانیه ای را 

صادر کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در آستانه آغاز گفت وگوهای یمنی 
- یمنی در سوئد تحت نظارت سازمان 
ملــل متحد، ضمن اســتقبال و اعالم 
حمایــت از این گفت وگوهــا، تمامی 
طرف های یمنی را به مشارکت سازنده 
و مسئوالنه در گفت وگوهای استکهلم 
دعوت و از آنها می خواهد با برداشــتن 
گام های اعتمادساز، زمینه الزم را برای 
دستیابی به یک تفاهم جامع فراهم کنند 
که به درد و رنج و محاصره ظالمانه مردم 

یمن پایان دهد.
جمهوری اسالمی ایران با یادآوری 
رویکرد جامع خود نسبت به حل بحران 
یمن که از آغاز جنگ و تجاوز ظالمانه 
به یمن در قالــب ارائه طرح صلحی 4 
ماده ای بروز یافت و خواهان توقف فوری 
جنگ، ارسال کمک های انسان دوستانه، 
آغــاز گفت وگوهای یمنــی - یمنی و 

تشکیل دولت فراگیر یمنی شد، بار دیگر 
تاکید می کند بحران یمن راه حلی جز 
راهکار سیاسی مبتنی بر گفت وگوهای 
یمنی - یمنی ندارد و از جامعه جهانی 
می خواهد با ایفای نقش موثر و جدی از 
جمله از طریق اعمال فشار به کشورهای 
صادر کننده ســالح به متجاوزان، روند 
صلح را تسهیل کرده و اجازه دهند مردم 
یمن به دور از دخالت بیگانگان، سرنوشت 

و آینده کشور خود را رقم زنند.
تجربه تلخ نزدیک به چهار ســال 
جنــگ و تجــاوز ویرانگــر علیه مردم 
یمــن، هیچ یک از اهداف سیاســی و 
ســیطره جویانه جنگ طلبان را محقق 
نکرده و تنها به نابودی منابع اقتصادی، و 
زیرساخت ها و کشته شدن هزاران نفر از 
زنان و کودکان و دیگر اقشار مردم مظلوم 
اما ایستاده و مقاوم یمن و بروز یک فاجعه 

تمام عیار انسانی منجر شده است.
خارجــه جمهوری  امــور  وزارت 
اسالمی ایران با اغتنام فرصت، آمادگی 
خود را برای همکاری با جامعه بین المللی 
برای حل هر چه ســریعتر بحران یمن 
اعالم و بــر ضرورت تســریع در روند 
ارسال کمک های انسانی به این کشور 
تاکید و بر این اعتقاد اســت که تالش 
برای پایان بخشیدن به بحران و فاجعه 
انسانی در یمن، مسئولیت تاریخی جهان 

امروز ما است.

طی بیانیه ای

وزارت خارجه با حمایت از مذاکرات یمنی
 بر تسریع کمک های انسانی تاکید کرد

1- شاید پاسخ به یک سوال خیلی از مسائل را شفاف کند و آن این که 
آیا باید سخنان آقای ظریف در باره FATF را جدی گرفت؟ و آیا نمایندگان 
مجلس می توانند براساس اظهارات ایشان تصمیم گیری کنند؟ با مروری گذرا 
و اجمالی بر عملکرد و مواضع فقط چند سال اخیر آقای ظریف می توان 
واضح تر و روشــن تر به این سوال پاسخ داد. در مذاکرات هسته ای بارها 
رهبری راهنمایی کردند و تذکر و هشدار دادند، اما ایشان سیاست انفعال 
در پیش گرفتند و پشت پرده پذیرفتند و امضاء کردند آنچه را که نباید 
می پذیرفتند و نباید امضاء می کردند. گفتند با تضمین جان کری از وزارت 
خزانه داری آمریکا برای بانک های دیگر کشورها نامه آرام بخش می گیریم، 
اما اکنون اروپایی ها حتی حاضر نیستند ساز و کار به اصطالح SPV  خود 
را میزبانی و اجرایی کنند. گفتند اگر برجام تصویب نشود آمریکا با یک 
موشک ایران را نابود می کند، اما موشک های ایران بغل گوش آمریکایی ها 
در عراق فرود آمد و آمریکا هم هیچ غلطی نتوانســت بکند. گفتند اگر 
برجام تصویب شود همه شرکت های اروپایی صف می کشند تا برای مردم 
ایران شغل و مسکن و رفاه ایجاد کنند و همه مشکالت بالمره و یکجا حل 
می شود، اما دستاورد هیچ و خسارت محض و تورم لجام گسیخته را در سایه 
برجام بر سفره مردم تحمیل کردند! ظریف گفته بود: »آمریکا نمی تواند از 
برجام خارج شــود«، اما خارج شد. وی اصرار داشت اروپایی ها مثل کری 
برای اجرای تعهدات خود »تضمین می دهند« اما فدریکا موگرینی صراحتا 
اعالم کرد»تضمین نمی دهیم«. فضاسازی کردند که »اروپایی ها قول دادند 
مقابل آمریکا بایستند«، اما آنها متفق القول اعالم کردند »نمی ایستیم، با 
 آمریکا همســو هستیم« و قس علی هذا! نهایتاً نتیجه عملکرد و مواضع 
5 ساله آقای ظریف که ادعا دارد دیپلمات کارکشته و متخصص عالم سیاست 
است این شد که چندین بار اعتراف کند »اشتباه کردم«! و متأسفانه سریال 
این اشــتباهات همچنان ادامه دارد. حال پاسخ سوال صدر این مطلب را 
می توان با سوال قابل فهم تر دیگری داد: آیا کسی که باید از دقیق ترین و 
درست ترین تحلیل ها در خصوص سیاست خارجی برخوردار باشد، اما ده ها 
بار نتایج گفتار و عملکردش خالف واقع از کار درآمده و بارها به اشتباه بودن 
عملکرد و سخنانش اذعان کرده است، انسان می تواند به قول و حرفش 
اعتماد و بر اساس آن عمل کند؟ از ارسطو پرسیدند بهترین سخن کدام 
است؟ گفت: »آنچه موافق عقل باشد و از سرانجام آن اطمینان داشته باشیم 

که ضرري متوجه ما نخواهد ساخت«.
2- یک مصوبه  )الیحه CFT( مثل ده ها مصوبه دیگر از شورای نگهبان 
به مجلس برگشته و مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد. سوال مردم این 
است که چه نیازی به این همه فضاسازی رسانه ای و سیاسی غیرعادی و 
شک برانگیز آن هم با سخنان دور از انتظار، نادرست و جنجالی عالی ترین 
مقام دستگاه سیاست خارجی است و چرا یک مقام رسمی کشور آب را 
چنین آلوده و فضا را چنان مســموم می کند تا راه صواب و واقعیت های 
تعهدات داده شدِه محرمانه به خارجی ها تحت الشعاع انحراف افکار عمومی 
قرار گیرد؟ آیا این عجیب نیســت؟ و سوال بعدی این است که چرا آقای 
ظریف و دوستانشان روی مشکالت اقتصادی مردم و مقابله با تحریم های 
آمریکا این قدر حساس نیستند تا جایی که نمایندگان حامیFATF حتی 
حاضر نشدند به طرح تشکیل کمیسیونی به این منظور رأی مثبت بدهند؟
3- آقای ظریف قبال در دفاع از FATFدر مجلس ادعا کرده بود »نباید 
بهانه به دست کشورهاي استکباري و صهیونیست ها بدهیم!«. اوالً شما 
مهم ترین و بزرگ ترین تعهد را در برجام برای گرفتن بهانه از دست آمریکا 
دادید، اما آمریکا با پاره کردن آن به خوبی نشان داد که اصالً نیاز به بهانه 
ندارد! ثانیاً حال که معلوم شد حتی کشورهای دست چندم اروپایی هم 
حاضر به میزبانی ساز و کار ادعاییSPV نیستند، چه ضرورتی به پذیرش 
توصیه آنها برای تصویب FATF است؟! ثالثاً از عجایب الیحه FATF این که 
این چگونه الیحه ای است که هم آقای ظریف و دوستانش ادعا می کنند که 
می خواهیم با این الیحه بهانه را از دست آمریکا و صهیونیست ها بگیریم 
و هم آمریکایی ها و صهیونیســت ها و رسانه های وابسته به آنها از جمله 
بی بی سی و تلویزیون ایران اینترنشنال که ماهیت آنها بر کسی پوشیده 
نیســت، بدجوری تالش می کنند که این الیحه در ایران تصویب شود تا 
بهانه از دست خودشان گرفته شــود!!! آقای ظریف پاسخ دهد آیا عقل 
سلیمی وجود دارد این تناقض را بپذیرد یا توجیه کند؟ جالب این که در این 
سناریو رسانه های بیگانه تاکید می کنند »اگر ایران FATF را هم تصویب 
کند، تحریم های آمریکا به جاي خودش باقي خواهد ماند«! این همان سخن 
مسئول سیاست خارجی کشور در مجلس است که گفته بود»نه بنده و نه 
آقاي رئیس جمهور نمي توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به الیحه عدم 
حمایت مالي از تروریسم، مشکالت کشور حل خواهد شد«. این هماهنگی 
چگونه قابل فهم است؟ رابعاً ایران از ابتداي انقالب تاکنون با خون پاک 
ده ها هزار شهید هزینه مقابله با تروریسم را پرداخته است. اگر پرداخت 
این همه هزینه برای گرفتن بهانه از دست آمریکا کفایت نمی کند مطمئن 
باشید، با دادن چنین تعهداتی بهانه از دست آمریکا گرفته نخواهد شد، 

همان گونه که برجام نگرفت.
4- آقای ظریف و دوستانشــان در حالی ادعا می کنند برای برقراری 
روابط مالی با اروپا و حتی روســیه و چین باید FATF را بپذیریم که وی 
در همان جلسه مجلس در تناقضی آشکار از سلسله تناقضات خود گفته 
بود »گراني و ارزاني ارز )و به عبارتی تورم و افزایش و کاهش قیمت کاالها( 
به FATF ارتباط ندارد«. پس پاسخ دهند چرا به دروغ ادعا و القاء کردند 
چینی ها و روس ها هم بدون FATF حاضر نیستند با ایران روابط تجاری 
برقرار کنند!، این در حالی اســت که پوتین عالوه بر اینکه قبال صریحاً از 
اختصاص50 میلیارد دالر برای سرمایه گذاری در ایران خبر داده بود، هفته 
گذشته توافقنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسالمی و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا را امضاء کرد و در سفر اخیر وزیر جدید راه به روسیه نیز، مسکو یک 
اعتبار 3 میلیارد یورویی برای کریدور شمال- جنوب ایران اختصاص داد.
5- می گویند 188 کشور عضویت در CFT را پذیرفته اند و ما هم باید 
با حق شرط بپذیریم! اوالً مگر این 188 کشور مبانی و اصول و ارزش های 
جمهوری اســالمی را پذیرفته اند که پذیرش آنها برای ما حجت باشد؟ 
ثانیاً وقتی به اذعان آقای ظریف هیچ دادگاهی برای حل اختالفات درباره 
FATF وجود ندارد، آیا حق شرط معنا دارد؟ رابعاً اساساً ایران سهمی در 
پولشویی دنیا ندارد که نیاز به FATF داشته باشد. به گفته مسئول مبارزه 
با پولشویی بانک مرکزی در دولت یازدهم، »بیش از 70 درصد پولشویی دنیا 
در آمریکا و اروپا انجام می شود« به طوری که هفته گذشته بزرگ ترین پرونده 
پولشویی تاریخ اروپا فقط در بانک دانسکه دانمارک افشا و همزمان دویچه 
بانک آلمان به نیم میلیارد دالر جریمه به علت پولشویی در پرونده دیگری 
محکوم شد. خامساً در حالی استونی در شمال اروپا با هزار میلیارد دالر 
پولشویی به عنوان »پایتخت پولشویی جهان« شناخته می شود که نه عضو 
و نه در لیست سیاه FATF و نه تحت فشار آمریکا و اروپا و صهیونیست ها 
برای پیوســتن به FATF اســت، اما  در حالی که مرکز ارزیابی خطرات 
جهانی)SOS(چند روز قبل ایران را در فهرست امن ترین کشورهای جهان 
از جمله از نظر جرایم ناشی از پولشویی قرار داد، متاسفانه آقای ظریف در 
دفاع از FATF بدون هیچ گونه مدرک و سندی جمهوری اسالمی را متهم 
به پولشویی کالن می کند؟!!! یکی بودن ادعاهای عالی ترین مقام وزارت 
خارجه یک کشور با ادعاهای اصلی ترین دشمن آن کشور موضوع بسیار 
مهم و غیرقابل هضمی است. مهم تر و غیرقابل هضم تر این که نظام را متهم 
به پولشویی و حمایت از تروریسم می کنند و طلبکارانه برای مصون سازی، 
خود را نیز عین نظام تلقی و ادعا می کنند »کسانی که به من ایراد گرفتند، 

به نظام اتهام زدند«. 
6- قانون مقابله با پولشویی و منابع مالی تروریسم در کشور وجود دارد 
و متولی اجرای آن وزارت اقتصاد و وزارت اطالعات و بانک مرکزی زیر نظر 
دولت هستند، اوالً آقای ظریف با چنین سخنان شاذی بیش از هر مسئله ای 
دولت را که خود عضوی از آن اســت، هم ناتوان از اجرای این قانون و هم 
به عنوان خاطی از اجرای قانون زیر ســوال برده است. آقای ظریف پاسخ 
دهد چرا دولت این قانون را اجرا نمی کند و چرا وی به جای درخواســت 
تصویب FATF، از دولت نمی خواهد قانون مقابله با پولشویی و منابع مالی 
تروریسم  کشور را اجرا کند؟ ثانیاً آقای ظریف اگر مدعی است که این حجم 
از پولشویی در کشور اتفاق افتاده، پاسخ دهد دولت و مجلس و شوراهای 
شــهر و تمام ارکان اجرایی کشور که اکنون در دست ایشان و همفکران 
ایشان است، در کشور چکار می کنند و چرا اجازه داده اند چنین اتفاقاتی 
رخ دهد؟ چرا اجازه دادند طرح هایی مثل کارت سوخت و شبکه بازرسي 
و نظارت شبنم و بارکد که باعث شفاف سازی و جلوگیری از قاچاق کاالها 

می شد، حذف شوند تا برخی به منافع اقتصادی کالن برسند؟ 
7- این اقدام آقای ظریف را باید یک حرکت پوپولیســتی در جهت 
انحراف افکار عمومی از مشــکالت اصلی کشــور و شانه خالی کردن از 
مسئولیت خود در برجام و فرار از پاسخگویی در قبال بدفرجامی آن که 

اکنون با بدقولی اروپایی ها هم روبرو شده است، تلقی کرد. 

ظریف در پارادوكسFATF ؟!

یادداشت میهمان



اخبار كشور

ضرغامی چهره برتر سال در فضای مجازی شد
در اختتامیــه گردهمایی فعاالن فضای مجازی بســیج از برترین کاربران 

شبکه های اجتماعی تجلیل شد.
در این مراســم از برگزیدگان در بخش های مختلف تقدیر شــد. ازجمله، 
برترین فعاالن فضای مجازی معرفی شــدند که در بین شــخصیت های فعال، 
سیدعزت اهلل ضرغامی و در بین عموم فعاالن فضای مجازی علی قلهکی به عنوان 
برترین فعاالن فضای مجازی معرفی شــدند. ضرغامی، رئیس  پیشین سازمان 
صداوسیماست که پس از پایان دوران فعالیت خود در رسانه ملی، عضو شورای 
عالی فضای مجازی شــد. وی طی سال های اخیر، فعالیت گسترده و مستمری 
در شبکه های اجتماعی مختلف داشته است. وی در طول ریاست خود بر رسانه 
ملی، با افزایش شبکه های رادیویی و تلویزیونی سهم عمده ای در ایجاد جبهه های 

فرهنگی علیه جبهه رسانه ای ضدانقالب و ضدایرانی ایفا نمود. 
همچنین در این مراسم از بازی »تابستان سیاه« با موضوع وقایع دهه ۶۰ و 
ترور چهره های جریان انقالب، سامانه آموزش مجازی بسیج که قابلیت برگزاری 
دوره های تخصصی و ارتباطات مجازی را دارد و پویانمایی های واقعیت مجازی، 

رونمایی به عمل آمد.
ترسیم زنده تصاویر شهید محمدحسین حدادیان، از شهدای فتنه دراویش، 
و شهید طاها اقدامی، شهید خردسال حادثه تروریستی اهواز و تجلیل از خانواده 
این دو شهید، اجرای آواز زنده توسط علیرضا افتخاری، خواننده موسیقی فاخر 
سنتی کشور، شعرخوانی حماسی و مذهبی توسط صابر خراسانی، شاعر آئینی، 
اجرای نمایش حماسی و مذهبی و اجرای سرود توسط گروه موسیقی رویش از 

جمله برنامه های دیگر این همایش بود.
در حاشــیه این مراسم نیز نمایشگاه دستاوردهای تولیدات دیجیتال مرکز 
تولید و نشر انقالب اسالمی، متنا به نمایش گذاشته شد تا شرکت کنندگان در 
کنار حضور در این گردهمایی از آخرین تولیدات نیروهای انقالبی در عرصه صفر 

و یک دیجیتال نیز آگاه شوند.
جشنواره کلن، این بار در حمایت از 

جاسوسان محیط زیست!
جشــنواره فیلم های ایرانی در کلن که چند سالی است با همکاری دولت 
آلمان و برخی نهادهای به اصطالح ســینمایی داخل کشور در شهر کلن آلمان 
برگزار می شــود، برنامه امسال خود را ظاهرا به فیلم های مستند درباره محیط 
زیســت ایران اختصاص داد اما با دعوت از یکی از متهمان پرونده جاسوســان 
محیط زیســت به نام کاوه مدنی )که از ایران  گریخته اســت( به عنوان مهمان 
ویژه این جشنواره، عمال نشان داد که بحث محیط زیست تنها، یک بهانه بوده 
و مســئله دفاع از جاسوسانی است که به بهانه محیط زیست، به تهیه اطالعات 
و اخبار و عکس و فیلم از مناطق حســاس ایران برای سرویس های جاسوسی 

غرب اقدام کردند.
جشــنواره فیلم های ایرانی در کلن که 9 تا 11 آذرماه جاری در »ســینما 
پالســت« این شــهر برگزار شد، در سال های گذشــته نیز اغلب محل نمایش 
فیلم های توقیفی و یا ضدایرانی بود که از فرط ســیاه نمایی بعضا ســر و صدای 
برخی از نشــریات و ناظران خارجی را نیز درآورد. فی المثل وب ســایت رادیو 
»دویچه وله« دو ســال قبل، بعد از نمایش فســتیوال فیلم های ایرانی در کلن 
نوشــت: »...فیلم های ایرانی به شــکل ویژه ای تلخ و پردرد هستند... فیلم های 
اجتماعی به فجایع خانوادگی ختم می شــوند و کمدی های شــاد و سبک به 

مصیبت و ماتم منتهی می گردند...«
 و رادیو فرانسه نیز در مورد فیلم های به نمایش درآمده ایرانی در فستیوال 
کلــن گفت: »... فیلم های ایرانــی تیره، ناامید کننده، مالل آور و گاه خشــن و 

مازوخیستی هستند...«
اقدام تحسین برانگیز رسانه ملی 

در برکناری مجری گستاخ
مجری گستاخی که به خاطر رفتار غیراخالقی و هتاکانه خود در یک برنامه 

زنده تلویزیونی، حاشیه ساز شده بود، از کار برکنار شد.
آرش ظلی پور، مجری برنامه »من و شما« که از شبکه شما پخش می شود، 
با تصمیم مدیریت سیما از اجرای تلویزیونی کنار گذاشته شد و تهیه کننده برنامه 

را نیز توبیخ و جریمه نقدی کرد.
این اقدام در واقع احترام به شــأن رســانه ای صداوسیما و مخاطبان آن و 
همچنین ارزش های اخالقی محسوب می شود. کنار گذاشته شدن مجری بی ادب 
و حاشیه ســاز، اقدامی انقالبی در جهت پاکسازی رسانه ملی از عناصر بدسابقه 
است، که جا دارد از این برخورد قاطع مدیریت صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
قدردانی کرد. امید است از این پس، با گزینش مجریان انقالبی شأن مخاطب و 

رسانه بیش از گذشته حفظ شود.
زرویی نصرآباد به خاک سپرده شد

وداع با طنزپرداز بااخالق و توانمند
مراســم تشــییع پیکر مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد، نویسنده و شاعر 
طنزپرداز، روز گذشته با حضور جمعی از دوستدارانش در حوزه هنری تشییع و 

در بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.
غالمعلی حداد عادل، سیدعلی موسوی گرمارودی، ناصر فیض و... ازجمله 

سخنرانان این مراسم بودند.
غالمعلی حداد عادل در این مراســم، با  اشاره به توانایی های ادبی و فکری 
مرحــوم زرویی، گفت: به نظرم خصوصیتی که فراتر از توانایی ابوالفضل زرویی 
دیده می شود اعتقاد دینی اوست. اگر فقط قصیده ای که برای حضرت ابوالفضل 
)ع( سروده است از او باقی می ماند می توانستیم به توانایی او در شعر و ارادت او به 
اهل بیت )ع( پی ببریم. او مسلمانی تمام عیار بود که ذهن نقاد و ذوقی سرشار از 
طنز داشت. ما با چنین شاعری وداع می کنیم. این مراسم مرا یاد مراسم کیومرث 
صابــری فومنی یا گل آقا می اندازد. باید از او نیز یاد کنیم. باید بگوییم کیومرث 
صابری عزیز، گل آقای عزیز امروز یار، دوســت و هم قلمت به تو می پیوندد و ما 
در فقدان تو و فقدان ابوالفضل زرویی داغدار خواهیم بود و با شناختی که از قلم 

زرویی دارم می توانم بگویم به این زودی ها جای او پر نخواهد شد.
ســیدعلی موســوی گرمارودی نیز گفت: زرویی نصرآباد در نقیضه پردازی 
تقریبا بی نظیر بود. کســی به پای کارهایی که در »تذکرهًْ المقامات« می نوشت 

نمی رسد.
سپس ناصر فیض، مدیر دفتر طنز حوزه هنری اظهار کرد: همه مردم به او 
احترام می گذاشتند و به او عالقه مند بودند. این پذیرش دلیلی نداشت جز این که 
او به حق و درســتی پاســدار زبان فارسی بود. اگر نیکو سخن می گفت حرمت 
ســخن نیکو را می دانست. او ادبیات و اخالق را با هم می دید و برای خوش آمد 
این و آن حرف نمی زد. او نمونه بارز انسان شریف و خردمند بود.  در این مراسم 
محسن عرب خالقی مرثیه خوانی کرد و حجت االسالم و المسلمین محمد قمی 
رئیس  ســازمان تبلیغات اسالمی بر پیکر زرویی نصرآباد نماز میت را اقامه کرد. 
ســپس پیکر این چهره ادبیات و طنز به خانــه ابدی خود در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا بدرقه شد. در مراسم تشییع پیکر ابوالفضل زرویی نصرآباد اعالم شد 
مراســم ترحیم او روز چهارشنبه )چهاردهم آذرماه( از ساعت 1۳:۳۰ تا 1۵ در 

مسجد نور )واقع در میدان فاطمی( برگزار می شود.
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی 

به اظهارات پروانه سلحشوری
اظهارنظر پروانه سلحشــوری، نماینده مجلس شــورای اسالمی که گفته: 
»همین که من گردنم را عمل کردم و دستم سال هاست درد می کند ثمره سال ها 

پوشیدن چادر بود.« با واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد.
عبداهلل گنجی، سردبیر روزنامه جوان در شبکه های اجتماعی نوشت: زنان 
طایفه خانم سلحشــوری و شوهرش که عشایری هستند سطل آب را روی سر 
می گذاشتن و در دو دست هم دو ظرف دیگر یا لباس شسته، از چشمه تا محل 
زندگی حمل می کردند عجیبه گردنشون درد نگرفت. گردن درد سیاسی همان 

ماموریتی است که دم خروسش از من وتو زد بیرون.«
امیرحســین ثابتی، کارشناس سیاسی و فعال رسانه ای نیز نظر داد: »سخنان 
پروانه سلحشــوری درباره چادر و اینکه گفته علت گردن دردش چادر بوده، مهم 
نیست چون بقیه مواضع او نیز نشان می دهد سطح فکری و فهم او همین قدر است.«  
یک کاربر دیگر هم نوشت: »استراتژی نام آشنایان برای الپوشانی بی عرضگی شان 
از روز اول تا امروز: طرح و برجسته ســازی مسایل بی اهمیت برای به حاشیه رفتن 

مطالبات اصلی. مطرح شدن امثال سلحشوری نیز در همین پازل می گنجد.«
فرد دیگری نیز این گونه اظهار نظر کرده اســت: »خانم سلحشوری گفتند 
پوشیدن چادر باعث شــده گردن و دستشو عمل کنه باید به ایشون گفت اینا 

نشونه تصویب الیحه هایی که به ضرر مردم توسط شما تصویب شد.«

صفحه 3
 سه شنبه    ۱3 آذر ۱3۹۷

۲۶ ربیع االول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۵

حجت االسالم رستمی:

پیشرفت ها باید خوب رسانه ای شوند
رئیس نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها گفت: 
پیشرفت ها باید خوب رسانه ای شوند تا دانشجویان و جامعه از آن آگاه 
شوند، چراکه خیلی از جوان های ما نمی دانند که پزشک های هندی و 
بنگالدشی می آمدند در شهرهای بزرگ و کوچک این کشور و طبابت 
را در دست گرفته بودند ولی اآلن دوستان و فارغ التحصیالن ما به علت 

زیاد بودن نخبگان پزشکی دغدغه دارند که نکند بیکار باشند!
حجت االسالم رســتمی در نشستی با رؤسای دانشــگاه های تبریز، ابراز 
داشــت: علیرغم همه سختی ها، فشــارها و تحریم ها این عملکرد قابل تقدیر 
اســت. اگر فقط همین حوزه علمی و پزشــکی را در نظر بگیریم، به هیچ وجه 
قابل قیاس نیســت، نه با دوران قبل از انقالب اسالمی و نه با میانگینی که در 
دنیا اتفاق افتاده است، همچنین سن امید به زندگی باالترین جهش را در این 

کشور داشته است.
وی خاطرنشــان کــرد: علیرغم ســختی ها و تحریم ها و مشــکالتی که 
دانشمندان با آنها مواجه هستند، تاثیر به سزایی در تولید علم در دنیا داشته اند 
و این ها اتفاقات بســیار بزرگی اســت و در بعضی حوزه ها شگفتی آور است. 
مقاله ای را می خواندم که مربوط به یکی از مجموعه های علمی آمریکایی بود و 
گفته ایران در کنار کره جنوبی، آمریکا، چین و هند در بحث نانو جزء ۵ کشور 
برتر در دنیاســت. علی رغم محرومیت ها ایــن توفیقات وجود دارد. رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها بیان داشت: در جلسه ای گفتم 
خیلی از این پیشــرفت ها باید خوب رسانه ای شوند تا دانشجویان و جامعه از 
آن آگاه شــوند، چراکه خیلی از جوان های ما نمی دانند که پزشک های هندی 
و بنگالدشــی می آمدند در شهرهای بزرگ و کوچک این کشور و طبابت را در 
دســت گرفته بودند ولی اآلن دوستان و فارغ التحصیالن ما به علت زیاد بودن 

نخبگان پزشکی دغدغه دارند که نکند بیکار باشند! 
حجت االسالم رســتمی گفت: من به دانشگاهی در خراسان جنوبی رفته 
بــودم به نام دانشــگاه بزرگمهــر قائنات. گالیه این دانشــگاه ایــن بود که 
رئیس دانشــگاه می گوید ما دنبال جذب دانشــجوی خارجی هستیم زمینه را 
هم داریم ولی قوانین اجازه نمی دهد. دانشــگاه قائنات که بعضی از اســاتید و 
مسئولین اسم دانشگاه را هم اصال نشنیده اند و این قدر گمنام است، می گوید 
می خواهم بین المللی شــوم و زمینه پذیرش دانشــجوی خارجی را دارم ولی 

قوانین اجازه نمی دهد!
وی خاطرنشــان کرد: این امکانات نیست که توفیق می آورد بلکه خداوند 
اســت که به واسطه اخالص توفیقی به انســان اعطا می کند. ۵4 سال پیش 
آبان ماه امام)ره( را به عنوان یک روحانی به ترکیه بردند با این فکر که کسی از 
وی حمایت نمی کند و اتفاقی هم در حوزه نمی افتد، اما چه کســی می آید آن 
امام)ره( را از تبعید ترکیه و نجف و پاریس به عزت در این کشــور می رساند؟ 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یادآور شد: رهبر انقالب 
درباره ضرورت حضور نهاد رهبری در دانشــگاه ها فرمودند که همه بچه های 
دانشجو به روحانی نیاز دارند. حتی کسی که روحانی را پس می زند، به روحانی 
نیاز دارد. حجت االســالم رستمی بیان داشت: مسئول نهاد باید ارتباط خوبی 
با دانشجویان داشته باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار و پیش برنده در دانشگاه ها 
ارتباط چهره به چهره است و یکی از مسائل ارتباط با رؤسای دانشگاه ها است. 
وی به حضار خاطرنشــان کرد: ارتباط با تشکل ها نباید فراموش شود، گاهی 
نقایصی موجود اســت و اینها مانع از این نیســت که ما با بچه های تشکل ها 
ارتباط نداشته باشیم. سرکشی داشته باشید، آنها را دعوت به دفتر کار خودتان 

کنید، تماما هم از موضع پدری و رفعت و هم افزایی.
نامه شورای خواهران بسیج اساتید دانشگاه آزاد به سلحشوری:

واژه حجاب اجباری ساخته ذهن شما است
بگویید برای بیکاری، تورم و گرانی چه کرده اید؟!

شورای خواهران بسیج اساتید دانشگاه آزاد در نامه ای خطاب به 
سلحشوری تاکید کرد: خانم سلحشوری! واژه حجاب اجباری ساخته 
ذهن شماست، بگوئید شما به عنوان نماینده برای بیکاری، تورم، گرانی 

و ازدواج جوانان چه کردید؟
به گزارش فارس ، شورای خواهران بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی طی 
نامه ای به اظهارات اخیر سلحشــوری نماینــده تهران در مجلس درباره حجاب 

واکنش نشان داد.
 در نامه شــورای خواهران بســیج اساتید دانشــگاه آزاد تاکید شده است: 
» خانم پروانه سلحشــوری! واژه حجاب اجباری ســاخته ذهن شما و دوستان 
شماست؛ در راهپیمایی های ۵۷ چه کسی زنان و دختران این سرزمین را مجبور 
کرد با حجاب به خیابان ها آمده و علیه ظلم و ستم شعار سر دهند؟! آیا چیزی 
جز دستیابی به اصالت گم شده زنان در زمان طاغوت حجاب را برایشان به ارمغان 

آورد؟! حجاب نص صریح قرآن است؛ شخصیت می بخشد.
در ادامه این نامه آمده است : چادر باور زن مسلمان برای بهترین پاسخگویی 
به فرمان الهی در زمینه حجاب اســت... خانم سلحشوری! با واژه هایی همچون 
حجاب اجباری به دنبال تشویق کدام گروه و دسته هستید؟! فقدان باور نظام مند 
در معرفت دینی است که چنین تزلزل هایی را به دنبال دارد. وقتی ذهن نظام مند 
نباشد و وقتی انســجام فکری و پیوستگی وجود نداشته باشد چنین به چپ و 

راست منحرف می شود...
در بخش دیگری از این نامه آمده اســت : خانم سلحشوری! از موفق نبودن 
حوزه و صدا و سیما و  ... در باورمند ساختن دختران و زنان یاد می کنید ولی این 
را هم بگویید برای مقابله با هزینه های میلیارد دالری دشــمن جهت تهاجم به 
فرهنگ این سرزمین چقدر فریادها از همان حوزه بلند شد و شما و دوستانتان 
نشــنیدید و شاید هم نخواستید که بشــنوید! واژه حقوق زنان را به جان زنان 

انداختید تا صدای دین را نشنوند.
شــورای خواهران بسیج اساتید دانشــگاه آزاد در پایان  تاکید کرده است : 
تالش ها برای ورود زنان به ورزشــگاه را که یادتــان نرفته؟! اصال موفق نبودن 
ســال های پس از انقالب در باورمندســازی دختران و زنان به حجاب )البته به 
 قول شــما( به کنار! شــما به عنوان نماینده مجلس برای بیکاری؛ تورم؛ گرانی؛ 

ازدواج جوانان و ... چه کردید؟!؟«
3۰ میلیون سند مکتوب دفاع مقدس 

در کشور جمع آوری شد
شهرکرد- خبرنگار کیهان:

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس کشور در ســفر خود به شهرکرد اعالم کرد: 
تاکنون 30 میلیون سند مکتوب مربوط به دوران 8 سال حماسه ماندگار 

دفاع مقدس جمع آوری شده است.
ســرتیپ غالمرضا عالماتی افزود: با تالش های بنیاد های حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس در سراسر کشور،  جمع آوری اسناد مربوط به دفاع مقدس 

به 1۰۰ میلیون قطعه خواهد رسید.
وی اضافه کرد: یک کمیته، صحت و سقم اسناد و مدارک جمع آوری شده را 
ابتدا مورد بررسی قرار می دهند و سپس با اعالم نظر این کمیته، اسناد و مدارک 

آرشیو و بایگانی می شود.
وی با اشاره به اینکه دشمنان انقالب اسالمی همواره به دنبال تحریف حقایق 
دفاع مقدس هستند ادامه داد: در دوران دفاع مقدس جوانا ن  رشادت های بسیار 
زیادی از خود به یادگار گذاشــتند که دشمن نمی تواند این رشادت های جوانان 

را تحریف کند.
عالماتی تصریح کرد: اســناد دفاع مقدس پس از جمع آوری و انجام مراحل 
پردازش و سازماندهی در »سامانه جامع  اسناد و مدارک دفاع مقدس« ثبت شده 

و در اختیار مردم قرار می گیرد.

اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقالب: هر فردی و هر جریانی که برای اسالم 
و به نام اسالم کار می کند، اگر به آمریکا اعتماد کرده خطای 

بزرگی مرتکب شده و سیلی اش را خواهد خورد.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

با نافرمانی و ذلت پذیری 
رای و تدبیر مرا تباه کردید!

امام علــی)ع(: ای مردنمایان نامــرد! ای کودک صفتان 
بی خرد که عقل های شــما به عروسان پرده نشین شباهت 
دارد! چقدر دوســت داشتم که شــما را هرگز نمی دیدم و 
هرگز نمی شناختم! شناسایی شما - سوگند به خدا - که جز 
پشیمانی حاصلی نداشــت، و اندوهی غم بار سرانجام آن 
شد. خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخون، و 
سینه ام از خشم شما ماالمال است! کاسه های غم و اندوه 
را، جرعه جرعه به من نوشاندید، و با نافرمانی و ذلت پذیری 
رای و تدبیــر مــرا تباه کردید، تا آنجاکه قریش در حق من 
گفت: »بی تردید پسر ابیطالب مردی دلیر است ولی دانش 

نظامی ندارد.«
نهج البالغه - خطبه ۲۷

رئیس قوه قضائیه گفت: کشــورهای خارجی، 
باید ردای تکبر را از تن به در کنند و مقاماتی نظیر 
وزیر خارجه انگلیس بدانند در جایگاهی نیستند که 
بخواهند به قوای نظام اسالمی در انجام وظایفشان 

هشدار دهند.
به گزارش روابــط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی در جلسه مســئوالن عالی قضایی، گفت: 
چندی قبــل، وزیر امور خارجه انگلیس قبل از ســفر به 
ایران با لحنی تکبرآمیز به دولت جمهوری اسالمی هشدار 
داده بود که از حبــس دوتابعیتی ها خودداری کنید. این 
نحوه برخورد یادآور برخوردهای کشورهای استعماری در 
قرون گذشته است و لیکن توجه ندارند جمهوری اسالمی 
با دولت های طاغوتی ســابق که با یک هشــدار بیگانگان 
تنشان می لرزید، تفاوت دارد و این دولت با استقالل کامل 

عمل می کند.
آملــی الریجانی با بیان اینکه همــه قوا در جمهوری 
اسالمی مستقل هســتند، تاکید کرد: کشورهای خارجی، 
بایــد ردای تکبر را از تن به در کنند و مقاماتی نظیر وزیر 
خارجه انگلیس بدانند در جایگاهی نیســتند که بخواهند 

به قوای نظام اسالمی در انجام وظایفشان هشدار دهند.
وی افــزود: به دلیــل همین تکبــرورزی در گفتار و 
رفتار، با وجود تقاضای مکــرر وزیر خارجه انگلیس برای 
مالقات با مسئوالن قضایی جمهوری اسالمی، هیچ یک از 
مســئوالن دستگاه قضا وقت مالقات ندادند تا امثال آقای 
هانت متوجه شــوند با مردم و مسئوالن ایران باید با لحن 

و ادبیات شایسته صحبت کنند.

کسی در ایران به دلیل دو تابعیتی بودن 
زندانی نمی شود

رئیــس قوه قضائیــه با بیان اینکه عــالوه بر مباحث 
سیاســی، برخی اظهارات آنها به لحاظ قضایی و حقوقی 
نیز نادرست است خاطرنشــان کرد: دو تابعیتی بودن در 
جمهوری اسالمی جرم نیســت و کسی در ایران صرفاً به 
دلیل دو تابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی شود. افرادی 
که مورد اشــاره مسئوالن خارجی هســتند، در کشور ما 
اقداماتی بر خالف امنیت مرتکب شــده اند یا دســت به 
جاسوســی زده اند که تعقیب آنها به دلیــل ارتکاب این 

جرایم است و هیچ ربطی به دوتابعیتی بودنشان ندارد.
دلسوزی عجیب برای مفسدان اقتصادی

آملی الریجانی در ادامه با اشاره به برخی هجمه های 
دیگــر به دســتگاه قضایی به دلیل برخوردهــای اخیر با 
مفسدان اقتصادی گفت: جای تعجب است که برخی برای 
مفسدان اقتصادی دلســوزی می کنند اما هیچ توجهی به 
میلیون ها شــهروندی که زندگیشان به واسطه سودجویی 
مفســدان تحت فشــارهای غیرقابل تحمل است، ندارند. 
کارگر و کارمندی که امروز هزینه هایش گاه تا صددرصد 
افزایش یافته و ســودجویی عده ای در به وجود آمدن این 

شرایط بی تاثیر نبوده است، باید چگونه زندگی کند؟
برخی به خاطر بغض از دستگاه قضایی 

حقوق مردم را نادیده می گیرند
وی افزود: متاسفانه عده ای که خود را مدافع آزادی و 
اصالحات می دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت 
به دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده بگیرند. امروز در 

بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین خاص داریم و حتی 
اگر این قوانین نیز وجود نداشــت باز هم دادستان ها باید 
از جنبه حقوق عمومی به این موضوعات ورود می کردند.

رئیــس قوه قضائیه با اشــاره به برخــی اظهارات در 
خصوص رســیدگی بــه پرونده مفســدان اقتصادی، این 
اظهــارات را کــذب و بی اســاس خوانــد و تصریح کرد: 
متاســفانه برخی در مقام دفاع و دلسوزی برای مفسدان 
اقتصــادی، حرف هــای نامربوطی زده انــد از جمله اینکه 
گفته اند رســیدگی به جرایم مســتوجب اعــدام در این 
پرونده ها، نباید یک مرحله ای باشــد. این در حالی است 
که عالوه بر تصریح قانونی، در استجازه ای هم که از رهبر 
معظم انقالب داشــتیم موارد اعدام، استثنا شد و در مورد 
اخیر نیــز که مجازات اعدام به مرحله اجرا درآمد، پرونده 
برای تایید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و به 

هیچ عنوان رسیدگی یک مرحله ای نبود.
دروغ پردازی درباره عملکرد قوه قضائیه 

در مورد پیام  رسان ها 
آملی الریجانی با اشاره به برخی اظهارات دیگر گفت: 
متاسفانه مسئولی مدعی شــده که دستگاه قضا در مورد 
پیام رسان ها در فضای مجازی به وظیفه خود عمل نکرده 
است. در این زمینه باید گفت که آیین نامه های مورد نیاز 
تهیه و ابالغ شده و شعب ویژه نیز در سراسر کشور به این 
امر اختصاص یافته است. این چه اکاذیبی است که گفته 
می شــود میزان عمل دستگاه قضایی در این عرصه، صفر 

بوده است؟!
وی با بیــان اینکه چنیــن دروغ هایی بــرای تبرئه 

یــک وزیر یا وزارتخانه به هیچ عنوان قابل قبول نیســت، 
ادامه داد: دادســتان ها باید از افرادی که چنین سخنانی 
را بــر زبان می آورند درخواســت ارائه ادله کنند. ما عالوه 
بر تعیین شعب ویژه رســیدگی به پرونده های مربوط به 
فضای مجازی، در تهران چند شــعبه را صرفاً به موضوع 
پیام رســان ها اختصاص داده ایم. چگونه می توان شاخص 

عمل دستگاه قضایی در این حوزه را صفر دانست؟
کسانی که مدعی شکنجه کارگران بودند

 ادله ارائه کنند
رئیس قــوه قضائیه با بیان اینکه اقدامات دشــمن و 
برخی اذناب آنها برای دریافت پول و امتیاز از دشــمنان 
بیشتر قابل هضم است تا اظهار نظر یک مسئول در داخل 
علیه دستگاه قضایی، گفت: در جای دیگری یک خبرنگار 
مدعی شــده اســت که کارگری به دلیل مطالبه حقوق 
خود مورد شــکنجه و یا ضرب و شــتم قرار گرفته و این 
مسئله محرز است. ما موضوع را پیگیری کردیم و حسب 

گزارش ها به چنین چیزی نرسیدیم.
آملی الریجانی افزود: اگر چنین ادعایی درست باشد 
باید با آن مامور و مسئول مافوقش به شدت برخورد شود 
اما بر حسب گزارش ها این موضوع کذب بوده وکسانی که 
چنیــن ادعایی دارند باید ادله ارائه کنند زیرا نمی توان به 
راحتی این چنین ســخنی گفت و خوراک برای دشمنان 
فراهم کرد. ما بر ضرورت رسیدگی ها و رفتارهای عادالنه 
و قانونی همواره تاکید داریم اما قابل پذیرش نیســت که 
هرکســی از راه می رســد اتهامی را علیه دستگاه قضایی 

مطرح کند.

رئیس قوه قضائیه:

مسئوالن قضایی دیدار با وزیر خارجه انگلیس را نپذیرفتند

سرویس سیاسی-
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: دولت فرانســه 
نمی تواند در برابر مردم خود اســتفاده از خشــونت 
را اســتمرار دهد و شــنوایی خود را برای شــنیدن 
درخواست های مردم کاهش دهد و یا از دست بدهد و 

امیدواریم با درایت این موضوع حل و فصل شود.
بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه در نشست 
خود با رســانه ها در پاسخ به ســؤالی درباره واکنش دستگاه 
دیپلماسی به آشــوب های فرانسه گفت: من فکر می کنم که 
با استفاده از ابزارهایی چون خشونت، خرابکاری و برخورد در 
شرایط امروز کمتر می شــود به موفقیت و اهداف الزم دست 
پیدا کرد. توصیه ما به دولت و پلیس فرانســه این اســت که 
خویشتن دار باشد و همچنین به کسانی که در خیابان حضور 
دارند می گوییم که انجام اقدامات خصومت آمیز و خشن ممکن 

است که شرایط را پیچیده تر کند.
وی ادامه داد: ما امیدواریم با درایت و اقدامات مثبتی که 
از ســوی دولت فرانســه صورت می گیرد مشکل حادث شده 

برطرف شود.
ســخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: دولت فرانسه 
نمی تواند در برابر مردم خود اســتفاده از خشونت را استمرار 
دهد و شــنوایی خود را برای شــنیدن درخواست های مردم 
کاهــش دهد و یا از دســت بدهد و امیدواریــم با درایت این 

موضوع حل و فصل شود.
30 هزارمیلیارد،گسترده نیست؟!

در این نشست، خبرنگار کیهان از قاسمی  پرسید: »چندی 
پیش آقای ظریف مدعی شــدند که پولشویی گسترده ای در 
کشــور انجام می شود که در این زمینه  ســاز و کار قانونی و 
ساختاری داریم و قانون مبارزه با پولشویی در سال 8۶ تصویب 
شده اســت. حال سؤال اینجاست که با وجود قوانین و ساز و 
کار مشخص در کشور، اجراکردن دستورات FATF و پیوستن 
به کنوانسیون هایی مانند CFT چه ارتباطی به پولشویی دارد 

و چه کمکی به مقابله با آن می کند؟!«.
قاسمی در پاسخ گفت: این یک بحث فنی و روشن است. 

در این خصوص در کشور صحبت شده، ارتباطات این لوایح با 
موضوع پولشویی مشخص است و خود شما از آن اطالع دارید.
وی افزود: آنچه که آقای ظریف مطرح کردند یک واقعیت 
صریح و روشــن اســت. البته کلمه گســترده را یک روزنامه 
مشخص به صحبت های آقای ظریف اضافه کرد و تبلیغاتی را 

براین اساس سازمان داد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان این که وزیر امور 
خارجه به صورت مشخص حرف هایشان را توضیح دادند 
و در این سخنان ارگان مشــخصی را متهم نکردند بلکه 
بر ضرورت مقابله با این پدیده شــوم که می تواند اقتصاد 
کشور را متضرر کند، تاکید کردند ادامه داد: آقای ظریف 
در روز شنبه گذشــته نیز در کمیسیون امنیت ملی نیز 
حضور پیدا کردنــد و توضیحاتی را در مورد این موضوع 
مطرح کردند و فکر می کنم تا حدود زیادی این مســئله 

روشن شده است.

قاسمی ادامه داد: متاســفانه برخی از گروه های سیاسی 
در داخل کشــور سعی کردند که از صحبت های آقای ظریف 
بهره برداری سیاسی و جناحی کنند و آن را به صحنه منازعات 
سیاسی و گروهی بکشانند که این موضوع می تواند آثار مخربی 

را به همراه داشته باشد.
درخصــوص ایــن اظهارات آقــای قاســمی باید گفت، 
ظریف-21 آبــان- در اظهاراتی عجیب و خالف واقع و بدون 
ارائه هیچگونه سند و مدرکی، نظام و نهادهای آن را رسما به 
پولشویی متهم کرد؛ اتهام سنگینی که با استقبال رسانه های 
بیگانه همراه شــد. وی در این مصاحبه گفته بود:»کسانی که 
هزاران میلیارد تومان پولشویی می کنند به راحتی ده ها میلیارد 
هم برای مخالفت با پولشویی هزینه می کنند!...فقط در یک قلم 

۳۰ هزار میلیارد تومان پولشویی کرده اند!«.
حال از آقای قاســمی باید پرســید که اگر رقم ۳۰ هزار 
میلیارد تومان، گسترده نیست، پس گسترده دقیقا چیست؟! 

گویا این رقم از نظر ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی، عددی 
نیست!

قاسمی مدعی است که اظهارات ظریف درباره پولشویی، 
یک واقعیت صریح و روشن است. این ادعا در حالی است که 
حجت االسالم »محمدجعفر منتظری« دادستان کل کشور-۷ 
آذر 9۷- گفت: »ظریف یک نامه 12 صفحه ای را چند روز قبل 
فرستاده که یک سری بیانات خودش را در آنجا بازتوضیح داده 
است، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با 
آنچه ما خواســتیم نبود و در آخر هم  اشاره کردند که دلیل و 

مستندی ندارند که بخواهند بفرستند«.
 متاســفانه آقای قاســمی در پاســخ به این ســؤال که 
»با وجود قوانین و ســاز و کار مشخص در کشور، اجراکردن 
 CFT و پیوستن به کنوانسیون هایی مانند FATF دستورات
چه ارتباطی به پولشــویی دارد و چــه کمکی به مقابله با آن 

می کند؟!«، هیچ جوابی نداشت.
برجام و اظهارات داخلی

ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سؤال که 
»چنــدی پیش آقای مطهری در تلویزیون حضور پیدا کردند 
و معتقد بودند که برخی از مشکالت به وجود آمده در ارتباط 
با برجام به خاطر اظهارنظرهای داخلی در کشور در ارتباط با 
این توافق بین المللی است« گفت: این که شما بخواهید خروج 
آمریکا از برجام را به مسائل داخلی ایران و اختالف نظرهایی که 
می توانسته در داخل کشور وجود داشته باشد ربط بدهیم و به 

آن متصل کنیم سخن دقیقی نیست.
قاسمی در واکنش به این ســؤال که چه زمانی سازوکار 
مالی ایران و اروپا قطعی می شــود، با توجه به این که تاکنون 
برای تدوین آن زمان زیادی طول کشیده است، گفت: در حوزه 
سیاســت خارجی به خصوص در مورد مسائل فنی و پیچیده 
از جمله اس پی وی نمی توانیم زمان مشــخصی را به صورت 
قطعی اعالم کنیم ولــی همان طور که گفتم هرگاه به نتیجه 

مطلوب رسیدیم آن را اعالم می کنیم.
وی در ادامه گفت: در رابطه با موضوع میزبانی کانال مالی 

هنوز زود است که قضاوت کنیم.

قاسمی در نشست خبری:

فرانسه نباید علیه مردم خود خشونت به خرج دهد

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در نشستی به 
تشریح کنوانسیون حقوق بین المللی کودک پرداخت 
و گفت: آمریکا و فرانسه ۲030 را امضا نکرده اند اما 

می گویند ما باید امضا کنیم!
به گزارش تســنیم ، حســن رحیم پور ازغدی، عضو 
شــورای عالی انقالب فرهنگی، در نشســت »حقوق الهی 
کودک در ســایه تعریف ســکوالر« اظهار داشــت : قضیه 
2۰۳۰ به یک شکل دیگری در حوزه کودک عملی می شود. 
گفتند معاون حقوقی دولت گفته که حاال که کنوانســیون 
حقوق کودک را امضا کردیم، بی خودی جنجال و سروصدا 
راه نیندازید. شــورای نگهبان هم 8 اشــکال گرفت و گفت 
خالف قانون اساســی و خالف شرع است، باید اصالح شود. 
بدون اصــالح و بدون بحث تأییــدش کردند و بعد گفتند 
هر جایی خالف اســالم باشد، عمل نمی کنیم و حق تحفظ 

گذاشــتند. این شرط گذاری به درد خودتان می خورد، چرا 
نمی گویید مــا از طرف ایران در ایــن قضیه حرف داریم؟ 
اصالحات می خواهیم بزنیم و ما برای جهان در حوزه حقوق 
کودک پیشنهاد داریم. مزایای اینکه در کنوانسیون حقوق 
کودک اســت، ما داریم و ضررهایش نیست. پیشنهادات ما 
را چرا مطرح نمی کنید و پشت اینها نمی ایستید؟ اینها که 
از آنها مترقی تر است. متاسفانه این اتفاقات به خاطر جوگیر 

شدن و تحت تأثیر قرار گرفتن است.
 FATF رحیم پور ازغدی با بیان اینکه همین مســئله
و بحث پولشــویی قطعا یک جنایت اقتصادی است و همه 
جای دنیا هم هست، گفت: بیشــترین پولشویی جهان در 
خود اروپــا و آمریکا اتفاق می افتد. بحــث حقوق کودک، 
پولشــویی، نظام خانواده، محیط زیســت، قرارداد پاریس 
همــه 8۰ یــا 9۰ درصد مواد خوبی هســت و به نفع همه 

ملت هاســت اما آن 1۰ یا ۷ یا ۵ درصد را چکار می کنید؟ 
آن زهر و ســمی که هست چکار می کنید. خود کشورهای 
غربی پایبند نیستند ولی از این مقابله ها برای پایبند کردن 
و کنترل شــما و ما اســتفاده می کنند. همین کنوانسیون 
حقوق کودک در تمام جهان فقط یک کشــور امضا نکرده 
است و آن هم آمریکا هست. همه دنیا امضا کردند، آمریکا 
و سومالی امضا نکردند. سومالی به خاطر اینکه دولت ندارد 
و آمریکا کنوانســیون جهانی حقوق کودک که در سازمان 
ملــل در نیویورک تصویب شــده اســت را امضا نمی کند. 
می گوید همه شــما امضا کنید مــن امضا نمی کنم. آمریکا 
امضا نمی کند، ما که طرح داریــم باید امضا کنیم بعد هم 

بگوییم »هیس! چیزی نگویید.«
فرانسه و آمریکا خودشان سند ۲030 را امضا نکردند

رحیم پــور ازغذی با  اشــاره به نامگــذاری روز جهانی 

کودک، اظهار داشــت: بعد از جنگ جهانی دوم از بس در 
اروپــا جنایت علیه کودکان اروپا به دســت خود اروپایی ها 
اتفاق افتاد، شرمنده شدند و ظاهرسازی کردند. یک چیزی 
به عنوان روز جهانی کودک نام گذاری کردند. هر کشــوری 
روز جهانی کودک اعالم کرده اســت اما نوبت به ایران که 
می رســد می گویند همانی که سازمان ملل گفته است! هر 

کشوری یک روز را انتخاب کرده است.
وی تصریــح کــرد: روز جهانی کــودک در 1989 در 
سازمان ملل تصویب شد و ســه سال بعد ایران امضا کرد. 
فقط آمریکا و سومالی امضا نکردند. هیچ سند حقوق بشری 
آنقــدر امضا ندارد؛ اوال که عرض کــردم خود آمریکا امضا 
نمی کند و حقــوق کودک را قبول ندارد. ســند 2۰۳۰ را 
آمریکا امضا نکرد، فرانســه امضا نکرد اما می گویند ما باید 

امضا کنیم. 

رحیم پور ازغدی:

آمریکا و فرانسه 2030 را امضا نکرده اند اما می گویند ما باید امضا كنیم!

)با  آفتاب«  بر  از کتاب »شاهین  رونمایی  مراسم 
موضوع زندگی شهید غالمرضا پیچک( نوشته گلعلی 
بابایی با حضور جمعی از نویســندگان و رزمندگان 

دوران دفاع مقدس برگزار شد.
ســردار حســین دینی، معاون هماهنگ کننده سپاه 
حضرت محمد رســول اهلل)ص(  درباره شهید پیچک گفت: 
آشــنایی ما با شهید پیچک به زمانی برمی گردد که در سر 
پل ذهاب و گیالنغرب حضور داشــتیم، بنابراین مظلومیت 
شــهدای غرب کشور را از نزدیک دیده ام؛ چراکه این شهدا 
بــه میزان زحمتی که کشــیده اند هنوز مطرح نشــده اند. 
این کتــاب حق این شــهید بزرگوار بود و عــالوه بر یک 
مســتندنگاری، یک کتــاب اخالقی و تاریخی محســوب 

می شود.
سردار کوثری، جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه 
ثاراهلل نیز اظهار داشــت: شــهید غالمعلی پیچک تنها 21 
سال داشت، اما به شــکلی رفتار می کرد که گویی فرمانده 
۳۰ ساله با سابقه است، پس می توان گفت که می توان این 
مملکت را با آن مدیریت پیش برد، نه با مدیریت وابستگی، 

توکل بر خدا و توسل بر ائمه و تدبیری که اندیشیده می شد 
منتج به پیروزی شــد. پیچک سختی را برای رضای خدا و 

سربلندی والیت تحمل کرد.
جواد کامور بخشایش در سخنانی پیرامون ویژگی های 
کتاب گفت: شــاهین بر آفتاب منظومــه فکری و رفتاری 
شــهید پیچک است و در بخش هایی از آن به تبیین پیدا و 

پنهان اهداف دفاع مقدس می پردازد.
وی افزود: این کتاب به نوعی تبیین ویژگی های انسانی 
تــراز و معیار دفاع مقدس و انقالب اســت که از این جنبه 
به گلعلی بابایی تبریک می گویم؛ چراکه به واســطه تدوین 
منحصر بــه فرد این کتاب، اثری جاودانــه خلق کرد. باید 
بگویم یکی از ســخت ترین گونه های ادبیات دفاع مقدس، 
تدوین زندگینامه اســت که گلعلی بابایی در این راستا ید 

طوالیی دارد.
این محقق ضمن اشــاره به ویژگی هــای بابایی گفت: 
گلعلی بابایی نویســنده رئــال اســت، او واقع گرایی را به 
رشــته تحریر درمی آورد و همه آنچه می نویسد با تکیه بر 
روایت ها، اسناد و ســخنان خانواده هایی است که سندشان 

موجود اســت. او با نثــر روان، هویت شــخصیت را برای 
مخاطب معرفی می کند.

کامور با بیان اینکه انتظار می رود ســایر ابعاد را در این 
اثر مورد توجه قرار دهد، افزود: کنجکاوی ایشان برای بیان 
تمام ابعاد زندگی شــهید پیچک قابل تقدیر است؛ چراکه 
همــه موارد را بــا نثری روان ثبت کرده اســت. این کتاب 
دارای سیر تاریخی، منطقی، با فصل بندی و عناوین فصولی 
اســت که به دقت انتخاب شــده که هنرمندی نویسنده را 
نشــان می دهد. او بر آنچه می نویســد اعتقاد دارد و آنچه 

نوشته متکی به اسناد است.
در ادامه مراســم گلعلی بابایی، نویســنده شاهین بر 
آفتاب، نوشتن و پرداختن به زندگی شهدا را مشکل دانست 
و توضیح داد: پرداختن به زندگی شــهدا مشکل است، آن 
هم در فرصت اندک، اما وقتی کار به شــکل جمعی صورت 
می گیرد آسان می شود. این اثر هم حاصل یک کار جمعی 
اســت و من وظیفه نــگارش نهایی را داشــتم، زیرا برخی 
دوستان کار سخت پژوهش و برخی کار مصاحبه ها را انجام 

داده  بودند.
وی به تشویق های سردار کوثری از سال ۷۵ اشاره کرد 
و گفت: خوشــحالم با کتاب »شاهین بر آفتاب«، پنجره ای 
به روی واقعیت های جنگ باز کردم، کارم مستندنویســی 
اســت و وظیفه دارم آنچه واقع شــده را به حقیقت بگویم. 
من برای کلمه کلمه کتاب باید ســند داشــته باشم، زیرا 

داستان ننوشته ام.
وی در ادامه سخنان خود گفت: واقعیات زندگی شهید 
غالمعلی پیچک را هرچند کم، اما گفته ام ولی چیز زیادی 
اضافه نکرده ام، فکر می کنم ناگفتنی های زندگی پیچک در 

این کتاب بازگو شده است.
وی در پایان سخنانش با بیان اینکه باید به جوانانمان 
الگو بدهیم خاطر نشــان کرد: در راسته خیابان انقالب و 
در کنار دانشگاه عکس چه گوارا عرضه می کنیم حتی به 
عنــوان الگو آنها را مطرح می کنیم، اما به واهلل اگر زندگی 
افرادی چون شــهید پیچک، شهید باکری و شهید همت 
بررســی شود، متوجه خواهیم شــد که چه گوارا انگشت 
کوچک اینها هم نیست. الگوهای نزدیکمان را نمی بینیم 
اما می خواهیم از چهره های دیگر کشــورها به جوانانمان 

الگو بدهیم.

کتاب »شاهین بر آفتاب« درباره شهید پیچک رونمایی شد

عمران شهر جدید هشتگرد  مدیرعامل شرکت 
گفت: از ابتدای ســال تاکنون حتــی یک ریال از 
منابع ملی و اســتانی برای تکمیل متروی هشتگرد 
اما اگر همه چیز طبق پیش بینی ها  نیافته  تخصیص 
پیش برود تا پایان ســال این پروژه به بهره برداری 

می رسد. 
به گزارش ایسنا، مهدی هدایت در نشست مطبوعاتی 
اظهــار کرد: در مجموع 49 هزار واحد مســکن مهر برای 

شهر جدید هشتگرد برنامه ریزی شده بود. 
وی ادامــه داد: از این تعداد، 28 هزار واحد تاکنون به 
بهره برداری رســیده، هشت هزار واحد متقاضی موثر دارد، 
هزار واحد به متقاضیان شهر جدید پردیس اختصاص داده 

شده و 9 هزار واحد هم متقاضی ندارد. 
وی افــزود: در تالشــیم تا پایان ســال آینــده تمام 
واحدهایی که متقاضی دارند با تامین زیرساخت های الزم 

تکمیل و به صاحبان شان تحویل دهیم. 
ایــن مســئول با  اشــاره بــه تــالش بــرای تامین 
زیرســاخت های مورد نیاز پروژه های مسکن مهر در شهر 
جدید هشــتگرد، ابراز کرد: امســال ۳۳۰۰ واحد آب دار، 
1۷۰۰ واحد برق دار و 1۵۰۰ واحد نیز گازدار شــده اند که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب شش، پنج و 

هفت برابر رشد داشته اند. 
وی اظهار کرد: البته تامین این بخش از زیرساخت ها 
به معنای حل کل مشــکل نیســت، چون هنــوز حدود 
چهارهزار واحد که تکمیل شــده اند فاقــد آب، گاز و برق 
هســتند و تا زمانی که این زیرساخت ها مهیا نشود امکان 

تحویل کلید به متقاضیان وجود ندارد. 
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید هشتگرد در 
ادامه با  اشــاره به ســنددار کردن واحدهای مســکن مهر 
گفت: ســازوکار ســنددار کردن این واحدها فراهم شده و 
متقاضیان می توانند با مراجعه به کارگزاری های مســکن 
مهر هم عرصه و هم اعیان واحد خود را خریداری و ســند 

خانه خود را تحویل بگیرد.

صاحبان واحد مسکن مهر 
در هشتگرد 

سند می گیرند



جدول نرخ سکه و ارز

اقتصادی
صفحه 4

سه شنبه           ۱۳ آذر ۱۳۹۷
۲۶ ربیع االول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۵ 

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/850/000سکه تمام طرح جدید
3/700/000سکه تمام طرح قدیم

1/980/000نیم سکه
1/150/000ربع سکه

670/000گرمی
350/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
11/600دالر
13/183یورو
14/851پوند

2/325لیر ترکیه
3/183درهم امارات

گروه اقتصادی- 
در شرایطی که کره جنوبی واردات نفت 
از ایران را تحریم کرده، بازارهای پرســود 
کشور اعم از لوازم خانگی، خودرو، گوشی 
و... با وجود توانمندی باالی داخلی همچنان 
در اختیار شرکت های بزرگ این کشور قرار 

دارد! 
با آغاز تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران، 
برخی کشورها به واردات نفت خود از ایران خاتمه 
دادند، در این میان کشــورهایی بودند که حتی 
پیش از شروع تحریم ها هم واردات نفت از ایران 
را متوقف کردنــد، مانند کره جنوبی که واردات 
نفتش از ایران در دو ماه منتهی به از ســرگیری 

تحریم ها به صفر رسید. 
چندی پیش رویترز نیز در گزارشی اعالم کرده 
بود، کره جنوبی )یکی از خریداران عمده آسیایی 
نفت ایران( از ماه جوالی به دلیل نامشخص بودن 
سرنوشت معافیت از تحریم های ضد ایرانی ترامپ، 

بارگیری نفت ایران را متوقف کرده است. 
البتــه این اولین باری نبــود که کره پس از 
اعمال تحریم ها چنیــن کاری انجام می داد، در 
سال 1391 نیز در شرایطی مشابه واردات نفت 
از ایــران را متوقف کرده بود؛ امــا در حالی که 
کره جنوبی در مقاطع حساسی مانند تحریم ها، 
واردات نفت از ایران را قطع می کند، ما همچنان 
بازارهای پرســود خودمان ماننــد لوازم خانگی، 
خودرو، گوشی موبایل، صوتی تصویری و... را در 

اختیار آن ها گذاشته ایم. 
ســوالی که در اینجا وجود دارد این اســت: 

چرا مســئوالن کشورمان به کره جنوبی که جزو 
اولین کشــورهایی است که واردات نفت از ایران 
را متوقــف کرده، همچنان روی خوش نشــان 
می دهند و بازارهای پرسود را به سادگی تقدیم 

آن ها می کنند؟ 
شــاید این پاسخ داده شــود که برای تامین 
نیــاز داخلی، بــه واردات از کشــورهایی مانند 
کــره جنوبی نیــاز داریــم ولی ایــن واقعیت 
بازارهای ما نیســت و بنا به شــواهد موجود در 
 صنایــع مختلف مانند لــوازم خانگی توانمندی

 باالیی داریم. 
چنانکــه محمد طحان پور، رئیــس اتحادیه 
لوازم خانگی چندی پیش با بیان اینکه در برخی 
از محصــوالت لوازم خانگی ماننــد جاروبرقی و 
آبگرمکن و یخچال صادرات داریم گفته بود: »به 
هیچ وجه از واردات باکیفیت و نظارت شده هراس 
نداریم و تولیدکنندگان ما می توانند با این کاالها 

رقابت کنند.«
به عبارت دیگر، با وجود توانمندی داخلی در 
حوزه لوازم خانگی که گفته می شود با حدود 70 
شــرکت، توان تامین 80 درصدی بازار را داریم، 
حاضر نیســتیم بازاری که به سادگی در اختیار 
کــره جنوبی قرار داده بودیم پس بگیریم آن هم 
در شرایطی که این کشور با تحریم های ظالمانه 

آمریکا علیه ما همکاری کرده است! 
البته برای غلبه بر این حس »خود کم بینی« 
کــه مانع از اعتماد و اتکا بــه توانمندی داخلی 
می شــود باید ارگان های رسانه ای و فرهنگ ساز 
نیز همــکاری کنند و اینگونه نباشــد که مثال 

 صدا و ســیما به تبلیغات کاالهایی از این قبیل
 بپردازد. 

در همین جهت، غزنوی، ســخنگوی انجمن 
تولیدکنندگان لوازم خانگی ضمن تاکید بر اینکه 
رقابــت میان تولید کننــدگان داخلی و خارجی 
در شــرایط نابرابری قرار دارد، عنوان کرده بود: 
»تبلیغات در شــبکه های ماهواره ای فارسی زبان 
برای برندهای خارجی آزاد و هزینه تبلیغات در 
این شــبکه های پربیننده برای هر ثانیه معادل 
100 هزار تومان اســت این درحالی اســت که 
هزینه تبلیغــات در تلویزیون ملی ایران ثانیه ای 

یک میلیون تومان است.« 
همان طور که گفته شــد برای نهادینه شدن 
فرهنگ استفاده از تولید ملی نیازمند عزمی جدی 
در نهادهای مختلف هســتیم ولی آنچه در حال 
حاضر مورد سوال و انتقاد قرار دارد این است که 
چرا دولت ایران باید چنین بازارهای پرسودی را 
به کشــور کره جنوبی که در زمینه تجارت به ما 

پشت کرده، واگذار کند؟ 
در عین حال ســودجویی کره جنوبی از بازار 
ما محدود به لوازم خانگی نبوده و شامل واردات 
خودروهای لوکس به کشــور نیز می شود، مثال 
خودروهــای هیوندای گرنجــور و کیا کادنزا دو 
خودرو لوکس از دو شــرکت به ظاهر رقیب اما 
در باطن مشــترک هســتند که پایشان به بازار 
خودرو ایران باز شده و سود کالنی از این ناحیه 

به جیب می زنند. 
همچنین کره جنوبی بازار گوشی تلفن همراه 
کشورمان را هم در قبضه خود دارد، به طور نمونه 

شرکت سامسونگ به عنوان عرضه کننده گوشی 
موبایل در بســیاری از شهرســتان ها نمایندگی 
داشته و بخش عمده ای از بازار مذکور را از همین 
طریق در اختیار گرفته و در سایت خود به تبلیغ 

جدیدترین تولیداتش می پردازد. 
متاســفانه در شرایطی تمام این تبعیض های 
تجــاری به نفع کره اعمال می شــود که پیش تر 
هم علی رغم محکومیت شــرکت های ال  جی و 
سامسونگ به پرداخت جریمه چهار هزار و 700 
میلیارد تومانی، برخی دولتمردان با حمایت از این 
دو شرکت سعی کردند پرداخت جریمه آن ها  را 

منتفی کنند!
با وجود اینکه حدود دو سال از مطرح شدن 
این جریمه ها می گذرد، همچنان جریمه مذکور 
پرداخت نشده و آخرین خبری که در این زمینه 
منتشر شده، حاکی از نامعلوم بودن سرنوشت این 

جریمه ها می باشد. 
در ایــن زمینــه، علی اکبر کریمــی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس در شهریور ماه گفته 
بود: »در پی اخذ اطالعات از گمرک در خصوص 
مطالبات سنگین این سازمان از دو شرکت کره ای 
سامسونگ و ال جی مشخص شد برخی جرائم و 
تخلفات در مرحله واردات لوازم صوتی و تصویری 
و لوازم خانگی از سوی دو شرکت مذکور صورت 

گرفته است.« 
وی از عــدم وصول جریمه 4/7 هزار میلیارد 
تومانی دو شــرکت مطرح کره ای از سال 95 به 
دلیل برخی تخلفات از ســوی گمرک نیز خبر 

داده بود. 

گزارش کیهان از جایزه مسئوالن کشور به کره جنوبی

بازار 80 میلیونی کشور 
در اختیار تحریم کننده نفت ایران 

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرد: خودرو در کشور ما با کیفیت فعلی گران نیز هست 

که هزینه های باالی آن از جیب مصرف کننده اخذ می شود.
رمضانعلی سبحانی فر در یک برنامه تلویزیونی گفت: تولید خودرو 
از ابتدای امســال با نوسانات نرخ ارز و تحریم ها به شدت کاهش پیدا 
کــرد، اما با وجود کاهش عرضه، تقاضا تغییری نکرد که موجب بروز 

قیمت های نجومی در صنعت خودرو شد.
وی افزود: سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید 

تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند.
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: به لحاظ 
شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار 

شد لذا بایستی وزارت صمت به بازار خودرو ورود کند.
ســبحانی فر عنوان کرد: به گفته مسئوالن وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، رئیس جمهور تأکید دارد که قیمت ها تغییر نکند.
وی در ادامه گفت: خودرو در کشــور ما با کیفیت فعلی گران نیز 

هست که هزینه های باالی آن از جیب مصرف کننده اخذ می شود.
این نماینده مجلس افزود: قرار شــد که شــاخص های مواد اولیه 
مشخص گردد و بر اساس قیمت تمام شده، قیمت خودرو تعیین شود.
سبحانی فر تأکید کرد: مجلس معتقد است رابطه منطقی بین عرضه 
و تقاضا باید باشد تا از افزایش قیمت ها در صنعت خودرو خارج شویم 

بنابراین شاخص ها باید بر اساس قیمت تمام شده باشد.
گفتنی است در حالی با افزایش نرخ ارز، شاهد رشد چشم گیر قیمت 
در صنایعی مثل خودرو هســتیم که این صنعت نام ساخت داخل را 
یدک می کشــد. به گزارش فارس، بنابر اظهارات مدیران این صنعت، 
برخی از خودروها تا 93 درصد داخلی شده اند، اما برخی مسئوالن و 
کارشناسان این ادعای خودروسازان را بی اساس می دانند و معتقدند 

که داخلی سازی خودروها در حد بدنه و قطعات تزیینی است. 
برای اصالح این وضعیت، باید روشــی مشخص برای اندازه گیری 
میزان داخلی سازی محصوالت در قانون استفاده از حداکثر توان داخل 

پیش بینی شود.
ضعف در داخلی سازی، تنها ایراد وارده به خودروسازان نیست. ولع 
خودروسازان برای دریافت پول از مردم به بهانه ثبت نام های مدت دار و 
در مقابل، خودداری از تحویل به موقع خودروها هم بدعهدی دیگری 
است که البته این روزها با پیشــنهادات عجیب خودروسازان همراه 

شده است.
یکی از خریداران خــودرو در گفت وگو با خبرگزاری مهر با بیان 
اینکه خودروی خود را باید تا مهرماه امســال تحویل می گرفته است، 
گفت: در مراجعات مکرر به نمایندگی فروش با این جمله مواجه شدم 
که اگر خودرو را نیاز دارم، می توانم آن را بدون قطعاتی مثل ایربگ یا 
باالبر برقی تحویل بگیرم و در قبال آن رضایت خود را از خودروســاز 
اعالم نمایم، این در شرایطی است که در مفاد قرارداد چنین برخورد 

یک طرفه ای دیده نشده است!
این برخورد با مردم در شــرایطی اســت که معاونت بازاریابی و 
فروش خودروسازان پاسخ مشخصی مبنی بر زمان تحویل خودرو به 

مشتریان نمی دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

هزینه باالی خودروسازان
 از جیب مردم پرداخت می شود

یک نماینده مجلس شورای اسالمی با انتقاد از حذف کارت 
سوخت گفت: حذف کارت سوخت باعث تاراج منابع کشور و 

واریز هزاران میلیارد به جیب قاچاقچیان شده است. 
ســید جواد ســاداتی نژاد در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار 
داشت: تیم اقتصادی قوه مجریه بیش از اینکه نیاز به تغییر اشخاص 
داشــته باشــد نیاز به تغییر در نوع رویکرد و تفکر دارد؛ در مدیریت 
جهادی و براساس تفکر بسیجی تصمیمات کالن اقتصادی بر اساس 
اغراض سیاســی، حزبی و تسویه حساب های سیاسی نیست بلکه بر 

اساس صالح ملت و نظام است.
وی بــا ابــراز اینکــه نقطه مقابــل مدیریت جهــادی مدیریت 
غیرکارشناسی، انتقامی و محافظه کار است گفت: به عنوان نمونه حذف 
کارت سوخت باعث شد روزانه بین 20 الی 40 میلیون لیتر سوخت 
اعم از بنزین و گازوئیل از کشــور قاچاق شــود و این آماری است که 

به صورت رسمی خود دولت به آن اذعان می کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: حذف کارت سوخت باعث تاراج منابع 
کشور و واریز هزاران میلیارد به جیب قاچاقچیان شد، حال اگر حذف 
کارت سوخت به  علت سیاســی بازی و اینکه کار دولت سابق بوده و 
الجرم باید حذف می شده، نبوده است؛ مدیران مربوطه بایستی پاسخ 
دهند چرا کارت ســوخت حذف شد و اگر بد بود چرا اکنون درصدد 

احیای آن هستند.
ســاداتی نژاد در مورد مدیریــت محافظه کارانه وضعیت پرداخت 
یارانه ها را مورد توجه قرار داد و گفت: در شــرایط فعلی چه ضرورتی 
دارد دو دهک باالی جامعــه که ماهیانه درآمدی باالی پنج میلیون 
دارند حذف نشود و به جای آن به عامه مردم که در شرایط فعلی و با 

نوسانات قیمت ها دچار مشکل شده اند کمک نشود؟ 
وی در مورد مصداق دیگر مدیریت محافظه کارانه به وضعیت اخذ 
مالیات هــا پرداخت و اضافه کرد: اکنــون مالیات ها به جای اینکه در 
خدمت تولید کشــور باشد و از دالالن و واسطه ها گرفته شود بیشتر 

علیه تولیدکنندگان است.
ایــن نماینده مجلس اضافه کرد: تعطیلی خط دو تولید شــرکت 
ســایپا سیتروئن کاشان یک روز بعد از سفر وزیر صمت به کاشان در 
حالی که مدیرعامل آن اذعان کرده بود »هیچ مشکلی در خط تولید 
نداریم«، این شــائبه را به  وجود می آورد که خودروسازان تعمداً برای 
افزایــش قیمت خودرو، تولید را متوقف کرده اند که اگر این اتفاق رخ 
داده باشد ظلم به مردم است و حرکت در مسیر خالف خواست رهبری 

در توجه به مردم است.
ســاداتی نژاد در مورد میــزان تأثیر تغییرات بانــک مرکزی در 
جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت ارز و بازگشت ثبات نسبی 
بــه آن گفت: به  طور کلی عوامل مختلفی در این امر نقش داشــتند 
اما ســؤال این است که؛ اگر دولت معتقد است وجود یک شخص در 
رأس بانک مرکزی باعث این نوسانات شده که تغییر آن باعث ایجاد 
 ثبات نسبی شده است حال چرا به چنین فردی پست جدیدی واگذار

 می شود؟

یک نماینده مجلس خبر داد

سود هزاران میلیاردی قاچاقچیان 
با حذف کارت سوخت

قیمت کارخانه نوع خودروردیف
)تومان( 

قیمت بازار 
)تومان(

22.492.00038.100.000پراید 1111

22.709.00034.500.000پراید 2131

23.400.00034.600.000پراید 3151

27.507.00039.800.000تیبا صندوقدار4

30.389.00044.300.000تیبا 52

31.143.00045.000.000ساینا دنده ای6

32.944.60055.000.000پژو 7405

8SLX 35.105.90060.500.000پژو

34.745.20055.500.000پژو 405 دوگانه سوز9

40.595.70070.500.000پژو پارس10

11 TU5 پژو پارس
42.481.00080.000.000کالس 13 

20636.286.00060.500.000 تیپ 122

20641.942.00071.500.000 تیپ 135

14 8 V 206 پژو
42.763.10072.500.000صندوقدار

سمند ال ایکس 15
)LX(33.535.40056.500.000

16EF7 34.338.20059.000.000سمند

36.616.00063.000.000سمند دوگانه کالس 1716

46.989.40082.000.000دنا18

42.941.00087.000.000سمند سورن )توربو(19

47.128.30092.000.000پژو 207 دنده ای20

54.361.900114.000.000پژو 207 اتوماتیک21

142.700.000281.000.000مزدا 223

46.069.90091.000.000تندر پالس دنده23

114.499.400240.000.000پژو 242008

61.000.000134.000.000ساندرو استپ وی25

54.644.000122.000.000ساندرو اتوماتیک26

31.786.60037.000.000وانت آریسان27

قیمت خودروهای داخلی ۱۳۹۷/۹/۱۲

از  امور مالیاتی گفت: یکی  رئیس سازمان 
بهترین و همراه تریــن مؤدیان نظام مالیاتی 
کشور نهاد انقالبی ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام )ره( است.
سید کامل تقوی نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره 
به انتشــار برخی شایعات مبنی بر معافیت مالیاتی 
نهادهای انقالبی و شرکت های زیرمجموعه آنها اظهار 
کرد: طبق قانون مالیات های مستقیم کلیه نهادهای 
انقالب اســالمی و شرکت های زیرمجموعه  آنها که 
فعالیت های اقتصادی دارند در بخش های تولیدی، 
معدنــی، خدماتی، صنعتی و غیره درصورتی که در 
پایان سال مالی ســودی را کسب کنند مثل همه 
شــرکت های حقوقــی دیگر کــه در اقتصاد ما در 
حال فعالیت هســتند اعم از بخش های وابسته به 
 دولت یا بخش خصوصی مشمول پرداخت مالیات

 هستند.

معــاون وزیر اقتصاد افزود:  در حال حاضر طبق 
همکاری هایی که در این زمینه با نهادهای انقالب 
اســالمی برقرارشده و دستوری که ریاست محترم 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( صادر کرد 
اولویــت فعالیت های اقتصادی ایــن نهاد پرداخت 
مالیات است و من باید برای چندمین بار این را به 
اطالع عموم برسانم که یکی از بهترین و همراه ترین 
مؤدیان نظام مالیاتی کشور نهاد انقالبی ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام )ره( است.
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سازمان امور 
مالیاتی کشور بارها در مقاطع مختلف زمانی اعالم 
کرده است که نهادهای انقالبی کشور ازجمله ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و بنیاد مستضعفان 
همواره از مؤدیان منضبــط و همراه نظام مالیاتی 
کشور بوده، چرا برخی رسانه ها مجدداً به این موضوع 

تشکیک وارد می کنند گفت: ریشه  این تشکیک ها 
و شبهات بیشتر در خارج از کشور هست که نسبت 
بــه نظام و نهادهای انقالب اســالمی عناد دارند و 
نمی تواننــد موفقیت و نظم پذیــری و قانون گرایی 
آنها را تحمل کنند و یک عده هم در داخل کشــور 
ممکن هست که شناخت درستی نداشته باشند و 
ما نیز وظیفه داریم که در این زمینه به صورت شفاف 

اطالع رسانی کنیم.
وی در پاســخ به ســؤال دیگری مبنی بر نحوه 
شفاف سازی توسط سازمان امور مالیاتی کشور افزود: 
من به عنوان مســئول نظام مالیاتی کشور با علم و 
اطالع این مطالب را اعالم می کنم و اطالعات مربوط 
به این شرکت ها و مؤسسات در نظام مالیاتی موجود 
هست و هرکس نسبت به هرکدام از این شرکت ها 
ابهامــی دارد می تواند از ما چه از طریق نامه نگاری 
و یا به صورت شــفاهی توسط خبرنگاران پیگیری 

کند و ما نیز به صورت شــفاف میــزان مالیاتی که 
 هرکدام از این شرکت ها پرداخت می کنند را منتشر 

خواهیم کرد.
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور در مورد 
اســتفاده ستاداجرایی و شــرکت های زیرمجموعه 
آن از معافیت های مالیاتی اظهار داشــت: با توجه 
بــه اینکــه قانون گذار در قانون برای شــرکت ها و 
نهادهایی که در امر ساخت و ایجاد فضای آموزشی، 
درمانی و امــور خیریه فعالیت دارند تســهیالتی 
از قبیــل معافیت مالیاتی در نظــر گرفته اما بطور 
مثال ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( که در 
امر مدرسه ســازی و ساخت بیمارســتان و مراکز 
بهداشــتی و همچنین انجام امور خیریه ای بسیار 
فعال هست تاکنون به هیچ عنوان درخواست مجوزی 
 برای برخورداری از ایــن قانون و معافیت مالیاتی

 نداشته است.

رئیس سازمان مالیاتی:

بهترین و همراه ترین مؤدیان نظام مالیاتی کشور نهادهای انقالبی هستند

دبیر اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی شرکت مدیریت 
منابع آب ایران تصریح کرد: کل چاه های موجود در ایران ۳۲۰ هزار 

حلقه است که ۱۰۰ هزار حلقه قانونی است.
عبــداهلل فاضلــی در گفت وگو با ایســنا، درباره آخریــن وضعیت طرح 
تعادل بخشــی اظهار کرد: در شــرایط فعلی با دیون ناشی از عدم تخصیص 
اعتبارات در سال 1395 – 1396 مواجهیم و در سال 1397، اگرچه میزانی 
از اعتبــارات اختصاص پیدا کــرده، اما کل اعتبارات 50 درصد کاهش یافته 

است که این موضوع نیز روند اجرای کار را کند کرده.
وی درباره انسداد چاه های غیرمجاز در کشور نیز گفت: روند اجرای این 
طرح، 45 درصد پیشرفت داشته و تاکنون حدود 7800 حلقه چاه در کشور 
مسدود شده است که براساس تدابیر در نظر گرفته شده برای سال 1397، 

باید 15 هزار حلقه چاه را مسدود کنیم.
دبیر اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع 
آب ایــران تصریــح کرد: کل چاه هایی که در ایران وجود دارد، با احتســاب 
چاه های حریمی که کنار رودخانه ها قرار گرفته، 320 هزار حلقه چاه اســت 

که از این تعداد، 100 هزار حلقه چاه مشمول قانون تعیین و تکلیف است.
به گفته فاضلی، براساس اقدامات صورت گرفته تاکنون 30 هزار حلقه چاه 
پر شده و طبق برنامه ریزی ها قرار شده که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، 
سازمان برنامه و بودجه تا پایان برنامه ششم 180 هزار چاه دیگر را پر کنیم.

چندی پیش نیز میبدی - مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت 
آب و آبفای وزارت نیرو - درباره اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد 
پروانه بهره برداری، گفته بود: تشکیل کمیسیون های رسیدگی به امور آب های 
زیرزمینی در تمام استان ها، تهیه فهرست چاه های حفر شده فاقد پروانه تا قبل 
از پایان سال 1385، ایجاد سامانه اطالع رسانی اینترنتی تعیین تکلیف چاه های 
فاقد پروانه و تهیه دستورالعمل های مورد نیاز برای تشریح نحوه تعیین تکلیف 
چاه های فاقد پروانه بهره برداری، از جمله اقدام های انجامی در این زمینه است.
وی با  اشاره به رسیدگی به وضعیت چاه های فاقد پروانه در دو محدوده 
»الف« و »ب« افزوده بود: در محدوده های مطالعاتی»الف« که دارای ظرفیت 
آب قابــل تخصیص برای تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری 
حفر شده تا پایان سال 1385 هستند و مصارف فعلی مجاز کشاورزی کمتر 
از آب قابل برنامه ریزی دشت است، حداکثر تا سقف 50 درصد آب دهی زمان 
بازدید، پیشنهاد آب دهی خواهد شد؛ هم چنین پروانه برای اینگونه چاه ها با 

حداکثر آب دهی 18 لیتر در ثانیه بالمانع اعالم شده است.

رئیــس اتحادیه امالک اســتان تهران گفــت: طبق قانون، 
اتحادیه های صنفی یا مشاوران امالک حق قیمت گذاری بر ملک 

را ندارند. 
مصطفی قلی  خسروی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان 
اینکه اتحادیه های صنفی و انجمن  حق دخالت در قیمت گذاری مســکن 
را ندارند، اظهار کرد: اتحادیه های صنفی و انجمن های بخش مســکن تنها 
می توانند قیمت مســکن را آنالیز کننــد و هیچ دخالتی در قیمت گذاری 

واحدهای مسکونی یا واحدهای پیش ساخته شده ندارند.
وی تأکید کرد: شــرع از قوانین جلوتر اســت و قانون شرع می گوید 
»مالکیت محترم است و ما نمی توانیم بر روی مال کسی قیمت بگذاریم.« 
فقط در صورتی که مصوبه ای از سوی مجلس مبنی بر قیمت گذاری ملک 
توسط انجمن های صنفی صادر شــود، اتحادیه های امالک یا انجمن های 

صنفی می توانند قیمت گذاری کنند.
رئیس اتحادیه امالک با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار مسکن می تواند 
توازن در این حوزه را برقرار کند، گفت: با ایجاد عرضه و تقاضا در بازار مسکن 
و افزایش تولید در این حوزه می توانیم رونق را در این بخش ایجاد کنیم.

وی با انتقاد از افزایش قیمت مصالح ســاختمانی در این حوزه تصریح 
کرد: متأسفانه هم  اکنون قیمت میلگرد به شاخه ای 100 هزار تومان رسیده 
و همین موضوع زمینه ساز کاهش تولید و کم شدن انگیزه سازندگان مسکن 
شده است.خسروی گفت: مسئوالن بخش دولتی باید هرچه سریعتر نظارت 
خود را بر بازار مســکن افزایش دهند، زیرا برخی از دالالن با ورود به این 

حوزه سعی دارند تنظیم بازار را به هم بریزند.
گفتنی اســت، چندی پیش محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی در 
حاشــیه جلسه کمیســیون عمران در پاسخ به این ســؤال که نظارت بر 
بازار اجاره و خرید و فروش بر عهده چه کســی است؟ گفت: اتحادیه ها و 
انجمن های صنفی بخش مســکن نظارت بــر این حوزه را برعهده دارند و 

مسئول قیمت گذاری در این بخش هستند.

یک مسئول در شرکت مدیریت منابع آب اعالم کرد

وجود بیش از ۲00 هزار حلقه
 چاه غیرمجاز در کشور

رئیس اتحادیه امالک استان تهران:

اتحادیه های صنفی 
حق قیمت گذاری بر ملک را ندارند

مرکز پژوهش های مجلس به چهار دلیل از 
تصویب طرح مجلس برای اخذ مالیات بر عایدی 

سرمایه در بخش امالک حمایت کرد. 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با 
انتشار گزارشی با عنوان »اظهارنظر کارشناسی درباره 
طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم« 
)مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن(، 
از تصویــب این طرح که منجر بــه اخذ مالیات بر 
عایــدی ســرمایه CGT در بخش امالک یا همان 
مالیات بر عایدی امالک و مسکن می شود، حمایت 
کرد. جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، ایجاد 
یک اهرم سیاســتی برای سیاستگذار، کاهش تورم 
مسکن و کاهش شــکاف درآمدی و نابرابری چهار 
دلیل این مرکز پژوهشــی برای حمایت از تصویب 

این طرح بوده است. 

در بخشــی از این گزارش با عنوان »مالیات بر 
عایدی ســرمایه امالک و مســکن؛ تعریف و حوزه 
شمول« آمده است: مالیات بر عایدی امالک و مسکن 
بر رشــد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خرید و 
فروش آن، وضع شــده و به این ترتیب، درصدی از 

عایدی به عنوان مالیات اخذ می شود. 
بخش دیگر گزارش این مرکز پژوهشــی درباره 
»اهمیت و ضرورت وضع مالیات بر عایدی مسکن« 
است. اولین دلیل حمایت مرکز پژوهش های مجلس 
از اخذ این مالیات، »جلوگیری از سوداگری در بخش 
مسکن« اســت. مالیات بر عایدی مسکن با حذف 
انگیزه های ســوداگرانه موجب بهبود شرایط برای 

انجام فعالیت های مولد اقتصادی می شود.
دومین دلیل حمایت بازوی کارشناسی مجلس 
از اخذ مالیات بر عایدی مســکن، »ایجاد یک اهرم 

سیاستی برای سیاســتگذار« است. در توضیح این 
دلیل آمده اســت: مالیات بر عایدی سرمایه ابزار و 
اهرمی است که می تواند موجب تغییر رفتار عاملین 
اقتصادی در جهت منافع عمومی شود. بخش مسکن 
نیز از این قاعده مســتثنا نیست و وضع مالیات بر 
عایدی مسکن می تواند کمک شایانی به سیاستگذار 

برای تنظیم این بخش کند«.
»کاهش تورم مســکن« سومین دلیل حمایت 
مرکز پژوهش های مجلس از اخذ این مالیات است 
و توضیح داده شــده است: یکی از علل ایجاد تورم 
در بخش مسکن، وجود سوداگری گسترده در این 

بخش است. 
چهارمین دلیل این مرکز پژوهشی برای حمایت 
از اخذ مالیات بر عایدی مســکن، »کاهش شکاف 
درآمدی و نابرابری« است. بخش بعدی گزارش مرکز 

پژوهش های مجلس، مالحظات در وضع مالیات بر 
عایدی سرمایه اســت که شامل »اجرای مالیات بر 
عایدی مســکن«، »معافیت ها«، »تعدیل تورم« و 
»تمییز بین عایدی کوتاه مدت یا بلندمدت« می شود.
در بخش پایانی گزارش بازوی کارشناسی مجلس 
درباره طرح الحاق یک مــاده به قانون مالیات های 
مستقیم )مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار 
مسکن( آمده است: با توجه به آنکه مسکن از نیازهای 
اساسی و مصرفی خانوار قلمداد می شود، الزم است 
جلوی فعالیتهای سوداگرانه و نوسانات قیمت در این 
بازار گرفته شود. این مهم با استفاده از ابزار مالیات بر 
عایدی امالک و مسکن محقق خواهد شد. لذا تصویب 
کلیات طرح الحاق یــک ماده به قانون مالیات های 
مستقیم )مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار 

مسکن(پیشنهاد می شود.

مرکز پژوهش ها اعالم کرد

4 دلیل برضرورت تصویب طرح مالیات بر عایدی مسکن

مدیر پیام رسان ایرانی گپ با انتقاد از عملکرد 
دوگانه مسئوالن در قبال پیام رسان های داخلی 
و خارجی گفت :حمایت از پیام رسان های داخلی 

فقط یک بازی بود.
مهدی انجیدنی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهارداشت: هیچ کس بخشنامه های حمایت از 
پیام رسان های داخلی را پیگیری نکرد. البته بخشنامه 
را که فقط دادســتانی داد و آن هم پیگیری نشــد. 
همین اآلن کانال پاد )کانال اطالع رســانی دولت( 
که در تلگرام فعال است آیا دادستانی با آن برخورد 

می کند؟
وی با بیان اینکه قبل از روی کار آمدن هاتگرام 
و تلگــرام طالیــی روزانه 700-800 هــزار نفر به 

پیام رســان های داخلی می آمدنــد افزود: کافی بود 
مســئوالن فقط کمتر از یک مــاه صبر کنند البته 
شــاید برخی از این مهاجرت عظیم مردم، احساس 

نگرانی کردند.
انجیدنی ادامه داد: اقبال مردم به هاتگرام و تلگرام 
طالیی به این دلیل بود که آنها ایرانی بودند، لذا مردم 
از پیام رســان های ایرانی هم استقبال می کنند. اگر 
هاتگرام و تلگــرام طالیی رو نمی آمدند حداقل 60 
درصد کاربران تلگرام مهاجرت می کردند وهمچنین 
اگر هاتگرام و تلگرام طالیی فعال نمی شدند، به نظر 
من اآلن مردم به خوبی و خوشی در پیام رسان های 
ایرانی با هم در ارتباط بودند.وی در ادامه با بیان اینکه 
اپراتور ها یک سوم شدن هزینه  اینترنت پیام رسان های 

داخلی را اعمال نمی کنند و کسی هم با آنها برخورد 
نمی کند افــزود: خودمان از محل وامی که دریافت 
کردیم ســرور خریدیم همچنین تعدادی تجهیزات 
امانی از جمله چند ســرور دســت دوم به برخی از 
پیام رسان ها داده شد که نیاز به آپ گرید داشت. قرار 
بود به پیام رسان های داخلی تسهیالت بی بهره داده 
شود که به وام وجوه اداره  شده تبدیل شد. همچنین 
این وام 5 میلیارد تومان اســت و باید ظرف 3 سال 
6 میلیــارد و 200 میلیون تومان برگردانیم که این 

خیلی سنگین است.
مدیر پیام رســان ایرانی گپ با  اشاره به حمایت 
مســئوالن داخلی از مدیر تلگرام گفت:قبل از آنکه 
خیلی از مســئوالن بگویند که بــا »دورف« دیدار 

داشتند یا او به ایران آمده ، من بارها در مصاحبه هایی 
که انجام دادم با اطمینان گفتم که دورف ایران بوده 
و تلگرام با یک توافق خیلی جدی پیش رفته است.
وی افــزود: دوروف که برای فیلترینگ تعدادی 
کمی user در روسیه جنجال به پا کرد به فیلترینگ 
تلگرام در ایران هیچ واکنشــی نشــان نداد، چون 

مطمئن بود تلگرام فیلتر نمی شود و نشد.
انجیدنی ادامه داد: تلگرام نه به کشور ما پاسخگو 
است و نه مالیات می دهد و نه در پیگیری جرائم به ما 
کمک می کند و از سویی اطالعات کشور ما را در جای 
دیگر ذخیره می کند.همچنین هاتگرام وتلگرام طالیی 
یک نسخه از اطالعات را پیش خودمان می گذارند و 

یک نسخه هم در اختیار تلگرام.

مدیر پیام رسان ایرانی گپ:

حمایت از پیام رسان های داخلی فقط یک بازی بود

جمعی از تولیدکنندگان با ارســال نامه ای به 
اسالمی  کردند مجلس شورای  کیهان، درخواست 
بند )و( تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را درباره 

عقود مشارکتی اصالح نماید.
 این گروه از فعاالن اقتصادی با  اشاره به بند )و( تبصره 
16 قانون بودجه سال 1397 اظهار کردند: »در برخورد با 
فعال اقتصادی که چند سال قبل تسهیالت دریافت کرده 
است، مجموع اصل بدهی، سود و وجه التزام در پایان سال 
نخست مبنای تسهیالت جدید قرار می گیرد که این روند 
برای ســال های بعد هم تکرار می شود، به این ترتیب ما 
شاهد محاسبه نرخ سود و جریمه دیرکرد بودیم که فقط 
تولید نقدینگی کرده و اسباب تورم بوده چرا  که ما به ازای 
پول تولید از این روش کاالیی به وجود نمی آمد، حفظ و 

ادامه این روند باعث آسیب جدی به فعال اقتصادی و به 
نظام بانکی وارد می کند و هم به لحاظ بین شــرع و شرع 

بین با غیرممکن است«.
ایــن نامه با  اشــاره بــه اظهارات اخیــر محمدرضا 
پورابراهیمی در گفت وگو با کیهان تأکید کرده است: »در 
کمیســیون اقتصادی این موضوع بررسی و خوشبختانه 
)قرارداد اولیه( در اصالحیه تعیین تکلیف شــده و از این 
بابت از مسئولین امر سپاســگزاریم، ولی با توجه به نوع 
تسویه تسهیالت به روایت اعالم شده توسط ریاست محترم 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و دریافت بهره 

به نام سود از عقود بانکی، ممکن نیست.«
در توضیح این درخواســت آمده اســت: اوالً بانک ها 
نمی تواننــد معامالت 1- اکل من مــال باطل 2- غرری 

3- ضرر و ضرار 4- ربوی انجام دهند. به لحاظ قانونی نیز 
نظر به مقررات آمره پولی و بانکی انجام این کار غیرممکن 
است، لذا با توجه به موارد مطروحه و نیاز به تفکیک عقود 
تسهیالت و به جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و جامعه عمل 
پوشاندن به سیاســت های اقتصاد مقاومتی مقام معظم 
رهبری، از آنجا که اصالحیه بند »و« تبصره 16 در دستور 
کار آتی مجلس قــرار دارد، جهت خروج از رکود تورمی 
و تحقق اقتصاد مقاومتی متــن ذیل به عنوان جایگزین 
پیشنهاد می گردد:»به منظور تشویق فعاالن اقتصادی در 
بخش های صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و تسویه 
مطالبات کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی 
و خصوصی، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا 
پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا 

پایان اســفندماه 1398 تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری مزبور مکلفند درخصوص عقود مبادله ای 
با احتســاب فقط یک دوره، اصل و سود تسهیالت خود 
را مطابق قرارداد اولیه و بدون جریمه براســاس نرخ سود 
مورد انتظار ســال انعقاد قرارداد دریافت و تســویه کنند 
و درخصوص عقود مشــارکتی مطابق مقررات آمره پولی 
و بانکی از آنجایی که عقد مشــارکت سند دین و بدهی 
نمی باشد، بلکه عقدی درخصوص تحقق یک شرکت است، 
بانک ها و مؤسســات اعتباری مزبور باید بر مبنا حقیقت 
انجام گرفته در موضوع شرکت و بدون استفاده از فرمول 
معمول و لحاظ نکردن ســود مورد انتظار و جریمه و نیز 
محاســبه نکردن وجه التزام همانند یک شــریک واقعی 

تسویه حساب نمایند«.

طی نامه ای به کیهان مطرح شد

درخواست تولیدکنندگان برای اصالح قانون تسویه بدهی معوق بانکی



گزارش روز
صفحه ۵

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ 
۲۶ ربیع االول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۵

افقی:
 1- کمــک به آنها در این برهه از زمان وظیفه اصلی 
دولت اســت- این یکی با خم هم می آید 2- نام دیگر 
کتاب معروف سیرالملوک نوشته خواجه نظام الملک- 
پزشکان ایجاد آن را عاملی در از بین رفتن سلول های 
مغــز می دانند 3- دقــت و ژرف اندیشــی- لخت و 
برهنه- درنگ و آهســتگی در کار 4- شــهر خون و 
قیام- از شهرهای صنعتی کشورمان- روادید- سرای 
مهر و کین 5- شــهری در اســتان اردبیل- یکی از 
اقلیت هــای مذهبی در ایران 6- توبه و اســتغفار به 
درگاه خداونــد- نام برادر کمبوجیه- از نام های قرآن 
کریم 7- کرم ابریشــم- قطعی برای ســکه- ورزشی 
برای آب و خشــکی- برآمدگی ســوهان 8- تعجب 
علیــا مخدره- جنگ جهانی دوم بــا حمله آلمان به 
این کشور آغاز شــد- از حواریون حضرت مسیح)ع( 
9- جمــع امت- آب در زبان عربی- طوالنی ترین رود 
جهان- ســیبل بهم ریخته 10- ســفر معنوی برای 
آرامــش خیال و تقرب به درگاه الی اهلل- زادگاه تیمور 
لنگ- نوعی کارت 11- از عرفای مشــهور قرن دوم 
هجری که زاده بلخ است- کشور و سرزمین- کشتی 
جنگی 12- مجنون- رئیسان و بزرگان- سوره ای در 
قرآن کریم 13- فیلمســاز مشهور فرانسوی که فیلم 
قاعــده بازی را در کارنامه خود دارد- مظهر پاکی در 
طبیعت- خواهر کوچک خانواده برونته 14- تکرارش 
رشــته کوهی است در افغانســتان- نام اسبق کشور 
میانمار- کشوری که سرزمین آتشفشان های اروپا لقب 
گرفته است 15- سوره ای در قرآن کریم- اندیشه و یا 
مکتبی که دربردارنده عناصر مختلفی از آراء، عقاید و 

روش هاست- مدرسه عشق و دلدادگی است.

عمودی:
1- دو خواســته مهم مــردم انقالبی ایران در 
تظاهرات ســال پنجاه و هفــت 2- رکنی در 
پاییزی میــوه ای  کبیره-  گناهــان  از   نماز- 

شماره 11282 جدو    ل

 3- پایتخت امویــان- آتش عرب- فیلمی از 
حمید زرگرنــژاد با مضمون دفاع مقدس که به 
تازگی در سینماهای کشورمان اکران شده است 
4- مهم ترین شهر تجاری کشور ترکیه- داستان 
بلند 5- لخت و عور- از سرطان های شایع در 
مردان- بزرگراهی در تهران- مخترع دینامیت 
که  یعقوب)ع(- سوره ای  6- سرزمین حضرت 
در آن احکام ارث آمده اســت- آنچه جوانان 
جویای کار الزم اســت داشته باشند 7- واحد 
اسبق پول آلمان- واحد شعر- چه وقت؟- نیرو 
و توان 8- از غذاهای دم دستی- عنوانی برای 
مدینه فاضله افالطون- عالمت جمع 9- سوغات 
سفر- ساز چوپان- شاعر می گوید چون که صد 
آید... هم پیش ماست 10- اثری از زنده یاد دکتر 
علی شریعتی- گونه- خانه بزرگ 11- ضمیر اول 
شخص جمع- نوعی بمب- عارف و شاعر بزرگ 
قرن ششم و بنیانگذار شعر عرفانی در ادبیات 
فارسی 12- لقب زال پدر رستم- قدیمی ترین 
کتاب ایرانیان باستان- حیوان نجیب 13- حرف 
فاصله- آقای آلمانی- خوشــایند و دلپذیری- 
جلسه بی سرانجام 14- سخن بی معنی- اسانسی 
برای شیرینی پزی ها- آهنگساز معروف و معاصر 
یونانــی 15- اثری از آیت اهلل شــهید مرتضی 

مطهری- مرکز استان کردستان.

❖

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

آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی  
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۱۵۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴8۱۳8۵۴ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/02/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 

و زیان منتهی به سال مالی 1396/09/30 مورد تصویب مجمع 

قرار گرفت.

مناصب حکومتی  با  بازنشستگان  خداحافظی 
نتیجه تصویب یکی از قوانین پرسر و صدای مجلس 
شــورای اســالمی بود که بدنه مدیریتی و اداری 
جامعه را تکان داد، عده ای شرافتمندانه پذیرفتند 
و عده ای همچنان پشــت میزها نشستند تا شاید 
فرجی برایشان حاصل شود و عده ای هم به دنبال 

دور زدن قانون!
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوم مرداد 97، 
بــا اکثریت آراء، طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشســتگان را تصویــب کردند و شــورای نگهبان نیز 
کلیات این مصوبه مجلس را در جلسه روز 17 مرداد این 
شورا، تأیید کرد، اما در بخش هایی ایراداتی به آن وارد کرده 
بود که در نامه ای از سوی شورای نگهبان، این ایرادات به 

مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
در نهایت شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه )21 
شهریور( طرح اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان را 
تأیید کرد و سپس طبق روال قانونی، علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی نیز روز )24 شهریور( این قانون را 

برای اجرا، به دستگاه ها ابالغ کرد.
طبق تبصره 3 این قانون؛ دستگاه های مشمول مکلفند 
ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابالغ این قانون، آن دسته از 
افرادی را که برخالف مفاد این قانون به  کار گرفته شده اند، 
از خدمت منتزع )جدا شده( و با آنان تسویه حساب کنند. 
افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، ِســَمت و 
پُســت خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از 
ایــن مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف 

غیرقانونی در اموال دولتی است.
مهلت آخر!

دو زمان متفاوت برای مهلت پایانی حضور بازنشسته ها 
در دستگاه ها مطرح است.

 به گفته جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان امور اداری و استخدامی؛ تاریخ اجرای قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان 26 آبان بود و از این تاریخ این 
قانون در همه دستگاه های مشمول این قانون اجرا شدند.
این درحالی است که سراج رئیس سازمان بازرسی کل 
کشــور تاکید کرده که تاریخ پایانی 15 آذرماه است. چرا 
که قانون در 31 شهریوماه در روزنامه رسمی درج شده و 
طبق مقــررات 15 روز بعد یعنی 15 مهر قابلیت اجرایی 

دارد که به 15 آذرماه ختم می شود.
فارغ از اما و اگر این تاریخ ها بسیاری از عمده دستگاه ها 
در ســازمان ها 26 آبان ماه را مالک قرار داده اند چرا که 
خروج بازنشستگان و انتخاب جایگزین برای آنها حاکی از 

این موضوع است.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

و قابلیت اجرایی باال
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در استان زنجان 
و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »ما یک سری ایرادات 
قانونی در مورد بحث بازنشستگی داریم که قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان 40 درصد این مسائل بازنشستگی 

را می تواند حل کند.«
وی ادامه می دهد: »ابهامات در قوانین بازنشســتگی 
بســیار زیاد اســت اما قانون منع به کارگیری باعث شد 
تا خیلی شــفاف تا سطوح پایین تر از وزرا از بازنشستگان 

استفاده نشود.«
بیگدلی می افزاید: »با توجه به نیاز جامعه و وجود کثیر 

آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
اجرا می شود؟ 

ماندن قانونی یا دور زدن قانونی قانون؟!
هدیه آقاپور

 بخش نخست

* افضلی نماینده مردم اقلید در استان فارس: در مرحله تصمیم سازی 
مملکتی هر چه از نیروهای مجرب و پخته استفاده کنیم

 بهتر است اما در مرحله اجرایی تصمیم سازی 
می طلبد از نیروهای پرانرژی ریسک پذیر 

استفاده شود و قانون منع به کارگیری
 بازنشستگان خودش یک قدمی

 است تا در این جهت حرکت کنیم.

* قلی زاده عضو کمیسیون عمران مجلس: قانون منع به کارگیری بازنشستگان به ظاهر
 اجرا شده اما احساس می شود متاسفانه در برخی دستگاه ها نسبت به آن مقاومت هایی

 هست و بعضا به بهانه های مختلف از جمله قرارداد ساعتی برخی را در مسئولیت ها نگه می دارند.

فارغ التحصیالن، مجلس صالح دید که بازنشستگان محترم 
که سال های زیادی زحمت کشیده اند و با سابقه های 30 
تا 35 ســال و بعضا 40 سال که در بدنه اجرایی مملکت 
بودند باید کناره گیری کنند تا نیروهای جوان تر با انرژی 

بیشتر به فعالیت بپردازند.«
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس تصریح می کند: 
»وزارت کشــور در این زمینه پیشــرو بوده و در سطوح 
مختلف استاندار، فرماندار و غیره، جا به جایی صورت داده 
اما هنوز این قانون در بخش های دیگر اجرایی نشــده که 
این امر ممکن اســت به آن مدیرانی که مسئول اجرایی 

هستند بازگردد.«
وی اضافه می کند: »حساســیت خاصی بر روی این 
قانون وجود داشت و چندین بار هم در صحن علنی مجلس 
و کمیسیون اجتماعی بررسی شد و ایراداتی که گرفته شد 
به شورای نگهبان ارجاع پیدا کرد و پس از برطرف شدن 

به تصویب رسید.«
بیگدلی خاطرنشان می کند: »قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان  یکی از قوانینی است که هم شفافیت کامل 
دارد و هــم جامعیت و قابلیت اجرایــی دارد، امیدواریم 
بتوانیم از این فرصت به دســت آمــده برای به کارگیری 

جوانان استفاده کنیم.«
خداحافظی ها در نهاد ریاست جمهوری

اصالحیه طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به 
نهاد ریاســت جمهوری نیز رسید. در همین راستا مسیح 
مهاجری نماینده رئیس جمهور در دانشگاه مذاهب اسالمی، 
علی یونسی دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها و 
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در امور احیای بافت های 
فرسوده از سمت خود استعفا داده اند و رئیس جمهور هم 

با استعفای آنها موافقت کرده است.

همچنیــن واعظی رئیس دفتــر رئیس جمهور هم در 
اجرای قانون با درخواست استعفای برخی مقام ها موافقت 
کرده است که بر این اساس سیدرضا اکرمی مشاور رئیس 
دفتر رئیس جمهور، بهمن حســین پور معاونت تشریفات 
دفتر رئیس جمهور، فریدون وردی نژاد مشــاور رسانه ای 
رئیس دفتر رئیس جمهور، علی جنتی مشاور رئیس دفتر 
رئیس جمهور، محســن محبی ریاست مرکز امور حقوقی 
بین المللی ریاســت جمهوری و خلیل معظم زاده معاونت 
پشتیبانی و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری از همکاران 

خود خداحافظی کردند.
البتــه گفته می شــود محمود واعظــی رئیس دفتر 
رئیس جمهور نیز شــامل این طرح می شــود و با تصویب 
این طرح بایســتی دفتر رئیس جمهــور را ترک کند ، اما 
بهمن حسین پور معاون ســابق مراسم و تشریفات دفتر 
رئیس جمهــوری در واکنش به این خبر اعالم کرد آقایان 
واعظی و حاجی میرزایی مشــمول قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان نمی شوند و اخبار بازنشستگی آن ها صحت 

ندارد.
در طرف دیگر زمزمه هایی در برخی رسانه ها پیچیده 
کــه محمود واعظی پس از پایــان این مهلت قانونی هم، 
همچنــان در دولت باقی خواهد ماند. رئیس جمهور قصد 
دارد ضمن انتصاب او به عنوان یکی از معاونت های خود، 
فعالیت های دفتر رئیس جمهور را نیز ذیل همان معاونت 
انتقال دهد. برخی منابع مطلع می گویند، احتماال واعظی 
معاون اجرایی می شود و دفتر رئیس جمهور نیز ذیل نظر 

او و این معاونت فعالیت خواهد کرد. 
لطفا مقاومت نکنید!

ســید حســین افضلی نماینده مردم اقلید در استان 
فارس و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسالمی 

در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »یکی از مشکالت 
موجود در کشور ما، بحث اشتغال، ورود جوانان به صحنه 

و کارهای اجرایی مملکت می باشد.«
وی ادامه می دهد: »مجلس در همین رابطه به بحث 
ورود جوانان به صحنه اجرایی کشور ورود پیدا کرد و قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان را به تصویب رساند، اجرای 
ایــن قانون در ابتدا با توجه به مقاومت هایی که می شــد 

شروع خوبی داشت و در دستگاه های مختلف اجرا شد.«
افضلی اضافه می کند: »ابهاماتی در ابتدا مطرح شد که 
مجلــس درصدد برطرف کردن آنها بر آمد و این آمادگی 
را داریم تا هر مورد دیگری را بررســی کنیم  تا در نهایت 
اینگونه نباشد فردی سال های سال در امور اجرایی پس از 

بازنشستگی فعالیت کند.«
عضو کمیســیون عمران با اشاره به اینکه قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان زمینه ای بــرای حضور افراد 
مختلــف در فعالیت های اجتماعی اســت، می گوید: »در 
مرحله تصمیم ســازی مملکتی هر چه از نیروهای مجرب 
و پخته اســتفاده کنیم بهتر اســت اما در مرحله اجرایی 
تصمیم سازی می طلبد از نیروهای پرانرژی و ریسک پذیر 
اســتفاده شود و این قانون خودش یک قدمی است تا در 

این جهت حرکت کنیم.«
وی خاطرنشــان می کند: »در بسیاری از بخش ها از 
جمله وزارت کشور این قانون اجرا شد، در برخی قسمت ها 

هم ابهاماتی وجود داشــت که مجلــس برطرف کرد اما 
خواهشمندیم که مقاومتی در برابر این بخشنامه نکنند تا 

از نیروهای دیگر استفاده کنیم.«
روایتی از برخی تقالها

 برای ماندن در پشت میز 
به گفتــه مجید انصــاری رئیس ســازمان اداری و 
استخدامی کشور، بازنشسته های دولتی 110 نفر هستند 

که حدود 12 درصد از میزان مقامات را شامل می شوند.
وزارتخانه های کشــور، ارشــاد و نفت نیز تعدادی از 
افرادی را که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

می شوند را وداع گفتند اما در برخی از این وزارت خانه ها 
همچنان افراد داخل لیست پشت میزهایشان نشستند که 
انتظار می رود تا 15 آذر ماه پست های خود را تحویل دهند.

اما فدراسیون فوتبال که یکی از پرچالش ترین مباحث 
اخیر اجرای این قانون را رقم زد در شــرایطی که مدیران 
ورزش تاکید داشتند که آقای تاج و همه مدیران بازنشسته 
فوتبال باید مثل ســایر بازنشستگان فدراسیون های دیگر 
ورزش را ترک کنند، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته 
ملی المپیک اعالم کرد: با توجه به ماده 60 قانون خدمات 
مدیریت کشــور، آقای تــاج می تواند خــود را از حالت 

بازنشستگی به  اشتغال مجدد با رعایت قانون برگرداند.
دلیل چرخش مسئوالن ورزش روشن بود؛ تحرکات 
برخــی از مدیران فوتبال و ارتباطاتی که آنها با اینفانتینو 
رئیس فیفا و شیخ سلمان رئیس  کنفدراسیون فوتبال آسیا 
گرفتند موجب شد به یکباره موضوع دخالت دولت مطرح 

و چماق تعلیق فوتبال باالی سر ورزش بلند شود.
البته مشکل بازنشســته های فدراسیون فوتبال تنها 
مربوط به مهدی تاج نیســت، سایر اعضای هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال مانند اســالمیان، بهاروند، کفاشیان، 
اصفهانیان و حتی محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون  
به منظوراجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مجبور 
به ترک فدراســیون فوتبال خواهند بود. بر این اساس به 
احتمال زیاد مجمع عمومی فدراســیون فوتبال در دو ماه 
آینده برگزار و طی آن اعضای مجمع نسبت به انتخاب افراد 

جایگزین در هیئت رئیسه اقدام خواهند کرد.
در شــهرداری ها هــم تغییراتی صــورت گرفت که 
مهم ترین آن شهردار تهران بود، محمدعلی افشانی علی رغم 
تالش هــای صورت گرفته برای دور زدن قانون به فعالیت 
خود در ساختمان خیابان بهشت پایان داد و روز سه شنبه 
22 آبان با انتخاب اعضای شــورای شهر تهران جای خود 

را به پیروز حناچی داد.
از جمله فعالیت هایی که در این مدت به  کمک طیفی 
از اصالح طلبان برای دور زدن قانون صورت گرفت می توان 
به جمع شدن عده ای از نمایندگان مجلس در دفتر شهردار 
تهران و تماس با نمایندگان دیگر برای تصویب »استفساریه 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان جهت مستثنی کردن 
شــهردار تهران«  اشــاره کرد که سید احسان قاضی زاده 

هاشمی آن را در جمع خبرنگاران رسانه ای کرد.

مجازات دور زدن قانون 
چه خواهد بود؟

احسان قاضی زاده هاشــمی، عضو فراکسیون جوانان 
مجلس شــورای اســالمی  و طــراح اصلــی قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان اعالم کرد: گزارش هایی از تخلفات 
مدیران و مشموالن قانون منع به  کارگیری بازنشستگان 
برای دور زدن قانون از ســوی مشموالن قانون به دست 
ما رســیده که همه آنها را دسته  بندی کرده و در اختیار 
نهادهای نظارتی قرار دادیم تا این دستگاه ها طبق قانون 

رسیدگی کنند.
پیش از این نیز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان در ارتباط تلفنی با خبر21 شبکه اول پس از تصویب 
قانون اظهار داشت: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی 
2 ماه است و سازمان ها و  ارگان هایی که این قانون برایشان 
صادق است ظرف 2 ماه باید در خصوص اجرای آن اقدام 
کنند و ضمانــت اجرای این قانون ماننــد  دیگر قوانین، 

جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.   
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اعالم 
کرد: بازنشســتگان شاغل که پست های خود را تا 15 آذر 

ماه ترک نکنند، به دادگاه معرفی می شوند.
در همین راســتا فیاض شــجاعی دادســتان دیوان 
محاسبات ضمن اشــاره به مصادیق مجازات بازنشسته ها 
می گویــد: »اگــر از  تاریخ 26 آبان بازنشســتگان منتزع 
نشده باشند و پســت خود را ترک نکرده باشند مشمول 
حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال  دولتی هســتند و 
افرادی که آن ها را منتــزع نکرده اند یعنی باالترین مقام 
اجرایی نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال 

 دولتی هستند.«
 بــه گفتــه او، همچنین مســئوالن ذی مدخل در 
پرداخت به این افراد که اعم از باالترین دســتگاه اجرایی 
و ذی حسابی ها  نیز مشــمول حکم تصرف غیرقانونی در 
اموال دولتی می شــوند که مجازات تصرف غیرقانونی در 
اموال دولتی در ماده 598 قانون  مجازات اســالمی بیان 
شده است که اعم از شالق، حبس و جزای نقدی می شود.  
اکنــون با اتمام موعد قانونی مــدت دو ماهه، قانون 
بازنشســتگی در حال اجرا شدن می باشد و در این میان 
نقش نهادهای نظارتی بیش از پیش پررنگ تر جلوه می کند 

تا که این طرح بتواند به نحو کاملی اجرا شود.
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کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 

زیــر جهت اطالع عموم آگهــی می گردد. موضــوع فعالیت: ارائه 

خدماتی از جمله واردات و صادرات، انجام امور بازرگانی، راه اندازی 

کارخانه، ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های 

آزمایشگاهی، مواد مصرفی آزمایشــگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 

راه اندازی آزمایشــگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف 

شرکت مفید باشــد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 

مراجــع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 

اصلی: اســتان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 

تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر چمران - کوچه الدن 

- پــالک 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 1441674191 

ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000/000 

ریال نقــدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مهرناز 

آجورلو به شماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 ریال 

سهم الشرکه خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 دارنده 

5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره خانم مهرناز 

آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به 

مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیــره به مدت نامحدود 

خانم الهام آرام به شــماره ملی 0073518506 و به سمت رئیس 

هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حــق امضاء: کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 

قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت 
با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان 
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ به شماره ثبت 

۵۳۲۷۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷8۹۵۹8۰ 

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

صورتجلســه  اســتناد  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
1396/5/7 و نامه شــماره 
962/15/138045 مــورخ 
1396/5/18 اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی استان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: مهدی فرنشان با کد 
ملــی)0043087426( به 
جای مصطفــی وزیری به 
ســمت مدیرعامل شرکت 
بــرای بقیه مــدت تصدی 
انتخــاب گردیدنــد. کلیه 
تعهدآور  اسناد  و  قراردادها 
و اوراق بهادار شرکت با دو 
امضاء 1- مهدی فرنشــان 
به عنــوان مدیرعامل با کد 
ملی 0043087426 دارنده 
امضــاء ثابــت و 2- جعفر 
موالیــی به عنــوان رئیس 
هیئــت مدیره بــا کد ملی 
1550365479 همــراه با 
مهر شــرکت تعاونی دارای 
اعتبار خواهند بود و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره، امضاء 
باقر داودی مقدم به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره با 
کد ملــی 0380847541 
همراه با مهر شرکت تعاونی 
دارای اعتبــار خواهند بود 
و همچنیــن اوراق عــادی 
شــرکت تعاونی بــا امضاء 
مهدی فرنشــان به عنوان 
مدیرعامل و مهر شــرکت 

معتبر است.

آگهی
 تغییرات شرکت 

تعاونی مسکن 
کارکنان اداره کل 

بهره برداری
 به شماره ثبت 

 ۴۷۰۹۰
و شناسه ملی 
۱۰۱۰۰۹۲۳۰۹۶

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

شــرکت توســعه منابع انرژی توان در نظر دارد تــدارک 10000 
کیلوگرم فایبر فالک مورد نیاز خود را با شــرایط ذیــل از طریق برگزاری 
مناقصــه عمومی و از شــرکت های واجد شــرایط خریــداری نماید. لذا از 
متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت تهیه اســناد و تحویل پاکات مناقصه 

برابر روش ذیل اقدام نمایند.
1- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصــه: معادل پنج درصد مبلغ 
پیشــنهادی به صورت یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی 2- شــرایط 
الزامــی متقاضیــان: ارائه ســابقه فعالیت، اساســنامه، روزنامه 
رســمی و مشــخصات کامل اعضای هیئت مدیــره 3- تاریخ 
دریافت اســناد مناقصه: 5 روز از انتشــار آگهــی 4-  آخرین مهلت 
ارســال پیشــنهادات: ساعت 15 روز ســی ام از انتشار آگهی 5- 
بهــای اوراق مناقصه: مبلغ 200/000 ریال واریز به حســاب جاری 

1177800626802 بانک ســپه شعبه شــهید چمران کد 
1177، به نام شــرکت توسعه منابع انرژی توان 6- محل تهیه 
اســناد و تحویل پیشــنهادات: خیابان پاسداران، نرسیده به میدان 
نوبنیاد، ابتدای بزرگراه شــهید بابایی شــرکت توسعه منابع 
انرژی توان- معاونــت بازرگانی- مدیریت بازرگانی خارجی- 
شــماره تمــاس: 22586221، 22540523، 22566242 - به 
پیشــنهادهایی که فاقد سپرده، امضاء، مشــروط، مخدوش و دارای سپرده 
کمتر از میزان مقرر، چک شــخصی و پیشــنهادهایی کــه پس از انقضای 
مهلت تعیین شــده در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- شــرکت توســعه منابع انرژی توان در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادها 
مختار اســت. - ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به این مناقصه، در اسناد 

مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توسعه منابع انرژی توان
آگهی مناقصه عمومی
مناقصه شماره ۹۷۰8۱

م الف 3210

شرکت توسعه منابع ارنژی



صفحه ۶
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ 

۲۶ ربیع االول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۵

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

ســنت و قانون الهی این  است که هر کســی امنیت اجتماع را به هر 
شکلی به خطر اندازد می بایست مجازات شود. میزان مجازات بستگی 
به میزان تاثیر فعالیت خطر افکنی دارد که شــخص انجام می دهد. 
همچنین تکرار عمل خطرآفرین و شایعات لرزه افکن می تواند مجازات 
را تشــدید کند. از همین رو، بر اساس  آیات قرآن، رسانه هایی که به 
انتشار شایعات می پردازند، باید خود را برای مجازات سخت و سنگین 

دنیوی و اخروی آماده سازند.

کیفرهای سخت نسبت به محاربان 
اقتصادی

پیــش از آنکه به چرایــی کیفرها و مجازات های 
سنگین و سخت نسبت به محاربان اقتصادی پرداخته 
شود، نخست باید انواع مجازات هایی که خدا در قرآن 
برای آنان در نظر گرفته معرفی شــود؛ زیرا شناخت 
این احکام به ما کمک می کند تا در اندیشــه چرایی 
این مجازات های سنگین و سخت، به درستی قوانین 

وحیانی و الهی اسالم و قرآن پی ببریم.
در آموزه هــای قــرآن، برای محــارب و محاربه 
احکام خاصی مطرح شــده اســت که می توان آن را 
از مجازات های بســیار سنگین و سخت برشمرد که 
شــاید برای بسیاری غیر قابل باور باشد. جالب اینکه 
این احکام محاربه خاص کسانی نیست که به جنگ 
نظامی اقدام می کنند؛ بلکه نسبت به کسانی است که 

به جنگ اقتصادی پرداخته اند. 
از نظــر قرآن، جنگ در انواع و اقســام گوناگون 
آن، امری نادرســت و باطل و مذموم تلقی می شود؛ 
البته اگر ســخن از جهاد اســت، هرگز جهاد به معنا 
و مفهومی نیســت که از درون آن امر باطلی بیرون 
آیــد؛ زیرا جهاد را می توان در ذات خود امری دفاعی 
دانست؛ چرا که همواره جهاد در جهت دفاع از بشریت 
و دفع ظالم و مســتکبر بوده است؛ از این رو هرگز به 
شکل ابتدایی تجویز نمی شود؛ زیرا آن کس که آغازگر 
است محاربانی هستند که به اشکال گوناگون به ظلم 
و ســتم اقدام می کنند. هنگامی که محاربان به ظلم 
و ستم می پردازند، حکم جهاد برای دفاع از مظلوم و 
مستضعف صادر می شود. بنابراین، قتال در قالب جهاد 
مقدس، چیزی جز دفاع نیست. به عنوان نمونه خدا 
در قــرآن می فرماید:و چرا شــما در راه خدا و در راه 
نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید 
همانان که می گویند پروردگارا ما را از این شهری که 
مردمش ستم پیشه  اند بیرون ببر و از جانب خود برای 
ما سرپرســتی قرار ده و از نزد خویش یاوری برای ما 
تعیین فرما؛ کسانی که ایمان آورده  اند در راه خدا کارزار 
می کنند و کسانی که کافر شده  اند در راه طاغوت می 
 جنگند. پس با یاران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان 

 علی پوریا

واژه محارب از ریشه »حرب« به معنای جنگ است. از نظر آموزه های قرآن، جنگ تنها 
در حوزه نظامی محدود نمی شود، بلکه کوچک ترین و ضعیف ترین نوع جنگ را باید جنگ 
نظامی دانســت؛ زیرا جنگ های مهم تری است که نه تنها انسان را به شکلی وحشتناک 
می کشد، بلکه موجب تباهی دنیا و آخرت بشر می شود. در این جنگ ها که شامل جنگ 
نرم، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی و مانند آنها است؛ حقیقت و هویت اجتماع، تهدید 
به نابودی می شود؛ زیرا مایه قوام بخش و حقیقت آفرین برای اجتماع، اقتصاد و فرهنگ 
اســت، به طوری که نابودی هر یک به معنای نابودی اجتماع است؛ زیرا فلسفه وجودی و 
حکمت و هدف تشــکیل اجتماع، تامین سعادتی است که در سایه فرهنگ و اقتصاد به 
دســت می آید؛ نابودی هر یک از این مقومات اجتماع به معنای نابودی اجتماعات بشری 
است. از همین رو جنگ در حوزه های اقتصادی و فرهنگی مهم تر از جنگ در حوزه های 
دیگر ارزیابی می شود؛ به ویژه آن که آن چه مایه بقای حیات ابدی بشر است، همان مباحث 
مربوط به فرهنگ است که سامان دهنده حرکت های اقتصادی است و انسان در آخرت بر 
اساس همین فرهنگ، به حیات ابدی خویش ادامه می دهد. نویسنده در این مطلب درباره 

دیدگاه قرآن در خصوص محاربان از جمله محاربان اقتصادی سخن گفته است.

 از نظر آموزه های قرآن، محاربان 
اقتصادی  محاربــان  از جملــه 
فی االرض  مفســدان  عنوان  به 
شــناخته می شوند که نه تنها به 
خود یا اجتماع زیان وارد کرده و 
فساد می کنند، بلکه محیط زیست 
را نابود می کننــد و با این کار به 
همه موجودات و آفریده های الهی 
زیان و ضرر می رســانند و دامنه 
فساد آنان محدود به خود و بشر 

نیست.

در نهایت ضعیف است.)نساء، آیات ۷5 و۷۶(
بنابراین، جهاد در ذات خویش دفاعی است؛ زیرا 
اگر اقدامات ایذایی مستکبران و ظالمان نباشد، هرگز 
اقدامات قتالی و جهادی علیه آنان شــکل نمی گیرد؛ 
حرکــت جهادی علیه آنان در جهت دفاع از مظلوم و 

مستضعف است.
بر اساس آموزه های قرآن، از اقسام جنگ های باطل 
و ظالمانه باید به جنگ اقتصادی اشاره کرد که می تواند 
از درون مرزهای جغرافیایی نظام اسالمی علیه مردم 

انجام شود یا از بیرون مرزهای آن.
البته جنگ اقتصادی، در درون مرزهای سرزمینی 
می تواند در راستای اهداف دشمنان بیرونی هدایت و 
مدیریت شــود. از این رو، می بایســت این گروه را به 
یک معنا ستون پنجم و منافقانی دانست که در مسیر 

دشمنان و اهداف آنان حرکت می کنند.
از نگاه قرآن، کسانی که به جنگ اقتصادی در میان 
مسلمانان می پردازند حتی اگر عنوان اسالم و مسلمانی 
را یدک بکشند، جزو کسانی هستند که علیه اهداف 
اصیل آموزه های اســالم که همه شرایع برآن تاکید 
دارند، حرکت کرده اند؛ زیرا بر اســاس آیه 25 سوره 
حدید همه پیامبران بــرای این آمده اند که مردمان 
از هــر دین و آیین و مذهب و جنس و قوم ، قیام به 
عدالت کرده و مطالبه گر ســهم خویش از نعمت های 
الهی باشند. کسی که به جنگ اقتصادی می رود، در 
حقیقت علیه بنیادین ترین آموزه های اســالم اعالن 

جنگ کرده است. 
به هر حال از نظــر آموزه های قرآن، محاربان از 
جمله محاربان اقتصادی به عنوان مفسدان فی االرض 
شناخته می شوند که نه تنها به خود یا اجتماع زیان 
وارد کرده و فساد می کنند، بلکه محیط زیست را نابود 
می کنند و با این کار به همه موجودات و آفریده های 
الهی زیان و ضرر می رسانند و دامنه فساد آنان محدود 

به خود و بشر نیست.
خدا می فرماید: سزای کسانی که با خدا و پیامبر 
او می  جنگند و در زمین به فســاد می  کوشــند، جز 
این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا 
دســت و پایشان در خالف جهت  یکدیگر بریده شود 

یا از آن ســرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در 
دنیاســت و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت؛ 
مگر کســانی که پیش از آنکه بر ایشان دست  یابید 
توبه کرده باشند ،پس بدانید که خدا آمرزنده مهربان 

است. )مائده، آیات ۳۳ و۳۴(
در این آیات چند حکم به عنوان مجازات و کیفر 
محاربان از جمله محاربان اقتصادی بیان شده که شامل 
: 1. قتل با شمشــیر؛ 2. آویختن به دار؛ ۳. قطع یک 
دست و یک پا به صورت مخالف؛ ۴. تبعید، می شود.

امام باقر و امام صادق )علیهماالســالم( فرمودند: 
کیفر محارب، به اندازه استحقاق او است. اگر تنها قتل 
کرده باشد، کیفرش قتل است؛ و اگر مرتکب قتل شود 
و مالی را بگیرد کشته می شود و به دار آویخته می شود؛ 

و اگر مالی را بگیرد ولی مرتکب قتل نشــود، دست و 
پای او قطع می گردد؛ و در صورتی که در راه ها ترس و 
وحشت ایجاد کند، فقط تبعید می شود. )مجمع البیان، 

ج ۳ - ۴، ص 291 ( 
گفتنی اســت کــه احکام محاربه، شــامل همه 
محاربان و مفســدانی اســت که با انــواع روش های 
گوناگــون به فســاد در زمین می پردازنــد و امنیت 
اجتماع را به خطر می اندازند؛ از همین رو خدا درباره 
کسانی که با انواع شایعات لرزه افکن اجتماع را دچار 
وحشــت می کنند، همین احکام را برای آنان صادر 
می کند؛ چنانکه می فرماید:اگر منافقان و کسانی که 
در دلهایشان مرضی هست و شایعه  افکنان در مدینه 
از کارشان باز نایستند تو را سخت بر آنان مسلط می 
 کنیم تا جز مدتی اندک در همســایگی تو نپایند، از 
رحمت  خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته 
و سخت کشته خواهند شد، در باره کسانی که پیشتر 
بوده  اند همین سنت  خدا جاری بوده است و در سنت  
خــدا هرگز تغییری نخواهی یافت. )احزاب، آیات ۶0 

تا ۶2(
از این آیات به دست می آید که سنت و قانون الهی 
که تبدیلی در آن راه نمی یابد، این حکم است که هر 
کســی امنیت اجتماع را به هر شکلی به خطر اندازد 
می بایست مجازات شــود. میزان مجازات بستگی به 
میزان تاثیر فعالیت خطر افکنی دارد که شخص انجام 
می دهد. همچنین تکرار عمل خطرآفرین و شایعات 
لرزه افکن می تواند مجازات را تشدید کند. از همین رو، 
بر اساس همین آیات قرآن، رسانه هایی که به انتشار 
شایعات می پردازند، باید خود را برای مجازات سخت 

و سنگین دنیوی و اخروی آماده سازند.
همچنین از آیات قرآن این معنا به دست می آید 
که هر گونه همکاری با محاربان و حضور در میان آنها 
حرام است. در آیه 2 همین سوره به شکل حکم کلی 
بیان شــده که هر گونه همکاری با دیگران در گناه و 

تعدی حرام است. 
همچنین خدا با  اشاره به منافقانی که در مسجد 
ضرار گرد آمده و محفل توطئه علیه اســالم و نظام 

والیــی ایجاد کرده بودند، حضور در این محافل را به 
عنوان حضور حربی دانسته و آن را حرام اعالن می کند.

)توبه، آیات 10۷ تا 109(
از نظر قرآن، بر دولت اسالمی و امت اسالم است تا 
علیه چنین محافل و مراکزی که به توطئه می پردازند، 
اقدام عملی داشته باشند و حتی اگر این مراکز به عنوان 
مسجد ایجاد شده است، آن را تخریب و از میان بردارند 
تا مرکزی برای توطئه حتی با عناوین مقدسی چون 
مسجد وجود نداشته باشد؛ زیرا مسجد برای عبادت 
است نه توطئه. از نظر قرآن، از بین بردن زمینه توطئه 
و نفوذ محاربان در جامعه اسالمی امری ضروری و الزم 
است و دولت و نظام اسالمی و امت اسالم مجاز نیستند 
تا در این امر کوتاهی کنند، بلکه قاطعانه باید با چنین 

مراکز و افراد نفوذی و توطئه گر برخورد کرده و مجازات 
مناسب علیه آنان اعمال شود.)همان(

البته درهای توبه همیشــه باز اســت و این افراد 
پیش از آنکه دولت و نظام اسالمی به آنان دسترسی 
یابد و دســتگیر شــوند، می توانند با توبه از هر گونه 
مجازات حتی قتل و اعــدام در امان بمانند، اما پس 
از دســتگیری، ممکن است توبه آنان در پیشگاه خدا 
قبول شــود و آنان در قیامت مجازات نشوند، اما باید 
مجازات دنیوی که شامل قتل و اعدام است را تحمل 
کننــد؛ زیرا توبه پس از دســتگیری موجب تغییر و 
تبدیل حکم الهی نمی شود و حتی مجازات را تخفیف 
نمی دهد، ولی برای آخرت و قیامت شخص سودمند 
خواهد بود. اما توبه پیش از دســتگیری که همراه با 
خروج از چنین محافل و یا عملکردهای حربی است، 
مجازات را از شخص بر می دارد و شخص توبه کار در 
چنین حالتی، کامال مــورد عفو خدا و نظام و دولت 

اسالمی قرار می گیرد.
بنابراین، کیفرهای چهارگانه )قتل، به دار آویختن، 

قطع دســت و پا و تبعید( از محاربان و فسادانگیزان، 
در صورت توبه، قبل از دستگیری و خروج از مراکز و 
فعالیت های حربی موجب سقوط احکام فوق می شود 
)مائــده، آیات ۳۳ و ۳۴(؛ اما توبه و اظهار پشــیمانی 
محاربان تبهکار پس از دستگیری، فاقد تأثیر و اعتبار، 
در سقوط کیفر و رهایی از عذاب دوزخ است.)همان(
البتــه خدا با فراخوان محاربان به توبه و پرهیز از 
فسادگری و ســتیزه جویی با خدا و رسول)ص( پس 
از دســتگیری بر آن اســت تا جلوه هایی از رحمت و 
غفران خویش را به آنها نشان دهد تا دست از اقدامات 

فسادانگیز و ستیزه جویانه خویش بردارند.)همان(
چرایی مجازات مفسدان 

فرهنگی و اقتصادی
از آنچه گذشــت دانسته شــد که خدا نسبت به 
محاربان و مفســدان از جمله مفســدان فرهنگی و 
اقتصادی، بســیار غضبناک است به طوری که احکام 
سنگین و کیفرهای بسیار سختی را برای آنان در نظر 
گرفته که شامل قتل و اعدام است. در باره چرایی این 
احکام سخت و سنگین نسبت به فعالیت های فرهنگی 
و اقتصادی مفسدانه ممکن است اما و اگرهایی مطرح 
شود؛ ولی وقتی دانسته شود که از نظر قرآن، اقتصاد 
و فرهنگ از مهم ترین و بلکه دو مقوم اصیل و اساسی 
برای اجتماع هستند، می توان درک کرد چرا چنین 
کیفرهای سنگینی برای این گروه های مفسد و محارب 

وضع شده است.
از نظــر قرآن، اقتصاد و فرهنــگ از مهم ترین و 
اصلی ترین مقومات و پایه های اجتماع هستند از همین 

اعالن جنگ داده اند. خدا می فرماید:ای کسانی که 
ایمــان آورده  اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، 
آنچه از ربا باقی مانده اســت واگذارید و اگر چنین  
نکردیــد، بدانید به جنگ با خدا و فرســتاده وی  
برخاســته  اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه  های شما 
از خودتان اســت . نه ســتم می  کنید و نه ســتم 
می  بینیــد. )بقره، آیــات 2۷۸ و 2۷9( پس از نظر 
قرآن، رباخواری یکی از مهم ترین مصادیق محاربه 
با خدا و پیامبر)ص( و نظام والیی اســالمی است. 
برهمین اساس هر حکمی که برای محارب نظامی 
بیان شــده است، نسبت به این نوع از محاربان نیز 

جاری و ساری است.
2. غارتگری و راهزنی: براســاس آموزه های 
قــرآن، یکی از مصادیق محاربه ،غارتگری و راهزنی 
بویژه با سالح است. )مائده، آیه ۳۳( از امام صادق)ع( 
درباره کسانی که در کشور اسالمی با زدن مردم به 
غارت اموالشان بپردازند، روایت شده: ایشان از اهل 
این آیه اند: »انّما جزاء الّذین یحاربون الّل و رسوله...«. 
)الکافــی، ج ۷، ص 2۴5، ح 2؛ البرهــان، ج 1، ص 

2۸5، ح 2(
3. فسادگری و افساد در زمین: چنان که گفته 
شد هر گونه افساد در زمین از مصادیق محاربه با خدا 
و پیامبر)ص( و نظام والیی است. از همین رو، احکام 
محاربه بر آنجاری می شود.)مائده، آیه ۳۳( بنابراین، 
تالش برای فساد و تباهی جامعه ایمانی به هر شکلی از 
جمله فساد فرهنگی و اقتصادی، محاربه و ستیزه جویی 

با خدا و رسول)ص( است.
4. نا امنی: جامعه با امنیت باقی و برقرار اســت 

روســت که از آنها به عنوان »قوام و قیام« تعبیر شده 
است.)نساء، آیه 5؛ مائده، آیه 9۷(

برخی از مصادیق محاربه
برای درک بیشــتر چرایی احکام سنگین قرآن و 
خدا نسبت به مفسدان فرهنگی و اقتصادی باید گفت 
که از نظر قرآن، مهم ترین محاربان کسانی هستند که 
بــه جنگ دین و ایمان مردم رفته و پایه ها و مقومات 
اجتماع را نابود می کنند در حالی که انســان در دنیا، 
بی اجتماع نمی تواند در مسیر رشد و کمال قرار گیرد 
و خالفــت خدایی خویش را بروز و ظهور دهد. از نظر 
قرآن، مهم ترین وجوه محاربه علیه اجتماع در این امور 

بروز و ظهور می کند که عبارتند از:
1. رباخواری: از نظر قرآن، کسانی که رباخواری 
می کنند، کسانی هستند که به طور رسمی با خدا 

و از رشــد و کمال و شکوفایی سود می برد. اختالل و 
اخالل در امر امنیتی اجتماع به معنای نابودی عنصر 
سعادت اجتماعی و فردی است. از همین رو مجازات 
اخاللگــران در حوزه امنیت اجتماع همان مجازات و 
کیفر محاربه اســت. از نظر قرآن، ســالح برگرفتن و 
ایجاد ناامنی در راه ها با قتل نفس، از مصادیق محاربه 
و ســتیزه جویی با خدا و رسول)ص( است)مائده، آیه 
۳۳(. امام جواد)ع( در پاسخ سؤال از حکم فسادگرانی 
که راه را بر مردم بسته اند، فرمود: اگر راه را ناامن کرده 
و کسی را کشته اند، اعدام می شوند. )تفسیرعّیاشی، ج 
1، ص ۳15، ح 91؛ البرهان، ج 1، ص 2۸9، ح 1۴( 
البته از نظر قرآن، اخالل در امنیت اقتصادی و فرهنگی 
نیز همین حکم را دارد ، چنانکه در آیات احزاب، آیات 

۶0 تا ۶2 به آن اشاره شده است. 

آگهی حق تقدم شرکت کارخانجات پیله 
)سهامی عام( به شماره ثبت ۱۲۵8۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴8۵۵۹۰
به اطالع عموم ســهامداران، وکال و نمایندگان قانونی ایشان می رساند پیرو 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97/9/6 مقرر گردید ســرمایه شرکت از مبلغ 
37/270/872/000 ریال به مبلغ 67/087/359/000 ریال از محل مطالبات 
حال شده ســهامداران و آورده نقدی ایشان افزایش یابد. لذا سهامدارانی که 
مایل به مشــارکت در افزایش سرمایه می باشند می توانند حداکثر ظرف مدت 
60 روز از تاریخ نشــر این آگهی نســبت به واریز مبالغ نقدی خود به حساب 
شــماره 10442338 نزد بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی کد 101 به نام 
شــرکت کارخانجات پیله )ســهامی عام( مبادرت نمایند و در صورتی که هر 
یک از ســهامداران دارای مطالباتی می باشند که از این محل قصد مشارکت 
در افزایش سرمایه رادارند می توانند در خصوص استفاده از آن به دفتر شرکت 
واقع در تهران، خیابان ســرهنگ سخایی، ساختمان اداری شماره 40 طبقه 4 
واحد 9 و 10 مراجعه نمایند. ضمنا هیئت مدیره پس از انقضای مهلت قانونی 
60 روزه می تواند حق تقدم های اســتفاده نشــده برخی سهامداران را که در 
افزایش سرمایه مشارکت نداشته به سایر سهامداران واگذار نموده و نسبت به 

پاره سهام های احتمالی ایجاد شده اخذ تصمیم نماید.
متذکر می گردد حق تقدم هر ســهامدار به ازای هر یک ســهم 0/8 ســهم 

می باشد.
هیئت مدیره

آگهی ابالغ و افراز
بدینوســیله به اطالع کلیه مالکین مشــاعی پالک هفت فرعی از 1315- 
اصلی که قبال پالک 1315/1 و 1314- اصلی بوده  واقع در فم شهرستان 
تفرش بخش 12 ثبت اراک می رســاند چون آقای حبیب شــعبانی مالک 
مشــاعی ششدانگ پالک فوق الذکر باســتناد قانون افراز و فروش امالک 
مشــاع مصوب آذرماه 57 درخواست افراز و تقسیم سهم خود را به طرفیت 
سایر مالکین مشاعی نموده اند لذا بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین مشاعی 
می رســاند که در مورخه یکشــنبه روز 97/11/28 راس ساعت 9 صبح در 
اداره ثبت اســناد شهرستان تفرش حضور بهم رســانیده تا جهت بازدید و 
معاینه محل و انجام عملیات افراز به محل عزیمت شود، بدیهی است عدم 

حضور هر یک از مالکین مشاعی مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. 
تاریخ انتشار: 97/9/13

رئیس ثبت شهرستان تفرش- جواد حیدری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای کریم افتخاری دارای شــماره شناسنامه 479 به شرح 
دادخواست به کالســه یک سیار از این شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نبات بیاتلو به شناســنامه 290 در تاریخ 84/2/19 اقامتگاه 
دائمی خود روســتای طبلشکین در بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- کریم افتخاری 
فرزند قربانعلی شــماره شناســنامه 479 متولد 1341 پسر 
متوفی 2- عزیز افتخاری فرزند قربانعلی شــماره شناسنامه 
421 متولد 1335 پســر متوفی 3- خدیجه افتخاری فرزند 

قربانعلی شماره شناسنامه 730 متولد 1352 دختر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یــک نوبت آگهی می نماید تا هرکــس اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیــم دارد در غیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد.
صمدی- قاضی شورای حل اختالف آوج

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکــه عبدالرضا رضایی طی وکالتنامه شــماره 15850- 97/8/26 دفتر 1161 تهران 
از طرف خانم مریم رضائی به اســتناد استشــهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت سند مالکیت نوبت اول به این اداره مراجعه کرده، مدعی هستند یک جلد سند مالکیت 
1/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین تحت پالک 617 فرعی از 1833 اصلی واقع در 
بخش 12 ثبت اراک شهرســتان تفرش که متعلق به مشارالیه می باشد به علت جابجائی مفقود 
گردیده با بررسی دفاتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت اولیه سه دانگ به نام سیدهاشم 
امینی ذیل ثبت 9665 صفحه 54 دفتر 61 به نام مشــارالیه ثبت و صادر، ســپس سه دانگ به 
موجب سند قطعی شماره 77978- 87/2/25 دفتر 45 تفرش بالسویه به خانم ها سمانه رضایی 
و مریم رضائی انتقال قطعی گردیده و امالک بیش از این حکایتی ندارد، لذا به اســتناد تبصره 
1 اصالحی ماده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود باشد 
بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار 97/9/13
رئیس ثبت اسناد و امالک تفرش- جواد حیدری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم انســیه محب علی طی وکالتنامه شماره 28485-96/10/12 دفتر 20 
تفرش از طرف آقای امیرعلی باقرشــاهی)توضیحا نام قبلی مالک علی اکبر بوده که به 
امیرعلی تغییر یافته است( باستناد استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت ســند مالکیت نوبت اول به این اداره مراجعه کرده، مدعی هستند یک برگ سند 
مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان تحت پالک 1518 فرعی از 1954 اصلی واقع در 
بخش 12 ثبت اراک شهرســتان تفرش که متعلق به مشــارالیه می باشد بعلت جابجایی 
مفقود گردیده با بررســی دفاتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت بشماره مسلسل 
854450- ب96 بنام مشــارالیه صادر و تسلیم، و امالک بیش از این حکایتی ندارد، لذا 
باســتناد تبصره 1 اصالحی ماده 120- آیین نامــه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. 
بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 
به متقاضی اقدام خواهد شد.                                   تاریخ انتشار 97/9/13
رئیس ثبت اسناد و امالک تفرش- جواد حیدری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم انســیه محب علی طی وکالتنامه شــماره 28485-96/10/12 دفتر 
20 تفرش از طرف آقای امیرعلی باقرشــاهی)توضیحا نام قبلی مالک علی اکبر بوده که 
به امیرعلی تغییر یافته است( باســتناد استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت نوبت اول به این اداره مراجعه کرده، مدعی هستند یک برگ 
ســند مالکیت ششدانگ واحد تجاری تحت پالک 1517 فرعی از 1954 اصلی واقع در 
بخش 12 ثبت اراک شهرســتان تفرش که متعلق به مشــارالیه می باشد بعلت جابجایی 
مفقود گردیده با بررســی دفاتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت بشماره مسلسل 
120551- ب96 بنام مشــارالیه صادر و تسلیم، و امالک بیش از این حکایتی ندارد، لذا 
باســتناد تبصره 1 اصالحی ماده 120- آیین نامــه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. 
بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد.                                  تاریخ انتشار 97/9/13
رئیس ثبت اسناد و امالک تفرش- جواد حیدری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای ابراهیم تقی لو دارای شــماره شناســنامه 2176 به شــرح 
دادخواست به کالســه یک سیار از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر تقی لو به 
شناسنامه 70 در تاریخ 97/8/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ابراهیم تقی لو فرزند اکبر شماره شناسنامه 2176 متولد 1355 

پسر متوفی
2- نجاتعلی تقی لو فرزند اکبر شماره شناسنامه 2175 متولد 1353 

پسر متوفی
3- خانم باال تقی لو فرزند اکبر شماره شناسنامه 529 متولد 1348 

دختر متوفی
4- زینب تقی لو فرزند اکبر شــماره شناسنامه 2177 متولد 1357 

دختر متوفی
5- سمیه تقی لو فرزند اکبر شماره شناسنامه 50 متولد 1365 دختر 

متوفی
6- خدیجه عزیزی فرزند علی شماره شناسنامه 1071 متولد 1325 

همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتــراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی- قاضی شورای حل اختالف آوج

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست 
و ضمائم به خوانده

کالسه پرونده: 97/1250
وقت رسیدگی: روز سه شنبه مورخه 97/10/11 ساعت 10 صبح 

خواهان: عادل مختاری فرزند علی
خوانده: اکبر صداقتی 

خواسته: مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال بابت عودت ودیعه پرداختنی جهت اجاره 
دفتر اداری و کلیه خسارت دادرسی

خواهان دادخواســتی تسلیم شورای حل اختالف حوزه یک شهر عسلویه نموده که 
جهت رســیدگی به این شورا ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شــود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رســانند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
رئیس شورای حل اختالف حوزه یک شهر عسلویه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای فرج زندی مطلق دارای شناســنامه شــماره 3730487388-10109 به شرح 
دادخواســت به کالسه 8/971092 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان احمد زندی به شناسنامه 571-3732318699 در 
تاریــخ 1387/12/3 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد مشروح ذیل:
1- فــرج زندی مطلــق ش.ش 10109 ت.ت 1323/4/29 کد ملی 3730487388 

پدر متوفی
2- ســعادت مجیدی ش.ش 285 ت.ت 1329/1/1 کــد ملی 3820725865 مادر 

متوفی
3- ایمان زندی ش.ش -- ت.ت1379/2/18 کد ملی 3720875652 پسر متوفی

4- تســکین زنــدی ش.ش -- ت.ت 1376/12/12 کد ملی 3720738132 دختر 
متوفی

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1397603170070003203 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آًقای بهنام نوازش فرزند قنبر به شناســنامه شــماره- صادره از 
بهبهان به شماره ملی 185220492 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259/90 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5061/108 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری 
از مالک رسمی علی نوازش محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال 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: 97/9/13 
کاظمی- رئیس ثبت بهبهانتاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/28

آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا شــهرت حسینی نام پدر حسن بشناســنامه 673 صادره از بهبهان درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم حســن شــهرت حســینی بشناسنامه 
811314 صــادره بهبهان در تاریخ 1388/9/10 در بهبهان اقامتــگاه بهبهان فوت ورثه اش عبارتند از: 
1- متقاضی... 1- محمدرضا حســینی به  ش ش 673 صادره از بهبهان )پســر متوفی( 2- رضا حسینی 
به  ش ش 672 صادره از بهبهان )پســر متوفی( 3- حمیدرضا حســینی به  ش ش 718 صادره از بهبهان 
)پسر متوفی( 4- منوچهر حسینی به  ش ش 3996صادره از بهبهان )پسر متوفی( 5- علیرضا حسینی به 
 ش ش 432 صادره از بهبهان )پســر متوفی( 6- محسن حسینی به  ش ش 3920 صادره از بهبهان )پسر 
متوفی( 7- یونس حسینی به  ش ش 1850050317 صادره از بهبهان )پسر متوفی( 8- سکینه حسینی به 
 ش ش 1صادره از بهبهان )دختر متوفی( 9- طلعت حسینی به  ش ش 38صادره از بهبهان )دختر متوفی( 
10- شیرین حســینی به  ش ش 1850050309صادره از بهبهان )دختر متوفی( 11- فاطمه سیاهپوش 

بهبهانی به  ش ش 431 صادره از بهبهان )زوجه دائمی متوفی(.
اینــک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و 

هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس شعبه ۷ شورای حل اختالف بهبهان
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به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید. -علی یوسفی سهزابی با کد ملی 1650120311 به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان رسانه 

پارس به شناســه ملی 10103761822 به عنوان رئیس هیئت مدیره و وحیدرضا اخالص با کد ملی 4432472383 به نمایندگی از شــرکت 

تعاونی تولیدی پیشــگامان عصر ارتباطات یزد به شناســه ملی 10860183871 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و علی اشــرف زاده با کد 

ملی 4432362391 به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی 10840070153 به عنوان عضو هیئت مدیره و حمید 

بابادی نیا با کد ملی 1971857459 به عنوان مدیرعامل)خارج از اعضا( برای مدت 2 سال انتخاب شدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شــرکت به امضای مشــترک مدیرعامل و ریاست هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ریاست هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و 

نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. -موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی 10260655399 

به سمت بازرس اصلی و مرتضی رئیس زاده اردکانی با کد ملی 4432596821 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند. -روزنامه های کثیراالنتشار کیهان و مطرح جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت گیالس کامپیوتر سهامی خاص
 به شماره ثبت 93047 و شناسه ملی 10101371590

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

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
آشیانه هزاره سوم ایرانیان 

به شماره ثبت 46768  و شناسه ملی 
 10100919876

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )303886(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1۳9۶/10/15 و مجوز شماره 9۶2/15/۳55۴1۴ مورخ 
1۳9۶/12/5 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فیروزبخت به کد ملی 
200200۳5۸0، آقای یونس علیزاده به کد ملی 2۷52۴55۶15، 
آقای اســفندیار محرابیان به کد ملــی 221۸۷۷۳1۴۷، آقای 
حســین آذرخوش به کد ملــی 00۳۸۸۴۷۶۸1، آقای هادی 
محرری به کد ملــی 2۸02۴۷90۷5 به عنوان اعضاء اصلی و 
آقای بشیر باقری نخجوانلو با کد ملی 5190۳۶1۸02 و آقای 
مهــدی الزمان علی اصغر عراقی به کد ملی 2091۸۷۸۶۷۷ به 
عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه )۳( سال 
انتخاب شدند. خانم فریبا طرازکار به کد ملی 00۴0۷21۸51 
بــه عنوان بازرس اصلی و آقای داوود جعفری مرام به کد ملی 
00۴05۸۶251 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
آشیانه هزاره سوم ایرانیان

 به شماره ثبت 46768 و شناسه ملی 
 10100919876

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )303887(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1۳9۶/12/0۶ و 
مجوز شــماره 9۶2/15/۳5۸52۸ مــورخ 1۳9۶/12/0۷ اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای اسفندیار محرابیان با کدملی 221۸۷۷۳1۴۷ 
به سمت رئیس هیئت مدیره،  آقای حسین آذرخوش با کدملی 
00۳۸۸۴۷۶۸1 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی 
محرری با کدملی 2۸02۴۷90۷5 به سمت منشی هیئت مدیره 
و آقای علیرضا فیروز بخت با کدملی 200200۳5۸0 به سمت 
مدیرعامل برای مدت سه سال تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و 
اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با 
امضای ثابت آقای علیرضا فیروزبخت )مدیرعامل( و امضا رئیس 
هیئت مدیره آقای اســفندیار محرابیان در غیاب رئیس هیئت 
مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین آذرخوش 
به همراه مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد همچنین اوراق عادی 
با امضاء  مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد.

بدین وســیله به متهم محمد قنبری خواه فرزند عباس در راستای ماده344 
و 174 قانــون آئین دادرســی کیفری ابالغ و اعالم می گــردد که در تاریخ 
97/11/03 ســاعت 9 صبح جهت رســیدگی به اتهام شما دایر بر تحصیل 
مال از طریق نامشروع که در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 تنگستان تشکیل 
می گردد حاضر شــوید در غیر این صورت وفق مقررات مواد 344-345 و 

406 قانون صدرالذکر درخصوص شما تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
میرزائی
م الف143 دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری تنگستان

 مجازات
 محاربان اقتصادی

از منظر قرآن



اقتصادی
صفحه 7

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹7
۲۶ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۵

آب های پاییز پربارش را
 با آبخیزداری مهار کنیم

مالیات بر عایدی سرمایه 
راهکار رونق و کاهش قیمت در بازار مسکن

در بین عوامل مختلف آنچه بیش از همه اشرافی گری را در ایران  متمایز و 
متفاوت نموده دو چیز است: اول اینکه منشأ ایجاد ثروت های کالن در بسیاری 
موارد مبهم و البته در بســیاری موارد هم رانتی  و نامشــروع بودن منشأ این 

ثروت ها محرز و روشن است.
دوم اینکه به دلیل ضعف نظام مالیاتی و به عبارتی معافیت  مالیاتی، کشور 
ما به جوالن مروجان اشرافی گری تبدیل شده است. برخالف رویه جاری بسیاری 
از کشورهای دنیا، مولفه های ثروت درایران از مالیات معاف است. ثروت در ایران 
شــامل 1- زمین، مسکن و واحدهای تجاری 2- خودرو 3- سپرده های کالن  
بانکی، که هر ســه مورد به هر تعداد و به هر میزان معاف از مالیات اســت. در 
ایــران ثروتمندان می تواننــد هر یک ده ها وصدها باب ملک را با ده ها و صدها 
میلیارد تومان ارزش در تملک داشته باشند و چندین خودرو گران قیمت و بسیار 
گرانقیمت داشته باشند و تنها مشمول مالیات نقل و انتقال آنهم در حد صفر 
شوند یا میلیاردها تومان سپرده بانکی داشته باشند بدون اینکه حتی سود آن 
مشمول مالیات شود. رویه ای که به این شکل در هیچ کشور دیگری وجود ندارد.

اشرافی گری یک مفهوم نسبی است و در هر جامعه ای می تواند از نظر کمیت 
و کیفیت متفاوت باشد. در ایران بهتر است برروی یک یا چند شاخص توافق 

نسبی کنیم که چه کسانی را مرفه و اشراف بدانیم. 
می توان هــزاران خانواری را که در خانه ها و آپارتمان های چند صد متری 
و در خانه هــا، ویالها و آپارتمان های چندده میلیاردی با تجهیزات فوق مدرن، 
اســتخر های معلق و روف گاردن های )بام باغ های( اشرافی زندگی می کنند و 
بسیاری از آنها صاحب ده ها واحد مسکونی و تجاری مازاد هم هستند را طبقه 
مرفه و اشــراف دانست. یا مالکان هزاران خودرو چند میلیارد تومانی و افرادی 
که صاحب صدها میلیون و چندده میلیارد تومان سپرده بانکی هستند را طبقه 
اشــراف نامید، همچنین مهمانی ها، عروســی ها و مراسم ختم الکچری  که از 
سوی عده ای برگزار می شود گوشه ای از جنبه آشکار اشرافی گری در کشوراست.

اشرافی گری و تبعاتش بر جامعه ایران آنقدر آشکار شده که رسانه های خارجی 
هم در گزارش ها و تحلیل های مســتقل و مختلفی به نقش آن در نارضایتی ها 
 اشــاره کرده اند. لس آنجلس تایمز در گزارشی با عنوان » تبعیض ناآرامی های 
ایران را تغذیه می کند«، به شکاف طبقاتی فزاینده در تهران  اشاره کرده و نوشته 
است در حالی که اغلب مردم با اتوبوس های پر از جمعیت و شلوغ یا ماشین های 
سواری معمولی تردد می کنند اما برخی با مازراتی به همین خیابان ها می آیند.«
روزنامه ایندیپندنت نیز در گزارشی درباره زندگی عجیب و غریب این قشر 
ابرثروتمند در ایران، نوشت: »این عده در حالی مانند یک طبقه  اشرافی جدید 

عمل می کنند که توجهی به منبع ثروت خود ندارند.«
رهبر معظم انقالب اردیبهشت ماه دو سال پیش جوالن دادن برخی جوان های 
سرمسِت غرورِ ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابان ها را یکی دیگر از مظاهر 

ایجاد ناامنی روانی در جامعه برشمرده بودند.
دالئلظهوراشرافیگری

ظهور پدیده اشــرافی گری در کشــور ما معلول علت هایی است. برخی از 
مهم ترین عوامل ایجاد و انتقال هزاران تریلیون تومان به طبقه برخوردار عبارتند از:

- توزیع غیرهدفمند بیش از یکهزار میلیارد دالر درآمد نفتی.
- چند نرخی بودن ارز.

- اختالس هــا و نیز تبانی های گســترده بین کارفرمایــان وپیمانکاران در 
پروژه  های عظیم دولتی.

- ورود و خروج غیرقانونی)قاچاق( صدها میلیارد دالر کاال طی ســال های 
متمادی.

- طرح بنگاه های زودبازده با اختصاص تسهیالت بانکی.
- افزایش نجومی قیمت زمین، مسکن، مغازه  و سایر مستغالت در کشور.

- واگذاری و فروش ده ها، صدها و هزاران ملک مصادره شده و گرانقیمت با 
قیمت های نازل به ویژه خواران که بعضا جزو مسئوالن هستند.

- پولشویی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، زمین خواری و کوه خواری و ....
- نبود یک نظام عادالنه هوشمند و تأثیرگذار مالیاتی.

این مورد آخر بیشترین نقش را در توسعه اشرافی گری  و گسست طبقاتی 
داشته و دارد.

رسیدگی به منشأ ثروت  از حیث نامشروع بودن یک اقدام قضایی است ولی 
ایجاد یک نظام مالیاتی منطقی عادالنه و موثر اقدامی کامال اقتصادی - اجتماعی 
است. بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان می  دهد 
به منظور کنترل ســوداگری، ابزارهای مالیاتی متناسب به کارگرفته می شود 
که شامل مالیات برمنفعت ســرمایهCGT، مالیات برارزش زمینLVT، مالیات 
بر واحدهای مسکونی VHT، مالیات برخریدامالک گران قیمتSDLT  و مالیات 
برمالکیت امالک. که در ایران هیچ یک از این ابزارهای مالیاتی وجود ندارد. در 
همه کشــورهای اروپایی، همه ایالت های آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته 
خانه های دوم و باالتر و نیز خانه های گران قیمت مشــمول مالیات های سالیانه 
ســنگین هستند. در انگلستان مالیات سالیانه مســکن به صورت تصاعدی و 
براساس قیمت ملک اخذ می شود. در انگلستان دریافت مالیات با تفکیک بین 
خانه به عنوان ســرپناه و خانه اشــرافی و گران قیمت صورت می گیرد. در این 
کشور خانه با قیمت بیش از120 هزار پوند مشمول یک درصد مالیات شده و 
این درصد با افزایش قیمت افزایش می  یابد و از 500 هزار پوند به باال ساالنه 
مشــمول چهار درصد قیمت ملک به عنوان مالیات خواهد بود. به عنوان مثال 
مالک یک خانه 10 میلیارد تومانی در انگلیس باید ساالنه 400 میلیون تومان 

مالیات پرداخت کند. 
مالیات تصاعدی سالیانه بر خانه ها، ویالها و خودروهای گران قیمت و بسیار 
گران قیمت راهکاری عادالنه منطقی و موثر در راستای محدودسازی گسترش 

اشرافی گری و توسعه عدالت اجتماعی است.

 محمود زرین ماه

طبقگفتهکارشناســانپاییزامسالفصلی
پربارشنســبتبهسالهایقبلخواهدبود.در
صورتعدممدیریــتجریانهایآبحاصلاز
بارشهانهتنهادرحالحاضرخســاراتجانیو
مالیخواهیمدید؛بلکــهبایدمنتظرفریادهای
کمآبیهمیشگیدرفصولکمبارشسالباشیم.
آبهایپاییزپربارشراباآبخیزداریمهارکنیم

حســین اردکانی، از بنیان گذاران علم هواشناسی 
در ایران؛ بارش های گســترده ای را در پاییز امســال 
نسبت به سال های قبل پیش بینی کرده است. ایشان 
همچنین تمرکز این بارش ها را بیشتر بر روی مناطق 
شــمالی کشور دانسته اســت. در دهه اول مهرماه نیز 
شاهد قســمتی از این بارش ها در شمال کشور بودیم 
که خسارات مالی و جانی گسترده ای را نیز در برداشت. 
این سیالب ها که فقط به مناطق شمالی هم اختصاص 
ندارد در حالی به کشور خســارات جانی و مالی وارد 
می کنــد که فریادهای کمبود آب و خشک ســالی در 
فصول کم بارش از مردم و مسئولین بلند است. مردم 
که به آمارها دسترســی ندارند و بر اساس مشاهدات 
تجربی خود قضاوت می کنند هر بار در فصل کشاورزی 
با یکدیگــر به بحث و جدل می پردازند. از طرف دیگر 
مســئولین درحالی که به آمارها دسترسی دارند برای 
توجیه کم کاری خود از مردم تقاضای صرفه جویی دارند. 
همچنین شنیده ایم که مسئولین می گویند نزدیک به 
90٪ از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. 

این گفته ها در حالی اســت که فقط 44درصد از آب 
مصرفی کشــور )نه آب حاصل از بارش یا وارد شده به 
کشور از طریق رودهای کشورهای همسایه( به بخش 
کشاورزی مربوط می شــود. سهم مصرف مردم را هم 
که در نظر بگیریم بازهم به اعداد محدودی می رسیم. 
این شرایط در حالی هرسال وخیم تر می شود که فقط 
در دو روز بارش در مازندران 300 میلی لیتر که برابر با 
میانگین بارش یک سال کشور است اتفاق افتاده است. 
این میزان بارش نه تنها مورداستفاده قرار نمی گیرد بلکه 
هفتاد درصد آب کشور )حاصل شده از دو مجرای بارش 
و ورودی از رودهای کشــورهای همسایه( از طریق باد 

و آفتاب تبخیر می شود.
کشورهایدیگر

برایمقابلهباتغییراقلیمچهکردند؟
شــرایط در حالی این گونه پیش می رود که تغییر 
اقلیم و فریادهای کم آبی فقط خاص کشــور ما نبوده و 
بعضاً در برخی از کشورهای دنیا سال هاست که حل شده 
است. به طور مثال می توان به کشورهای آمریکا، انگلیس، 
آلمان، هند، روسیه، چین، پاکستان و دیگر کشورهای 
شرق آسیا  اشاره کرد. در چین طی 50 سال گذشته با 
احیای پوشــش های گیاهی در اطراف رودهای کوچک 
به ویژه در شــمال غربی چین بــا بیابان زدایی با کمبود 
آب و ســیالب هایی که در صورت عدم وجود پوشــش 
گیاهی ایجاد می شود مقابله شده است. چین همچنین 
برای مبارزه با کمبود آب در کشورش به خاطر افزایش 
جمعیت طرح های آبخیزداری که در ادامه تشریح خواهیم 
کرد را پیگیری کرده اســت؛ به همین منظور خردادماه 
امسال بانک جهانی با تخصیص 600میلیون دالر به چین 

برای اجرای طرح های حفاظت از منابع آب موافقت کرده 
است. اما در ایران هم  اجرای آبخیزداری و هم راه حل هایی 
همچون هدایت اعتبار برای فراهم کردن ســرمایه الزم 
در حجم کمتری انجام می شود. در آمریکا ارتش و اداره 
محیط زیست این کشــور با سرمایه گذاری بر روی رود 
کنتیکات این کشــور باعث احیای محیط زیست در آن 
منطقه شــدند. آمریکا همچنین در آتالنتا با تخصیص 
بودجه یــک میلیارد دالری به طرح هــای آبخیزداری 

درصدد مبارزه با بحران آب در این شهر برآمده است.
آبخیزداری روشــی است که در آن با احداث بندها 
و خشکه گیری، تغییر مسیر آب و... به تمرکز بیشتر آب 
بر سطح زمین پرداخته می شود تا بانفوذ آب در زمین، 
این ماده حیاتی در آنجا ذخیره شــود. با این کار آب از 
دو عامل اصلی تبخیر یعنی آفتاب و باد دور خواهد شد. 
عالوه بر جلوگیری از تبخیر، آبخیزداری محاسن دیگری 
ازجمله کاهش رسوب گذاری در پشت سدها، رودخانه ها 
و نهرهای کوچک، حاصلخیزی زمین های کشــاورزی، 
افزایش محصوالت آن، جلوگیری از فرســایش خاک، 

جلوگیری از توفان شن و ماسه و...نیز دارد.
موانعآبخیزداریدرایرانچیست؟

با تمام این محاســن اما در ایــران به آبخیزداری 
به عنوان یک راه حــل برای مقابله با چالش های موجود 
بخصوص منابع آب توجه نمی شود. مهر تأیید این مدعا 
نیز عدم تحقق 8میلیون هکتار ســطح پیش بینی شده 
برای آبخیزداری در برنامه توسعه پنجم بود. آبخیزداری 

در کشور ما با مشکالت و موانع بزرگی دست وپنجه نرم 
می کند، یکی از این موانع کمبود اعتباراست. برای مثال 
برای اجرای ســطح پیش بینی شده در کشور بودجه ای 
بالغ بر 19هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که 
با توجه به آمارها نمی توان هیچ عدد خاصی را به بودجه 
تخصیص داده شده برای این مهم یافت و نزدیک ترین 
آمار ارائه شده نیز فاصله زیادی با 19هزار میلیارد دارد. 
دیگر مشکل مهم بر سر راه این طرح عدم اختیارات کافی 
نهاد اجرایی کننده آبخیزداری یعنی سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری ذیل وزارت جهادکشــاورزی است. 
این سازمان نه تنها قسمت بسیار اندکی از بودجه منابع 
آب را به خود اختصاص داده بلکه هر زمان که بخواهد 
ایــن طرح را اجرا کند باید بــا وزارت قدرتمند نیرو بر 
سر مدیریت آب جدل کند چراکه وزارت نیرو به دلیل 

کاهش آب پشت سدها با این طرح مخالفت می کند.
در آخر باید خاطرنشــان کرد برای اجرایی شــدن 
آبخیزداری الزم است مواردی ازجمله روشنگری هر چه 
بیشتر در مورد آبخیزداری و تشریح ابعاد آن برای مردم و 
مسئولین و مشخص کردن مسئول این خسارات در قبال 
عدم انجام این اقدام راهبردی برای مدیریت منابع آبی، 
انجام شــود. درواقع با تداخلی که در اختیارات مدیریت 
منابع آب کشور بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو 
وجود دارد نمی توان در زمان ایجاد خسارات یکی از این دو 
وزارت خانه را به طور مشخص خطاب قرارداد. دراین بین 
باید توجهی ویژه به احیای پوشش های گیاهی در نقاط 
مختلف کشــور و در کنار آن جلوگیری از تخریب های 
گسترده پوشش گیاهی در شمال کشور نیز انجام شود.
منبع:تسنیم

یکیازمباحثیکهتاکنونموردسؤال
بســیاریازمردموحتیکارشناسان
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کهعمدتادراواسطسال۹۷تهیهشدند

نگاهکنید:
*محمدالهوتی،رئیسکنفدراسیون
صادراتایراندرگفتوگوباخبرگزاری
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هزارتوماناست.
به این اظهــارات، گفته های مســئوالن 
دولتی، مجلس شورای اسالمی، اتاق بازرگانی 
ایران و... را هم اضافه کنید که جمع و بررسی 
کــردن آنها خود حدیث دیگری می طلبد اما 
این اظهارات در کنار نوسانات شدیدی که در 
چند ماه گذشــته رخ داد و هم اکنون به یک 
ثبات نسبی رسیده است، این سؤال را بیش از 
پیش در ذهن برجسته می کند که نرخ واقعی 

دالر چقدر است؟
هرچنــد برای تعیین نرخ ارز از روش های 
متعددی استفاده می شود اما به طور معمول 
نرخ ارز در یک سال پایه )سالی که نرخ دولتی 
ارز بــه نرخ بازار نزدیک شــده و به ثبات هم 
رسیده باشد( مانند سال های ۷2، 81 و 91، 
مبنا گرفته می شــود و بر همین اساس، نرخ 
تورم کشــور مبدا را به آن اضافه و نرخ تورم 

کشور مقصد را از آن کم می کنند.
حال اگر بخواهیم رقــم واقعی آنچه نرخ 
حقیقی دالر محسوب می شود را بدانیم، باید 
به آمار شاخص قیمت ها که مبنای نرخ تورم 

است رجوع کنیم. 
قیمت دالر بر اســاس آمــاری که بانک 
مرکــزی از بــازار آزاد داده، در ابتدای دولت 
روحانی )مرداد 92( ســه هزار و 180 تومان 
بوده که با توجه به اینکه شاخص قیمت های 
مناطق شهری ایران از ۷0 واحد در مرداد 92 
به 153/6 واحد در آبان امســال رسیده، باید 

متناسب با این میزان رشد کرده باشد. 
به عبارت دیگر، چون شاخص قیمت طی 
این پنج سال بیش از 119 درصد رشد کرده، 
پــس نرخ ارز هم در همین حدود باید اضافه 
شــده باشد؛ لذا اضافه کردن همین میزان به 
نرخ مرداد 92 نشان می دهد نرخ دالر باید در 
رقمی حدود 6950 تومان قرار بگیرد که اگر 
حدود ۷ درصد تورم آمریکا را از آن کم کنیم 

در نهایت به رقم 6460 تومان می رسیم. 
همان طور که مشاهده شد، قیمت واقعی 
دالر )با ســال پایه 92( نه ارقامی مانند 12 و 

13 هزار تومان بلکه تقریبا نصف این اعداد و 
ارقام می باشد. بگذریم که در مقطعی به دالیلی 
مانند عدم مداخله بانک مرکزی، نرخ دالر تا 

18 و 19 هزار تومان هم افزایش یافت. 
برای محاســبه دقیق تر نــرخ واقعی دالر 
هم می توان از سال پایه های دقیق تری مانند 
ســال 81 اســتفاده کرد )چراکه سال 92 با 
وجود اینکه نرخ دالر تقریبا واقعی شده بود، 
پس از انتخاب حســن روحانــی، این نرخ به 
طور مصنوعــی کاهش یافت( لــذا می توان 
برای محاسبه نرخ واقعی به سال 81 نیز )که 
تک نرخی شــدن ارز به طور کامل اجرا شد( 

رجوع کرد. 

بــه هر جهت؛ مدیران ارزی کشــور یا به 
عبارت بهتر، سیاســت گذاران بانک مرکزی 
)که امروز به جای جواب پس دادن به عنوان 
مشــاور رئیس جمهور هم فعالیت می کنند!( 
با بی توجهی به واقعیت های اقتصادی کشور 
موجبات بروز چنین شــوک و تکانه هایی را 
فراهم کردند اما در نهایت همه کاسه کوزه ها 

سر تحریم شکسته شد! 
از همیــن رو می توان فهمید چرا مداخله 
صحیح بانــک مرکزی )بــرای جلوگیری از 
ســوداگری ارزی( می توانــد در از بین بردن 
فضای کاذب )مانند دالر 18 و 19 هزار تومانی( 
موثر باشد، ضمن اینکه عدم ورود به موقع و 
مناسب دولت در زمان اوج گیری قیمت دالر 
باعث شد انتظارات تورمی مردم افزایش یافته 
و بســیاری با ورود به بازارهای ارز و ســکه، 
دارایی های خود را به این قبیل موارد تبدیل 

کنند. )موضوعی که در حال حاضر با کاهش 
نرخ دالر موجب زیان آنها شده است(

ذخایریکه»بهصفرنزدیکشد«
اما اینجا سؤالی پیش می آید؛ و آن هم این 
است که چرا دولت تا قبل از سال 9۷ تالش 
می کرد نرخ ارز را نسبتا ثابت نگهدارد و مانع 
افزایش نرخ ارز بشــود؟ به عبارت دیگر، چرا 
رویکرد دولتمردان مقابله با این واقعیت ها بود؟ 
وقتی رئیس بانک مرکزی در اواخر آذر 96 
اعالم کرد »نرخ دالر در بهمن و اســفند ماه 
کاهش می یابــد« یا اینکه وزیر اقتصاد وقت، 
در همان اثنا گفته بود »سیاست دولت، دالر 
چهــار هزار تومانی نیســت« )پس رقمی در 

کانال ســه هزار تومان است( یعنی مسئوالن 
دولت عمال در مقابل واقعی شــدن نرخ دالر 

مقاومت می کردند. 
این نکته البته پنهان نماند و چندی پیش 
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در اعتراض 
به محمدباقر نوبخت، رئیس  سازمان برنامه و 
بودجه گفته بود: »اگر مابه التفاوت تورم داخلی 
و خارجی را بر روی ارز اعمال می کردیم، امروز 
وضعیت بازار ایران این طور نبود، در حالی که 
شما این موضوع را مورد مخالفت قرار دادید.«

به عبارت دیگر، اگر در زمان مناســب و 
به شــکل تدریجی این افزایش قیمت اتفاق 
می افتاد،  چه بسا شــاهد چنین شوک هایی 
در عرصه ارزی نبودیم؛ چه اینکه زمینه های 
جهش نرخ ارز از پاییز 96 و در آستانه تهدیدات 
آمریکا شروع شــد. به سخن دیگر، دولت در 
واقعی کردن نــرخ ارز آن قدر تعلل کرد که 

این نرخ با آسیب پذیر شدن شدیدش، آماده 
حمله ارزی دشمن شد.

لذا سیاســت های غلطی که به کار گرفته 
شد، عمال پاس گلی برای اثرگذاری دشمنان 
در زمینه نرخ ارز به شمار می آمد. البته اگر به 
این مورد، ورود انبوه نقدینگی به بازار ارز )که 
از شاهکارهای دیگر دولت محسوب می شود( 
را هم اضافه کنیم، بیشتر متوجه چرایی شرایط 

کنونی خواهیم شد. 
حال این سؤال وجود دارد که دولت چگونه 
این سیاست  اشتباه را اجرایی کرد و با چه روشی 
توانســت نرخ را پایین نگهدارد؟ برای پاســخ 
به این ســؤال، آمارهای رسمی بانک مرکزی 

گویــای واقعیت های جالــب )و البته تلخی( 
هستند؛ نگاهی به آمار بانک مرکزی درخصوص 
دارایی های خارجی این بانک نشان می دهد رقم 
این دارایی ها در ســال 92 )سال نخست روی 
کار آمدن دولت روحانی( در حدود 168 هزار 
میلیارد تومان بوده که در پایان ســال گذشته 
به دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته است! 

هرچنــد در ســال 93 هم روند پیشــین 
دارایی هــا ادامه داشــت )چنانچه دارایی های 
خارجی بانک مرکزی در این سال معادل 158 
هزار میلیارد تومان بود( اما از ســال 94 روند 
نزولی این دارایی ها شدت گرفت و در سال های 
 94، 95 و 96 به ترتیب ارقام هزار و 936 ، هزار 
و 924 و دو هزار و 16۷ میلیارد تومان را به ثبت 
رساند؛ لذا بر اساس این آمار ، خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی نسبت به ابتدای دولت 
نزدیک به 99 درصد کاهش پیدا کرده است! 

در حــال حاضر درخصــوص کاهش 99 
درصدی دارایی های خارجی بانک مرکزی این 
شبهه مطرح است که این بانک با عرضه مداوم 
دارایی های خود به بازار در طول سال های 94 
تا 96 ، مانع رشد طبیعی نرخ ارز شده و باعث 
شــده نرخ ارز به طور مصنوعی پایین بماند. 
پس با این فرض، دولت تا جایی که توانسته 
دارایی های خود را به بازار عرضه کرده و مانع 

از افزایش این نرخ شده است. 
لــذا همانطور که آقای عبــاس عراقچی، 
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان چند روز 
پیش اعالم کرد »مزایای ایران از برجام به صفر 
نزدیک شده« دارایی های خارجی کشورمان 
هــم که بــه نوعی جزو ذخایر ما محســوب 
می شــود با ندانم کاری های رخ داده، به صفر 

نزدیک شده است! 
الزم بــه ذکر اســت، دارایی های خارجی 
بانک مرکزی عبارتند از طال، طال نزد صندوق 
بین المللی پول، ارز، ارزهای تهاتری و مواردی 
از این قبیــل. به عبارت دیگــر ، آنچه بانک 
مرکزی از راه درآمدهای ارزی خود کســب 
می کند ، باعث افزایش خالص دارایی های این 

بانک می شود . 
آدرسغلطتحریمراندهیم

سیاست های غلط دولت چه در بازه زمانی 
بلندمــدت )مانند »ثبات دســتوری ارز« و 
»افزایش سه برابری حجم نقدینگی«( و چه 
در بازه زمانی کوتاه مدت )مانند »تک نرخی 
کردن ارز« و »آزادســازی پس از آن در سال 
9۷«( عامل اصلی نوســانات اخیر بود و آنچه 
باعث شــد نرخ ارز فراتر از حد تصور برود و 
حتی به دو یا ســه برابر میــزان واقعی خود 
)چه با نرخ 6400 تومان و چه با نرخ 10400 
تومان( برســد، همین سیاســت های  اشتباه 

اقتصادی بوده است. 
شکی نیست که دشمنان ایران اسالمی هم 
در تالش برای ضربه زدن به اقتصاد ما هستند 
اما اینکه برخی مسئوالن برای توجیه عملکرد 
خود آدرس غلِط اثرگذاری فوق العاده تحریم ها 

را بدهند، نه درست است و نه منطقی. 
اصوال قبل از اعمال تحریم ها گشایشــی 
از برجام )حداقل به شــکل قابل توجهی( رخ 
نداده بود که حاال بخواهد از بین برود، ضمن 
اینکه نقاط ضعف دولت را هم در این زمینه، 
برشــمردیم و دیدیم بیــش از آثار خارجی، 
تبعات تصمیمات داخلی بیشتر و تاثیرگذارتر 

بوده است. 
بدون شــک در این جنــگ اقتصادی که 
آمریکا علیه کشــورمان به راه انداخته، یکی 
موثرترین ابزارهای آن همین نرخ ارز می باشد 
که متاســفانه مدیریت غلط دولت باعث بهم 
ریختگی در بازارهایی نظیر ارز و ســکه شد؛ 
حاال و با گذشــت مدت زمان قابل توجهی از 
بازگشــت آرامش به بازار ارز، انتظار می رود 
دولت برای ساماندهی بازار ارز اهتمام بیشتری 

به خرج دهد. 

ســاختار اصلی اقتصاد کشــور را مجموعه ای از 
بازارهای موازی و مرتبط با هم تشــکیل می دهند که 
رونق و رکود آنها، چرخه های اقتصادی را جهت می دهد. 
جایگاه بازارهای طال، ارز، خودرو و به ویژه مســکن در 
تاریخ اقتصادی کشور ســابقه ای طوالنی دارد، اما در 
ســال ها و ماه های اخیر با تشدید نوسانات اقتصادی، 
سازوکارهای مدیریت این بازارها نیز اهمیت بیشتری 

پیدا کرده است.
جدیدترین گزارش های رســمی نشــان می دهد، 
متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران در آبان 
ماه امسال به 9 میلیون و 158 هزار تومان رسیده که 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 91 درصد رشد را نشان 
می دهد؛ بدین ترتیب آبان ماه امسال رکورد یک دهه 

اخیر در گرانی مسکن زده شد.
همچنین براساس گزارش »تحوالت بازار مسکن 
شــهر تهران در آبان ماه سال 139۷«، تعداد معامالت 
آپارتمان های مســکونی شهر تهران به 9 هزار و 600 
واحد مســکونی رســید که نســبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب 26/۷ و 53/6 درصد کاهش 

نشان می دهد.
به این ترتیب پیداســت که مسکن از یک طرف با 
قیمت های نجومی معامله می شــود و به طور همزمان 
حجم معامالت کاهش یافته که نشــان از یک »تورم 
رکودی« دارد. از ســوی دیگر بررســی آمارهای بازار 
مسکن در یک دهه گذشته، نتایج قابل تأملی را درباره 

جایگاه این بازار در اقتصاد ایران آشکار نموده است.
بر اســاس نتایج تکمیلی سرشماری سال 1395، 
طی 10 سال اخیر ۷۷ درصد از خرید خانه های موجود 
در بازار مسکن به منظور افزایش دارایی و سرمایه بوده 
و تنها 23 درصد آن برای مصرف و به قصد ســکونت 

انجام شده است.
طبق محاســباتی که گــروه مطالعاتی »مقاومتی 
نیوز« بر اســاس اطالعات و داده های خاِم سرشماری 
سال های 85 و 95 مرکز آمار کشور انجام داده، تعداد 
واحد مسکونی بدون احتساب خانه های خالی از سکنه 
و شــبه خالی، از 15/8 میلیون به 22/8 میلیون خانه 
افزایش یافته است؛ در حالی که تعداد صاحبان مسکن 
ملکی از 11/8میلیون به 14/2میلیون خانوار افزایش 
یافته و لذا تنها 2/4میلیون خانوار جدید، دارای مسکن 
ملکی شده اند. این آمار نشان از آن دارد که بخش قابل 
توجهی از خانه های موجود در این بازه زمانی به دست 
مصرف کننده واقعی نرسیده و به دالیل غیرسکونت و 

جهت افزایش دارایی و سرمایه خریداری شده است.
مالیاتبرعایدیسرمایه

راهکاری که بســیاری از کارشناسان برای اصالح 
وضعیت قیمت، رکود و توزیع مسکن پیشنهاد می کنند، 
معرفی و توسعه پایه های مالیاتی جدید از جمله مالیات 

بر عایدی سرمایه است.
وحید عزیزی در مورد مســئله مســکن و راه حل 
آن در گفت وگو با کیهان گفت: »چرا کشورهای دیگر 
توانسته اند جلوی اثرات تورمی بازار مسکن را بگیرند. 
چرا در کشــور ما عده کمی می توانند با وجود پدیده 
سوداگری سود بسیاری بدست آورند و ضررش به آحاد 

مردم برسد و در این زمینه راه حلی ارائه نشده است«؟
وی افــزود: »در جهان ابــزاری برای جلوگیری از 
ســوداگری وجود دارد که قدمت آن به بیش از 105 
سال می رسد. این ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است 
که هم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و آلمان و 
چین و هم کشورهای دارای اقتصاد ضعیف از این پایه 

مالیاتی استفاده می کنند«.
به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون اقتصادی 
مجلــس طرحی را برای اجرای ایــن پایه مالیاتی در 
دســتور کار قرار داد و مهرماه امســال در مشورت با 
مرکز پژوهش های مجلس، سازمان امور مالیاتی و اتاق 
بازرگانی کلیات آن را تأیید کرد و طرح مذکور را برای 
رفع ایرادات به کمیته مالیاتی کمیســیون اقتصادی 

ارجاع داد.
تعللمجلس

این طرح مزایای فراوانی دارد و به اعتقاد کارشناسان 
اجرای آن در شــرایط کنونی ضروری است، اما به نظر 
می رســد کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی به علت 
مخالفت با این طرح، در برگزاری جلســات مربوط به 
بررســی این طرح مهم تعلل می کند. این بی میلی در 
بررسی طرح مذکور در شرایطی است که به اعتقاد برخی 
دیگر از نمایندگان مجلس، این شیوه مالیات ستانی در 

بیش از 50 کشور دنیا رایج است.
رحیم زارع، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با 
اشاره به این موضوع که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات 
بر کل دارایی نیســت، بلکه مالیات بر ارزش افزوده ای 
است که نسبت به سود خرید و فروش است، می گوید: 
در کانــادا 8 درصد ثروتمنــدان 80 درصد مالیات را 
می دهند اما در کشور ما 10 درصد دهک باالی جامعه 
3 درصد مالیات را می پردازند و علت آن این است که 

در کشور ما مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه شــرایط 2 بازار مسکن و خودرو 
آماده عملیاتی کردن مالیات بر عایدی سرمایه هستند، 
گفت: علت اینکه اکنون، این موضوع مطرح شده این 
است که فعالیت های سوداگری و رانت که غیرمولد است 
اکنون در جامعه ما ســود بسیار باالیی دارد و تولید و 

 اشتغال، مغفول مانده است.
مشکالتپیشرو

البته طرح مجلس ابهاماتی هم دارد که باید به آنها 
پاسخ داده شود. سجاد ابراهیمی، کارشناس اقتصادی در 
ارزیابی این شیوه مالیاتی می گوید: اعمال این مالیات 
تنها برای یک بازار مانند بازار مســکن دو اثر منفی در 
پی خواهد داشت. اول اینکه چون این مالیات تنها در 
یک بازار مثل مســکن اعمال شده است، نقدینگی آن 
بازار را به ســمت سایر بازارهای موازی که این مالیات 
روی آنها اعمال نشــده است روان می کند و به همین 
واســطه ســرمایه گذاری های مولد در آن بازار )مانند 
سرمایه گذاری بر روی ساخت و ساز در بازار مسکن( را 
نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد؛ چون عمال 
اجرای ناقص این سیاست، نه تنها سود سفته بازی، بلکه 
جذابیت سرمایه گذاری در مسکن را به واسطه کاهش 

نقدشوندگی در بازار کاهش می دهد.
به گفتــه وی، دومین اثر اعمــال مالیات به یک 

بازار این اســت که انتقال نقدینگی به بازارهای موازی 
دیگر می تواند آثار مخرب  و نوسانات شدیدتری در آن 

بازارها ایجاد کند.
البته این اقتصاددان در پاسخ به این انتقاد تأکید 
می کند: »حال اگر این مالیات روی تمام بازارهای مالی 
و دارایی ها شامل مسکن، ارز، طال و حتی بازار اوراق و 
سهام و هر بازاری که سفته بازی در آن وجود دارد، اعمال 
شــود، نقدینگی، کمتر از بازاری به بازار دیگر منتقل 
می شود و اتفاقی که می افتد این است که سود فعالیت 

سفته بازی در همه بازارها کاهش پیدا خواهد کرد«.
در ادامــه اظهارات این اقتصاددان می توان به این 
نکته اشــاره کرد که هم  اکنــون در بازارهای خودرو، و 
ســپرده های بانکی هم مالیاتی اخذ نمی شــود که با 
اجرای سیاست هایی مشــابه در این بازارها، از تالطم 
آنها پیشگیری نمود و حتی شنیده شده دولت لوایحی 

در این زمینه در دست اقدام دارد.
به عنوان مثال درباره راهکار جلوگیری از نوسانات 
بازارهای موازی، می توان به بخشنامه اخیر بانک مرکزی 
برای اعمال محدودیت بر تراکنش های مالی  اشاره نمود 
که در کنترل تقاضای سفته بازی در بازار پولی و بانکی 

موثر بوده است.
مزیتها

در مجموع می توان مالیات بر عایدی سرمایه را به 
عنوان یکی از پیشرفته ترین و رایج ترین ابزارهای مالیاتی 
برای کنترل سوداگری در بازار ارز عنوان کرد که البته 
باید برای معایب احتمال آن تدبیر شود، چنانچه در طرح 
مذکور تمهیداتی برای حمایت از مصرف کنندگان واقعی 

پیش بینی شده است.
بر اســاس متن طرح مالیات بر عایدی ســرمایه، 
»عایدی ســرمایه امالک« عبارت است از مابه التفاوت 
قیمت خرید )انتقال دادن( و قیمت فروش )به انتقال 
گرفتن(، همچنین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه امالک 
در ســال اول اجراء پنج درصد )5 ٪(، در سال دوم ده 
درصد )10٪(، در ســال سوم پانزده درصد )15٪( و از 

سال چهارم به بعد بیست درصد )20٪( خواهد بود.
به گفته وحید عزیزی از طراحان این طرح، هر فرد 
برای هر دو سال یک بار، به تعداد یک واحد معاف است. 
در صورتی که در کشورهای دیگر این معافیت به ازای 
هر خانوار است. طبق این قانون حقی برای مردم عادی 
دیده شده است که سرمایه هایشان تحت الشعاع قرار 
نگیرد و تنها آن 10 تا 20 درصد سوداگر که مخل بازار 

هستند مالیات پرداخت کنند.
همچنین بر اساس این طرح، اوال تعداد کمی از افراد 
مشمول مالیات می شوند. ثانیا نرخ این مالیات به طور 
تدریجی افزایش پیدا می کند و نباید مردم را از مالیات 
5 درصدی بر روی سوداگران نگران کرد. ثالثاً ساخت 

مسکن از پرداخت این مالیات معاف است.
عالوه بر این، درصد بسیار کمی از معامالت مشمول 
مالیات است. لذا متقاضیان می توانند خانه نوساز بخرند 
و یا از 90 درصد مردمی که مشــمول مالیات نیستند 
مسکن تهیه کنند. در نتیجه می توان گفت، انتقال بار 
مالیاتی منتفی است و نمی تواند یک مانع برای اجرای 

این طرح باشد.

 سید امیرحسین شکرآبی

تأملی در
قــیمت 
واقعـی 

ارز
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اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir

 بســیاری از زوجین جوان که می خواهند زندگی مشــترک خود را شروع و از دنیای تجرد پا به دنیای تاهل و تعهد 
بگذارند، تمایل دارند که این اتفاق در مکانی مقدس و معنوی برگزار شود، اتاق عقد مسجد جمکران یکی از محل هایی 

است که به دلیل تقدس مکان، مورد رجوع همه روزه عروس و دامادها است.
مدیر آموزش و تبلیغ مســجد مقدس جمکران در گفت وگو با ایســنا ، در رابطه با اتاق عقد مسجد مقدس جمکران، 
گفت: سال های قبل افراد زیادی برای جاری کردن خطبه عقد خود به مسجد جمکران مراجعه می کردند و در جایی که 

برای این منظور در نظر گرفته شده بود مراسم عقد خود را برگزار می کردند.
 قاسم صبری ادامه داد: سال 1395 اتاق عقد مسجد جمکران توسط تعدادی از طالب و دانشجویان طراحی و اجرا 
شد و از آن تاریخ به بعد مراسم عقد در این اتاق برگزار می شود و اطالع رسانی ها به صورت گسترده از یک سال گذشته 

آغاز شده است.
صبری با بیان اینکه تقریبا به صورت مستمر از زوجینی که متقاضی حضور در اتاق عقد جمکران برای جاری شدن 
خطبه عقد خود هستند، پذیرش می کنیم، افزود: به طور میانگین ساالنه حدود 1000 مراسم عقد در مسجد جمکران 

برگزار می شود.
وی اظهار داشت: در نیمه شعبان امسال همایش پیوند فیروزه ای به صورت یک کارگاه یک روزه برای زوجینی که 
طی یک ســال گذشــته مراسم عقد خود را در این مکان گرفتند، برگزار شد و ان شاءاهلل این کارگاه هر سال در روز نیمه 

شعبان اجرا می شود.
مدیر آموزش و تبلیغ مسجد مقدس جمکران در خصوص نحوه ثبت نام برای اتاق عقد جمکران، گفت: زوجینی که 
تمایل دارند خطبه عقدشــان در اتاق عقد مســجدجمکران جاری شود، می توانند به سایت جمکران مراجعه کرده و فرم 
مربوط اتاق عقد را تکمیل کنند و بعد از اینکه یکی از دفترهای ازدواج مهر تایید بر فرم زد، اقدام به رزرو اتاق عقد کنند.
صبری ادامه داد: روزهای سه شنبه و پنج شنبه اتاق عقد از ساعت 8 صبح تا 10 شب فعال و در باقی روزهای هفته 
فعالیت اتاق از ساعت 8 صبح تا 2 بعدازظهر است، البته زوجینی که از شهرستان برای این منظور به جمکران می آیند 

می توانند با انجام هماهنگی های الزم در ساعاتی غیر از آنچه که گفته شد، مراسم خود را در این اتاق برگزار کنند.
وی در خصوص میزان مراجعات و استقبال زوجین گفت: گاهی در طول روز هیچ مراسمی در این اتاق برگزار نمی شود 
اما در برخی مواقع روزانه 5 تا 6 خطبه عقد در این مکان خوانده می شود، البته در ایام والدت و روزهای جشن و شادی 

میزان مراجعات بیشتر می شود و در ایامی مانند محرم اتاق عقد به حالت تعطیل درمی آید.
الزم به ذکر است زوجین متقاضی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 37255796-025 تماس بگیرند 
یا به سایت مسجد مقدس جمکران به آدرس jamkaran.ir مراجعه نمایند؛ همچنین از جمله شرایط استفاده از اتاق 

عقد جمکران این است که خطبه عقد دائمی و حداکثر میزان مهریه 114 سکه باشد.

خادمی بارگاه معصومین علیهم السالم برای هرکس در هر مقام و شغلی و هر طبقه اجتماعی که باشد، 
افتخار بزرگی محسوب می شود و خادمان حرم مطهر رضوی باید افتخار کنند که خاک کف پای زائرین 

آن حضرت را توتیای چشم خود می کنند.
در سال های اخیر تعداد زیادی از مسئوالن کشور لباس خادمی آستان قدس رضوی را بر تن کرده اند 
تــا هــر از گاهی در این حرم نورانی فارغ از هر رتبه و جایگاهی به زوار امام هشــتم)ع( خدمت کنند و 
جای بسی خوشحالی است که مسئولین نظام اسالمی ارادت خود را به معصومین علیهم السالم این گونه 

نشان می دهند.
 در روزهای اخیر هم وزیر محترم ارتباطات حکم خادمی حرم مطهر رضوی را از تولیت آستان قدس 

رضوی دریافت کرد که البته انتشار عکس های آن، حاشیه هایی را در فضای مجازی به همراه داشت.
اما با احترام به نیت خیر جناب آذری جهرمی از این خادمی و آرزوی قبولی این خدمت، باید از ایشان 
در شرایط خطیر کنونی پرسید که آیا جارو کردن گرد و غبار حاصل از به تعبیر رهبر انقالب سالح های 
شیمیایی نامرئی دشمن و آلودگی های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی حاکم بر فضای مجازی کشور متعلق 

به امام رضا علیه السالم از خادمی حرم مطهر ایشان مهم تر نیست؟ 
قطعا خدمت به مردم و جمهوری اسالمی بر آمده از خون هزاران شهید در کشور امام رضا علیه السالم 

به مراتب با اهمیت تر از جاروکشی آستان ملکوتی ایشان است.
بخشی از خدمت مورد انتظار از جناب وزیر این است که مانع شوند که استعمارگران نوین و فرانوین، 
این بار از طریق غل و زنجیر مجازی و نامرئی، این کشــور را اســتعمار کرده و از رازهای مردم و مملکت 
مطلع باشــند و این اطالعات را در اختیار دشــمنان بشریت قرار دهند و عالوه براین بر اثر نا آگاهی و کم 

توجهی مردم و مسئولین، پول های این کشور را هم به حلقوم کثیف آنها سرازیر کنند.
چرا باید ایرانی ها با استفاده از برخی شبکه های اجتماعی و نرم افزار های خارجی باعث توانمند شدن 
و باالرفتن ارزش ســهام شرکت هایی شوند که اگر بررسی کنیم، می بینیم سر در آخور خونخواران عالم 
دارند و غالم حلقه به گوش آنها هستند؟ کسانی که ملت های دنیا را این بار با چکمه فضای مجازی، زیر 

پای خود می فشارند.

معــاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفت: بیمه 
تکمیلی ایثارگران شــاغل در دســتگاه ها برقرار شده و مشکل بیمه تکمیلی 
ایثارگران بازنشســته نیز با تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه حل 

می شود.
به گزارش »ایثار«، مهدی ایزدی در خصوص روند بیمه تکمیلی ایثارگران 
شاغل و بازنشسته بنیاد گفت: به استناد ماده 13 قانون جامع »خدمات رسانی 
به ایثارگران«، صددرصد بیمه مکمل ایثارگران برعهده دولت است و براساس 
تبصره های ذیل این ماده، دستگاه های اجرایی مکلف هستند شاغلین دستگاه 
خود را تحت پوشــش قرار دهند و تنها غیر شاغلین و بازنشستگان از طریق 

صندوق های مربوطه از سوی بنیاد، بیمه خواهند شد.
ایــزدی ادامه داد: مصوبه هیئت دولــت در مورد بیمه تکمیلی ایثارگران 
برمبنای حکم قانونی بوده و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز حکمی 
دائمی است، درحالی که سازمان برنامه وبودجه از سال 1394 به دلیل یکسان 
کردن ارائه خدمات بیمه مکمل ایثارگران، بنیاد را مکلف کرد تا بیمه ایثارگران 
اعم از شاغل، غیرشاغل و بازنشسته را برعهده  گیرد، سازمان برنامه وبودجه نیز 
مکلف شــد اعتبار الزم را از سرفصل دستگاه ها کم کرده و به اعتبارات بنیاد 
اضافه کند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و بنیاد طی سال های گذشته، با حجم 

زیادی از بدهی به بیمه ها مواجه شد.
وی درباره رقم قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران خاطرنشان کرد: رقم قرارداد 
بیمه تکمیلی ایثارگران از اول شهریورماه سال گذشته تا اول شهریورماه امسال، 
1900 میلیارد تومان بود که در بودجه سال 97 دولت 1800 میلیارد تومان 
برای اعتبارات بیمه تکمیلی منظور شــده اســت. بنیاد نیمی از مبلغ 1900 
میلیارد تومان را در 6 ماهه اول سال جاری پرداخت کرده و دو ماه هم آن را 
تمدید کرده اســت به این معنا که تا تاریخ اول آبان ماه امسال تاکنون قریب 
یک هــزار میلیارد از 1800 میلیارد پرداخت شــده و میزان 800 میلیارد تا 

انتهای سال باقی مانده است.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره مناقصه 
بین شرکت های بیمه برای بیمه ایثارگران گفت: طبق روال برای انجام بیمه 
تکمیلی ایثارگران هرسال مناقصه ای بین شرکت های بیمه انجام می شود، در 
مناقصه اخیر با توجه به افزایش هزینه های درمانی کمترین رقمی که از سوی 
یکی از شــرکت های بیمه گر پیشنهاد شد 3400 میلیارد تومان بود، این در 
حالی است که کمتر از 800 میلیارد از اعتبار باقی مانده است به همین دلیل 
از ســازمان برنامه وبودجه درخواست اعتبار کردیم ولی سازمان برنامه وبودجه 
به لحاظ قانونی نمی توانست اعتبارات بنیاد را افزایش دهد درنتیجه پیشنهاد 
داد که به استناد قانون، بیمه تکمیلی از طریق دستگاه های مربوطه اجرا شود.

ایــزدی با تأکید بر اینکه واگذاری بیمه تکمیلی به دســتگاه های اجرایی 
به اراده و خواســت بنیاد نبوده است، گفت: این تصمیم بر اساس قانون و به 
پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و موافقت دولت گرفته شده، بر این اساس سازمان 
برنامه وبودجه اعالم کرد که به  غیر از بازنشستگان، بقیه دستگاه های ذی ربط 
تأمین اعتبار کرده اند، در وزارت آموزش وپرورش و وزارت جهاد کشاورزی هم 
که بیشترین آمار شاغالن ایثارگر را به خود اختصاص داده اند، مشکل حل شده و 
بیمه تکمیلی بازنشستگان ایثارگر هم در کوتاه ترین زمان از طریق صندوق های 

بازنشستگی تأمین اعتبار می شود.
وی ادامه داد: در استان ها عموماً تأمین اعتبارات بر عهده استانداری ها است 
و در صورت جابه جایی و انتقال بیمه ممکن است خأل ایجاد شود و برخی از 
ایثارگران دچار مشــکل شوند اما تا این لحظه موارد اورژانسی از سوی بنیاد 
رسیدگی شده اند و هیچ اقدام درمانی معطل نمانده است، بیشترین افراد ایثارگر، 
شاغلین آموزش وپرورش و بازنشستگان بودند که با حمایت های بنیاد اگر مورد 
یا مشــکلی پیش آمده، هم برطرف شده است و البته الزم است صندوق های 
بازنشستگی در انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران بازنشسته تسریع کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شــهید و امور ایثارگران درباره اینکه 
چنانچه ایثارگر یا فرد تحت تکفل وی از تاریخ مزبور دچار مشکل در زمینه 
بیمه تکمیلی شــوند چه باید بکنند، اظهار داشت: با توجه به مذاکرات انجام 
شده با سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی برای حل مشکل تأمین 
اعتبــار و همچنین طی مراحل مناقصه در بنیــاد برای بیمه تکمیلی درمان 
ایثارگران و عدم نیاز به برگزاری مناقصه جدید، به نظر می رســد، مشــکلی 
در برقراری بیمه تکمیلی درمان ایثارگران شاغل دستگاه های اجرایی نیست 
اما تا زمانی که دســتگاه ها امور بیمه تکمیلــی را انجام دهند هر موردی که 
به صورت اورژانسی برای ایثارگران به وجود آید، بنیاد شهید و امور ایثارگران 

آن را حل وفصل خواهد کرد.
ایزدی افزود: برخی از دستگاه ها مانند بانک ها و وزارت نفت، خدمات درمانی 
مناسب تری نسبت به بنیاد ارائه می دادند، ولی در زمینه سایر دستگاه ها، بنیاد 
شهید و امور ایثارگران بهتر از آنها عمل می کرد، به همین دلیل ایثارگران تمایل 
داشتند که خدمات از طریق بنیاد انجام شود، بنابراین الزم است دستگاه ها، 
بیمه ها را با همان ســقف مورد نظر بنیاد برقرار کنند و توصیه دیگر هم این 

است که دولت برای سرانه »بیمه های مکمل« سقف تعیین کند.
وی در زمینه حق پرســتاری نیز گفت: تا ســال گذشته حق پرستاری از 
طریق شــرکت بیمه طرف قرارداد انجام می شــده اما در حال حاضر به غیر از 
موارد پرســتاری »دوران نقاهت بعد از عمل جراحی«، حق پرستاری برعهده 

بنیاد است و ارتباطی با بیمه مکمل ندارد.

اگر هفتاد ســال را عمر مفید انسان بدانیم؛ یک سوم 
آن را با خانــواده اولیه؛ یعنی پدر و مادر و خواهر و برادر 
زندگی می کنیم و بیش از دو ســوم آن را با نفری شریک 
می شــویم و می خواهیم با او به آرامش برسیم و سازنده 
یک نسل باشــیم. دنیا و آخرت مان بسته به انتخاب این 
یک نفر و نوع مشــی ای اســت که در آینده با او خواهیم 
داشت. با کسی زیر یک سقف می رویم که شناختمان از او 
و گذشــته اش چیز زیادی نیست. او از خانواده ای دیگر، با 
گذشته ای متفاوت، تجربه هایی متعدد، اخالقیات و تربیتی 
دیگر می آید و قرار اســت بــا او به تفاهمی رضایت بخش 

برسیم. آسان است؟ هرگز! 
تکیه به شانس به جای آموزش

همــه می دانیم که برای انجام کاری، نیاز به آموختن 
مهارت انجام آن کار است. آیا محتمل است که کسی بدون 
آموزش رانندگی، فرمــان اتومبیلی که عزیزترین هایش، 

سرنشین آن هستند را به دست گیرد و به جاده بزند؟
آیا هرگز هدایت یک هواپیما را به دست کسی که از 
پرواز هیچ نمی داند خواهیم سپرد. حتی در شرایط ساده تر، 
آیا هرگز به کسی که تاکنون دست به آشپزی نبرده، اجازه 
خواهیم داد برای مهمانی آخر هفته مان، آشپزی کند؟ عقل 

سلیم می گوید نه! 
پس چه می شود که مهم ترین اتفاق زندگی مان را به 
دســت شانس و قسمت می سپاریم و گمان می کنیم تنها 
اتفاق مهم در امر ازدواج و همســرداری این است که در 

شرایطش قرار بگیریم؟ 
چطور در اساسی ترین و اصلی ترین دوران های زندگی  و 
برای مهمترین وظایف مان هیچ نیازی به آموزش نمی بینیم. 
این چه اطمینانی ا ست که به ما می گوید: »مدیریت رابطه«، 
»عشق ورزیدن«، »همسرداری« و »بچه داری« نیازی به 
یادگیری و آموزش ندارد و ژن آن از ابتدا در ما وجود داشته 

و کافیست فقط در شرایط آن قرار بگیریم.
»اریک فروم« در کتاب هنر عشق ورزیدن می گوید: 
» این طرز تفکر که هیچ چیز آســان تر از عشــق ورزیدن 
نیست، گرچه هر روز شواهد بی شماری خالف آن را اثبات 

می کند، همچنان بین مردم رایج است«.
آمارها چه می گویند؟

آمارها می گویند از سال 83 تاکنون درصد طالق در 
زندگی های زیر یک ســال رشد 90 درصدی داشته است. 
این آمار آیا گویای نکته خاصی است؟ بله! این نشان می دهد 
آن  چیزی که فرد در تصوراتش ساخته با آنچه در واقعیت 
وجود دارد، متفاوت بوده و زوجین به این نتیجه رسیده اند 
که نمی توانند ادامه دهند. چرا چنین اســت؟ چون دختر 
و پسر جوان آموزش ندیده اند که چگونه دست به انتخاب 
بزنند، نمی دانند شناخت قابل قبولی که بشود با آن دست 
به انتخاب زد از کجا و چگونه حاصل می شود. عده زیادی 
از دختران و پسران حتی نمی دانند در جلسات خواستگاری، 
زمانــی که آن ها را برای گفتگو تنها می گذارند باید از چه 
صحبت کنند. نه شناخت اصولی از خود و خواسته هایشان 

با درمان ایثارگران بازی نکنید
یوسف مجتهد

شرایط روحی و جسمی ایثارگران اعمال می شود 
به فرسودگی بیشتر جسمی و روحی آنان منجر 
می شود و می توان به جرأت ادعا کرد که مسئوالن 

ذی ربط از این موارد غافلند.
تصمیم پر حاشیه دولت

 در سال های اخیر روش های درمانی ایثارگران، 
مصوبات مجلــس، دولت و بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران به دفعات تغییر کرده کــه موجی از 

نارضایتی را بین ایثارگران دامن زده است. 
دولت در مصوبه اخیر خود و بنا به پیشــنهاد 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور و به اســتناد 
اصل یکصد و ســی و هشتم قانون اساسی، ماده 
2 آیین نامــه اجرایــی فصل ســوم قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران را اصالح و دستگاه های 
اجرایی را موظف کرد از محل سرجمع اعتبارات 
مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابالغی نسبت 
بــه تأمین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی 
ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان اعم از شاغل 
یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند. با این 
مصوبه بیش از 400 هزارنفر از ایثارگران و اعضای 

خانواده آنان با مشکالت جدی مواجه شدند.
این تصمیم که در اواســط سال جاری اتخاذ 
شده است و دســتگاه های مشمول عالوه بر آنکه 
اعتبار الزم را در بودجه خود نداشته اند، فاقد توان 
و ســازوکار مناسب برای این منظور بوده و عمال 
ایثارگران و دستگاه های ذی ربط را سرگردان کرده 
است. نکته قابل تأمل این است که این پیشنهاد 
توســط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده و نامی 
از بنیاد شــهید و امور ایثارگران به عنوان سازمان 

تخصصی در ارائه این پیشنهاد نیست.
واکنش جامعه ایثارگری به اقدام اخیر دولت

اقــدام دولــت در واگذاری درمــان تکمیلی 
ایثارگران به دستگاه های اجرایی با واکنش جامعه 
ایثارگری و برخی نمایندگان مواجه شد. نکته قابل 
تامل در این باره، منفعل بودن بنیاد شهید و امور 
ایثارگران است. این نهاد با عنایت به اینکه متولی 
امور ایثارگران است و باید نقش تعیین کننده در 
ایــن خصوص ایفا کند، لکن بی تفاوت از کنار آن 
گذشته است. این نهاد به عنوان یک نهاد تخصصی 
در امور ایثارگران باید نقش کارشناســی خود در 
مصوبات را برعهده داشته باشد و با موضوعی که 
مستقیما با سالمت و حیات ایثارگران مرتبط است 
با جدیت برخورد کند که در این زمینه اثر مثبتی 

مشاهده نشد.
برابر بند »ب« مــاده 44 قانون برنامه پنجم 
توسعه، مقرر شده بود صددرصد هزینه های درمانی 
ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده 
دستگاه اجرایی باشد، با نهایی شدن قانون جامع 

در فرمان حضــرت امام خمینــی)ره( برای 
تأسیس بنیاد شهید به امور درمان ایثارگران توجه 
ویژه ای شده است. در بند 7 این فرمان آمده است: 
»بیمه درمانی و استفاده از کارت ویژه خرید دارو.«

عالوه  بر آن در بند 10 این فرمان »ســازمان 
موظف شــده اســت بدون فوت وقت معلوالن و 
آسیب دیدگانی که احتیاج به معالجه دارند را تحت 
عالج قرار داده و در صورتی که با تصدیق طبیب 
الزم اســت برای معالجه به خارج از کشور بروند، 
اسباب مســافرت و مخارج معالجه آنان را فراهم 
نمایند«. حضرت امــام خمینی)ره( به این موارد 
اکتفا نکرده اند و تذکر داده اند که اگر ســازمان به  
اشــکالی برخورد کرد و از طرف بعضی متصدیان 
اهمالی شد، ایشــان را مطلع کنند تا در رفع آن 

به طور مقتضی عمل کنند.
حضرت امام)ره( به شدت با اهمال  کاری های 
افراد و سازمان ها در امور ایثارگران مخالف بودند 
و دستور برخورد با آن را می دادند. تأکیدات مکرر 
امام)ره( بر رسیدگی به مشکالت ایثارگران به طور 
مستمر بیان می شد، تا مسئوالن وقت از این امر 

مهم غفلت نکنند.
درمان، مهم ترین مشکل ایثارگران

مهم ترین و اساســی ترین مشــکل ایثارگران 
به ویژه جانبازان، درمان آنان اســت که نمی توان 
در آن سهل انگاری کرد یا آن را به تأخیر انداخت. 
ایــن موضوع مهم همواره بــا چالش های فراوانی 
در ســال های اخیر مواجه بوده و روند هماهنگی 

نداشته است.
میانگین سنی ایثارگران انقالب و دفاع مقدس 
نزدیک به 60 سال است و در این سن به آرامش و 
آسایش بهتری نیاز دارند. قرار نیست جانبازان با 
توجه به وضعیت جسمی و روانی که کبر سن آن را 
تشدید می کند، همچنان پیگیر امور درمان خود در 
سازمان های مختلف باشند. امور درمان ایثارگران 
در دوران دفاع مقدس از سرعت بهتری برخوردار 
بــود و آنان تا این اندازه گرفتار امور درمانی خود 
نبوده اند. اکنون که پا به سن گذاشته اند شایسته 
نیســت هرروز با مصوبه ای آنان را در فشار روحی 
قرار دهیــم، دردی که آنان به جان خریده اند به 
اندازه کافی برای خود و خانواده شــان مشکل ساز 
شده است، حال نباید با سرگردان کردن آنان در 
مراکز درمانی، بیمه ها و دستگاه های اجرایی درد 
و رنج شان را مضاعف کنیم. اکثر کسانی که برای 
امور درمانی ایثارگران تصمیم گیری می کنند فهم 
و استنباط درستی از امور آنان ندارند، لذا همواره 

به بیراهه می روند.
تصمیمات عجوالنه و تغییرات دائمی در امور 
درمانی ایثارگران و تغییر روش هایی که بدون درک 

خدمات رســانی به ایثارگران در مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام، بــا این قید کــه قوانینی که از 
ســال 86 تا 91/1/2 به نفع ایثارگران به تصویب 
مجلس رسیده است به قوت خود باقی است و در 
قانون جامع لحاظ خواهد شد، برخی قوانین بدون 
رسیدگی توسط نمایندگان در صحن مجلس به 
آن افزوده و ابالغ شــد. از منظر قانونی، این نحو 
الحــاق برخی مصوبات به قانون چه حکمی دارد، 
باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد. یکی 
از مواردی که به قانون جامع الحاق شد بند »ب« 
ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه بود. مجلس با 
فرض بر اینکه این قانون به نفع ایثارگران است آن 
را بــه قانون جامع اضافه کرد، در حالی که جامعه 

ایثارگری به شدت با آن مخالف بود.
هیئت وزیران پس از گذشت بیش از پنج سال 
از تصویب قانون جامع در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع را 
در تاریــخ 96/10/30 ابالغ کــرد. در ماده2 این 

آیین نامه آمده است: »تامین صددرصد هزینه های 
بهداشــتی-درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته 
دستگاه های اجرایی و افراد تحت تکفل آنان پس 
از پرداخت هزینه های متعلق به بیمه پایه در قالب 

مکمل برعهده بنیاد است.«
اما کمتر از یک ســال از تصویــب آیین نامه 
توسط دولت نگذشته است که این ماده در هیئت 
وزیران اصالح و به شــرح زیر در تاریخ 97/7/14 

ابالغ می شود:
»کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل 
ســرجمع اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص 
اعتبار ابالغی نســبت به تامین و پرداخت هزینه 
بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل 
ایشان، اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط 

اقدام کنند.«
برابر قانون محاســبات عمومی کشور مصوب 
66/6/1، بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است 
که برای یک  ســال مالی تهیه می شود و حاوی 

پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامینی اعتبار و 
برآورد هزینه هاست برای انجام عملیاتی که منجر 
به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی خواهد شد.

هرچند اصالح آیین نامه دولت که قبال برخالف 
قانون به تصویب رسیده است در زمانی کمتر از یک 
ســال جای تامل دارد، ولی مهم تر از آن سپردن 
وظیفه مهم درمان ایثارگران، به ویژه جانبازان در 
اواســط سال مالی بودجه به دستگاه های اجرایی 
اســت. این در حالی اســت که تامین هزینه های 
درمانی ایثارگــران در بند »الف« ماده 13 قانون 
جامع برعهــده دولت بوده و اعتبــارات آن باید 
هرســاله در قانون بودجه کشور پیش بینی شود 
و دستگاه های اجرایی موظفند از محل اعتبارات 
مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابالغی در این 

خصوص اقدام کنند.
مغایرت مصوبه دولت با قانون

این مصوبه از آن جهت مغایر با قانون است که
اوال: در اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص 

اعتبار ابالغی دستگاه ها پیش بینی نشده است.
ثانیا: تکلیف آن به دستگاه ها و اصرار به تامین 
منابع آن از محل سرجمع اعتبارات مصوب، ناشی 
از نوعی عدم احساس مسئولیت نسبت به درمان 
ایثارگران، به ویژه جانبازان است. در حالی که برابر 
قانون اگر قرار است درمان ایثارگران به دستگاه های 
اجرایی واگذار شود باید در قالب اعتبار تخصیصی 

دستگاه و در بودجه سنواتی پیش بینی شود.

آقای وزیر؛ جارو کردن
 آلودگی های فضای مجازی مهم تر است!

رضا صفری

شــاید برخی مغالطه کنند و بگویند که نمی شــود جلوی دسترسی آزاد اطالعات را گرفت، ایستادن 
جلوی تکنولوژی به هیچ وجه منطقی نیست و....

در پاسخ باید گفت :امام خمینی)ره( فرمودند که ما با سینما مخالف نیستیم با فحشاء مخالفیم، ما 
هم می گوییم که با اینترنت و آزادی اطالعات و فضای مجازی و تکنولوژی مخالف نیستیم، اما با بردگی و 
مصرف کننده بودن مخالفیم؛ با استعمار در لباس جدید مخالف هستیم؛ با تقدیم خاک سایبری کشور و 
خرمشهر های امروزی مخالف هستیم؛ با بی تفاوتی ها و ماله کشی های فرهنگی مخالف هستیم؛ با فضای 

مجازی بدون پیوست فرهنگی و رها و بی در و پیکر مخالفیم.
هرچند فیلترینگ و پاالیش فضای مجازی کنونی در حال حاضر امری غیر قابل انکار است و در تمام 
دنیا حتی کشور مهد اینترنت نیز فیلترینگ وجود دارد، اما  اشکال ما به اینترنت کنونی، جزیره ای نیست بلکه 
منظومه ای است؛ فیلترینگ شاید برای دوره گذار، مسّکن مناسبی باشد اما درمان اصلی جای دیگری است.

 بیشتر استفاده های ایرانی ها از اینترنت، جنبه داخلی دارد، بنابراین می توان بستری را در تمام کشور پهن 
کرد که براساس قوانین و مقررات کشور و در جهت فرهنگ کشور باشد و نیاز به این همه دعوا درخصوص 
فیلترینگ نداشته باشد؛ عالوه بر آن در برابر جرایم فضای مجازی و گرفتن حقوق مردم نیز توانمند شد.

 نمی توان گفت تلگرام را فیلتر می کنیم و تلگرام طالیی را آزاد می گذاریم، یوتیوب را مسدود می کنیم 
و به جای آن یوتیوب طالیی را می آوریم و... 

 ابتکار داشــتن غیر از گرته برداری از نسخه های اصلی اســت؛ چرا با وجود جوانان متخصص It در 
کشورمان، نرم افزار و تولیداتی نداشته باشیم که کل دنیا از آنها استفاده کنند و برای ما ارز آوری داشته باشد؟ 
هم اکنون شــاهدیم که اینســتاگرام هر طور می خواهد می تازد؛ از هشتگ های دروغین و ضد نظام 
گرفته تا دعوت به راهپیمایی  و تالش برای به بن بست رسیدن نظام، از هدف قرار دادن اعتقادات مردم 
تا صحنه های مســتهجن جنسی، همه نشان از برنامه ریزی بسیار دقیق برای جهت دهی فتنه های آینده 

در بستر اینستاگرام و تلگرام است.
راه حل اساســی، شــبکه ملی اطالعات و اینترنت پاک، ارزان و پرسرعت ملی است، که متأسفانه آن 
گونه که الزم اســت توســط مسئولین - دولت و غیر دولت – دنبال نشده است ضمن اینکه رهبر انقالب 

فرمودند: اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقالب اسالمی است!
بــا این حال فکر نمی کنم جناب وزیر بــا این همه کار های بر زمین مانده در فضای مجازی و وجود 
قرائن جنگ اقتصادی، امنیتی و فرهنگی از ســوی ابر اســتعمارگران، فرصتی داشته باشد که جارو و یا 
گردگیر زیبا و مقدس حرم مطهر رضوی را به دست بگیرد، بهتر است ایشان تالش شبانه روزی کند که 
آلودگی های برجا مانده از سلطه بیگانگان بر فضای سایبری کشور را هر چه زودتر از بین ببرد تا در آینده 

نزدیک تعفن بیشتری از آن بلند نشود.
ممکن است که انسان در حرم مطهر رضوی خادم نباشد اما بزرگترین خدمت را به امام رضا علیه السالم 
و کشور آن حضرت داشته باشد؛ شاید امام خمینی)ره( هیچ گاه به ظاهر خادم حرم مطهر رضوی نبود 
اما در طول تاریخ عصر غیبت، کمتر کسی را می شناسیم که مانند او به آئین و راه امام رضا علیه السالم 

خدمت کرده و جان و مال مردم را از غبار استعمارگران جارو کرده باشد.

آغاز زندگی مشترک در مسجد مقدس جمکران

توضیحات بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در باره طرح جنجالی اخیر

نقش آموزش در کاهش آمار طالق
یاسمین رضوی

آدم ها؛ زن و مرد، خواهان عشق اند، خواهان آرامش، خواهان خانواده! هیچ زنی را نخواهید یافت که با انگیزه  طالق و فروپاشی، به مردی 
»بله« بگوید. هیچ مردی را نخواهید یافت که قصدش، ســاختن یک جهنم برای همسر و فرزندانش باشد. همه می خواهند بهترین باشند. 
بهترین همســر، بهترین والد! اما اگر چنین است، پس چرا دادگاه های خانواده روزانه شاهد زنان و مردانی است که قید زندگی مشترکشان 
را زده اند، شــاکی اند و به دنبال مرجعی که میان آن ها قضاوت کند و در شرایط پیچیده تر، حکم به جدایی قانونی و رسمی آن ها بدهد. چه 
می شود زنی که مظهر مهر و عطوفت و از خودگذشتگی است، چنان به ستوه می آید که تنها خواسته اش رهایی از زندگی مشترک می شود؟ 

و چه اتفاقی می افتد که مرد، با همه سرسختی و مقاومت و تدبیرش به چالش طالق کشیده می شود؟

دارند و نــه از دیگری. حتی در این زمان هم افراد نیازی 
به آموزش و مشــاوره و رجوع به روانشــناس را احساس 
نمی کنند و با معیارهای فانتزی و تصوراتی دور از واقعیت 

قدم به زندگی می گذارند. 
تفاهم نداریم

چند نفر را می شناســید که علت طالقشــان را عدم 
تفاهم عنوان کرده باشــند؟ زیاد! تا به حال فکر کرده اید 
این تفاهم چیست و چگونه حاصل می شود؟ زوجین زیادی 
هســتند که تصور درستی از تفاهم و نحوه  حصول آن در 
ذهن ندارند. تنها به تقلید ناشیانه جهت رهایی از سواالت 

اطرافیان بسنده می کنند: »تفاهم نداریم«.
تفاهم از ابتدا به شــکل صددرصدی در هیچ خانه ای 
وجود ندارد. مهم این است که ما برای به دست آوردن آن 

چقدر مهارت آموخته ایم، چقدر تمرین کرده ایم؟ 
تشنه  آموزش

از زمانــی که تکنولــوژی امکان آشــنایی و ارتباط 
گسترده تر را برای انســان های مدرن فراهم کرده است؛ 
در کنار مشکالتی که با خود به همراه آورده، یک مسئله 

را نیز روشــن کرده است و آن شناخت روشن تر ما نسبت 
به قشــرهای مختلف در جامعه است. به لطف شبکه های 
اجتماعــی موبایلی پای زنان خانه دار خیلی زود به فضای 
مجازی باز شده است و این روزها کافی است سری به این 
شــبکه ها بیندازید و ببینید زن ها از چه مباحثی بیشتر 
استقبال می کنند. گروهی را می شناسم با عنوان »مشاوره 
خانواده« که بیش از صد گروه دویســت نفری را در یک 
شــبکه اجتماعی، حمایت می کند. شرط عضویت در این 
گروه ها زن بودن و متأهل بودن اســت. بنای این گروه ها 
آموزش نکات ســاده همسرداری و شناخت مردان است. 
نکاتی که شاید در وهله اول بسیار ساده و پیش پا افتاده 
به نظر بیاید. اما در صحبت با یکی از ســرگروه ها متوجه 
شدیم که افراد با یادگیری همین نکات ساده چقدر کیفیت 

زندگی شان را تغییر داده اند.
خانم سعادت، که سرگروه است و نقشش به اشتراک 
گذاشتن فایل های آموزشی در گروه  است می گوید: »حجم 
مشکالتی که زنان در خانه دارند و در چت خصوصی با من 
درمیان می گذارند، بســیار زیاد است و اغلب با یک تغییر 

ساده کامال رفع می شوند.« 
وی ادامــه می دهد: »با همین گروه ســاده، که بُرد 
چندانی هم نســبت به رســانه ملی ندارد، ما توانسته ایم 
بســیاری از نکات همسرداری و شناخت همسر را به زنان 
متأهل اطرافمان آموزش دهیم و شاید باور نکنید که چقدر 

زن ها تشنه  فراگیری این نکاتند.«
نقش کلیدی آموزش

این نکته دیگر بر همه مسئولین و کسانی که درگیر 
مســئله ازدواج و طالق هستند، مبرهن است که آموزش 
پیش از ازدواج و آموزش مهارت های زندگی، مهارت های 
ارتباطی و همســرداری تا چه میزان در رفع مشــکالت 
خانوادگی و پیشــگیری از طالق، نقــش کلیدی دارند. 
مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی 
کشور عنوان می کند که با آموزش قبل از ازدواج می توان 

تا هشتاد درصد از تعارضات خانوادگی جلوگیری کرد. 
آموزش از کجا باید آغاز شود؟

ضرب المثل »ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است« 
مناسب پاسخ این سؤال است. هیچ وقت برای آموزش دیدن 

دیر نیست. کیفیت زندگی را می توان با آموزش های مرتبط 
در هر زمانی، متحول کرد. اما کم نیستند افرادی که آموزش 
هم دیده اند اما در وقت عمل دچار مشکل می شوند؛ چرا؟ 
چون تنها آموزش دیده اند و زمانی برای تمرین نداشته اند. 
آموختن هر مهارتی شامل دو مرحله است؛ مرحله اول 
یادگیری و اشــراف بر نکات نظری و مرحله دوم تسلط بر 
جنبه عملی است. اگر کسی بخواهد هنر پزشکی را بیاموزد، 
تنها با آشنایی با بدن انسان و آموختن بیماری های گوناگون 
به درجه پزشکی و شایستگی مدنظر نائل نخواهد شد. تنها 
پس از تجربه زیاد، ممکن اســت در این کار مسلط شود. 
پس تجربه کردن و امکان ممارست و تمرین، نقش مهم و 
کلیدی در آموزش هر مهارتی از جمله مهارت زندگی دارد.

پــس آموزش را می بایســت از کودکی آغاز کرد. اگر 
می خواهید کودک امروزتان در زندگی مشترک فردایش 
موفق عمــل کند از همیــن امروز باید بــا او به تمرین 
مهارت هــای زندگی بپردازید. پدر و مادر در نقش الگوی 
اولیه فرزند می بایست در ارتباط میان خود نقش آموزشی 
داشته باشند. نگاه کودک به آن هاست و هر آنچه ببینید را 

فراگرفته و در زندگی آینده خود پیاده می کند.
نقش نظام آموزشی

نظام آموزشــی ما در این مورد بسیار ضعیف عمل 
کرده اســت. در مــدارس ما هیچ خبــری از آموزش 
مهارت های اصلی ارتباط و زندگی نیست. توانایی حل 
مسئله، توانایی گفت وگوی هدفمند، تمرین های کاربردی 
برای باالبردن آستانه تحمل و دوست داشتن دیگران و 
توانایی اســتدالل کردن و هزاران نکته دیگر که برای 
غنی تر کردن یک ارتباط نیاز است؛ می بایست در صدر 
آموزش های یک نظام آموزشی قرار بگیرد. برون داد نظام 
آموزشی ما جوانانی هستند با ذهن های پر شده از فرمول، 
قضیه، از کلمه و سطرهای حفظ شده که اغلب در یک 
پروســه نه چندان طوالنی آن ها را از خاطر می برند. از 
اولین اهداف نظام های آموزشــی پیش رو، آماده سازی 
افراد برای زندگی آینده اســت. عالوه بر این ها محتوای 
دروس و سرفصل های ارائه شده تا چه میزان دانشجویان 
خــود را برای پذیرش نقش های خــود در آینده آماده 
می کننــد؟ ظرفیتی که نظام آموزش عالی کشــور در 
ســطوح مختلف تحصیلی برای ارائه محتوای آموزشی 
مرتبط در زمینه های متفاوت اعــم از حقوق خانواده، 
آموزش های جنسی، مهارت های ارتباط و... دارد، هیچ 

نظام دیگری در اختیار ندارد. 
دکتر »کبری خزعلی« در این باره می گوید: »سیستم 
آموزشــی ما صرفا علمی اســت و نگاه به خانواده در آن 
اولویت ندارد و دختران و پسران ما برای مادر و پدر شدن 
آموزش های کافــی را نمی بینند و معموال از والدین خود 
الگوبرداری کــرده و در صورت تمایل کتاب های مربوطه 
را مطالعــه می کنند ولی عناوینی که به صورت عموم در 
زمینه پذیرش نقش پدری و مادری ارائه شــود در کشور 

وجود ندارد.«



ورزشی

معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان گفت: اگر تا روز چهارشــنبه تکلیف 
روسای فدراسیون های والیبال و کاراته مشخص نشود، 

برای این دو فدراسیون سرپرست انتخاب می شود.
محمدرضــا داورزنــی در واکنش بــه صحبت های روز 
گذشــته حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی مبنی 
بر اینکه روســای بازنشسته هیئت های کشتی مشکلی برای 
ادامــه کار ندارند، اظهار داشــت: با توجــه به بحث هایی که 
در اساسنامه فدراســیون ها مطرح بود، از یکی دو سال قبل 
سازمان بازرسی به اســتناد تبصره ای در ماده 15 اساسنامه 
فدراســیون های ورزشی این بحث را داشت که تمام قوانینی 
که در فدراســیون ها انجام می شــود، برای هیئت ها نیز قابل 

اجرا است.
وی افــزود: حتی درخصوص اینکه یک نفر در هر جایی 
شاغل و مشمول هست، این شغل حساب می شود و ممنوعیت 
دو شــغله بودن را شــامل می شود. ما جلســات متعددی با 
سازمان بازرسی داشــتیم و قرار شد در اساسنامه جدید این 
مسئله برای هیئت های استانی حل شود تا در مراکز استان ها 
و شهرســتان ها این موضوع به مرحله اجرا درنیاید. ما اعتقاد 
داریم اگر ریاست هیئت های اســتانی تبدیل به شغل شود، 
بار ســنگین مالی برای دولت به همراه دارد و این امکان پذیر 

نیست که هیئت های استانی را تبدیل به شغل کنیم.
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
و جوانــان ادامه داد: پس از بحثی که درباره بازنشســته های 
بخش های دولتی مطرح شــد و به دلیل آنکه فدراســیون ها 
نهادهای عمومی غیر دولتی هســتند و این قانون برای شــان 
مشمولیت پیدا کرده، با این مشکل مواجه شدیم که مجموعه 
دوســتانی که در فدراســیون ها فعالیــت می کنند، چون به 
عنوان مســئول کار می کنند، مشمول این قانون می شدند و 
بایــد می رفتند. در واقع تا 15 آذر نباید هیچ بازنشســته ای 
در فدراســیون ها بماند. از طرف دیگر نیز نامه ای از سازمان 
بازرســی به وزارت ورزش ابالغ شــد که به اســتناد همان 
نامه، قانون باید در اســتان ها هم رعایت شود و آنها نباید از 

بازنشسته ها استفاده کنند.
داورزنی عنوان کرد: در ســوی دیگر رئیس  کمیســیون 
اجتماعی مجلس ســؤالی را در این باره از دیوان محاســبات 
پرسید که پاسخ داده شد که با توجه به ماهیت کار هیئت های 
استانی، حضور بازنشستگان در این هیئت ها منع قانونی ندارد. 
در واقع در اساســنامه فدراسیون ها این مشمولیت قانونی در 
هیئت ها هست، اما دیوان محاســبات می گوید که هیئت ها 
شامل می شوند. به هر حال قرار است درخصوص این اختالف 
نظر نشستی را داشــته باشیم تا مشکل برطرف شود. وزارت 
ورزش خواهان استفاده از همه ظرفیت ورزش کشور است، به 
ویژه افرادی که در هیئت ها به صورت افتخاری کار می کنند. 

در مجموع اینکه باید این اختالف نظر را برطرف کنیم.
وی در ادامه درباره شرایط هیئت های کشتی گفت: االن 
در هیئت های کشتی هم سرپرست و هم بازنشسته داریم، بر 
همین اســاس نیز به بنی تمیم گفتیم که تکلیف سرپرستی 
هیئت ها را مشــخص کند تــا بتوانند در مجمــع انتخاباتی 

فدراســیون رای بدهند. بــا توجه به نامه ای کــه 10 آذر از 
طرف دیوان محاســبات صادر شده، به بنی تمیم گفتیم اول 
تکلیف سرپرست ها مشخص کند و تا چند روز دیگر نیز پس 
از جلســه ای که داریم، تکلیف بازنشسته ها اعالم خواهد شد. 
تالش ما این است که مجمع فدراسیون کشتی در کوتاهترین 
زمان تشکیل شود. ما همان حمایتی که قباًل از کشتی وجود 
داشــت را ادامه می دهیم و به سرپرست فدراسیون گفته ایم 
که ضمن اجرای برنامه های جاری، مقدمات برگزاری مجمع 

را نیز فراهم کند.
معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت 
ورزش و جوانان درخصوص مشــخص نشدن تکلیف روسای 
فدراســیون های والیبال و کاراته خاطرنشــان کرد: تا پایان 
هفته جاری تکلیف ضیایی و فرجی مشــخص می شود. آنها 
اگر به اســتناد قانون می توانند بمانند، باید گواهی الزم را از 
نهادهای مربوطه بگیرند و اگر تا چهارشنبه نتوانند، برای این 
دو فدراسیون سرپرست مشخص می شود. همچنین مجمع و 

هیئت مدیره دو باشگاه پرسپولیس و استقالل هم باید تکلیف 
بازنشسته های خود را مشخص کنند.

داورزنــی در پایــان دربــاره حضــور یا عــدم حضور 
سرپرســت های فدراســیون در انتخابات گفت: قــرار بر این 
شــده که سرپرست ها در انتخابات شرکت نکنند تا انتخابات 
بی طرفانه باشد. البته بنی تمیم به عنوان سرپرست فدراسیون 
کشتی می تواند شرکت کند. حضور سرپرستان فدراسیون ها 
در انتخابــات منع قانونــی ندارد، اما با توجــه به بحث های 
مختلف، ما نفراتی را برای برخی فدراسیون ها انتخاب کردیم 
که فقط مجمع را برگزار کنند و این تفاهم را داشــته ایم که 

نامزد نشوند.
تکلیف مدیران سرخابی تا پنجشنبه مشخص می شود 
جلســه هیئت دولت که روز چهارشــنبه برگزار خواهد 
شد تکلیف مدیران بازنشسته باشگاه پرسپولیس را مشخص 

می کند.
15 آذر ماه سال جاری آخرین فرصت برای تعیین تکلیف 
مدیران بازنشسته شاغل در مسند کار است و به همین دلیل 
به نظر می رســد از این تاریخ به بعد شاهد تغییرات مدیریتی 
در سطوح مختلف خواهیم بود که ورزش و فوتبال هم از این 

قانون مستثنی نخواهند بود.
باشگاه پرسپولیس یکی از باشگاه هایی است که مدیرانش 
بازنشســته بوده و تکلیف آنها تا 15 آذر ماه مشخص خواهد 
شد که می توانند به کار خود ادامه دهند یا اینکه باید سمت 

خود را تحویل دهند.
این در حالی اســت که وزیــر ورزش و جوانان در تالش 
است تا بتواند مجوز ورود سرخابی ها به عرصه خصوصی سازی 
را بگیرد تا با این اتفاق، حمیدرضا گرشاسبی و اعضای هیئت 

مدیره پرسپولیس در سمت خود باقی بمانند.
قرار اســت مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در 
جلســه هیئت دولت که روز چهارشــنبه 1۴ آذر ماه برگزار 
خواهد شــد در این باره رایزنی هایی انجام دهد تا در صورت 
فراهم بودن شــرایط، مجوز ورود پرســپولیس و استقالل به 

عرصه خصوصی سازی را دریافت کند.

سرنوشت سرخابی ها در جلسه هیئت دولت مشخص می شود؟

برگزاری نشست با دیوان محاسبات برای پایان دادن به اختالف نظرها
داورزنی: تکلیف ضیایی و فرجی فردا مشخص می شود

*علی خدیور دونده ۴00 متر کشورمان که خود را برای حضور در رقابت های 
ســال آینده آماده می کند، قرار است با موافقت فدراسیون اردوی یک ماهه ای 
را در کشــور ترکیه برگزار کند. خدیور در کمپی در شهر آنکارا حضور خواهد 
داشت و فردین محمدزاده مربی وی هم او را همراهی می کند. تمام هزینه های 

این اردو برعهده سازمان ورزش کیش خواهد بود.
*شــطرنج باز نوجوان ایران عالوه بر کسب مدال میز یک، به عنوان 
بهترین بازیکن مســابقات المپیاد جهانی معرفی شد. در اختتامیه 
مسابقات شــطرنج المپیاد جهانی زیر 16 سال، مدال طالی میز 1 به 
علیرضا فیروزجا تعلق گرفت. همچنین فیروزجا با کسب 8 امتیاز از 
9 دیدار و عملکرد معادل ریتینگ 2736 بهترین بازیکن مسابقات از 
حیث کسب امتیاز و عملکرد شد. تیم شطرنج ایران نیز در پایان دور 

نهم بخش استاندارد در رده پنجم مسابقات قرار گرفته بود.
*شــاهین ایزدیار نماینده طالیی شنای معلوالن برای شرکت در کنوانسیون 
بین المللی ورزشــی دیشب راهی ســوئیس  شــد. ایزدیار، به عنوان نماینده 
ورزشکاران پارالمپیکی به همراه مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی و مریم شــکوهی در این سمینار دو روزه شرکت خواهند کرد. این 
رویداد، شــامل 1۸ کنفرانس و سمینار در رشته های ورزشی مختلف با 150 
سخنران است که با هدف ارتقا آگاهی افراد و سازمان ها طی روزهای 1۴ و 15 

آذر ماه در ژنو برگزار خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید علی اکبر حاجی پور
از حفاظت بیت امام خمینی 

تـا شهـادت در دشت پنجویـن
شهید علی اکبر حاجی پور در سال 1۳۳0 در 
شهر آذرشهر از توابع تبریز در خانواده ای مؤمن و 

مذهبی دیده به جهان گشود.
علی اکبر پس از پیروزی انقالب اســالمی با 
دوســتان خود کمیته مسجد قبا را راه می اندازد 
و خود به عنوان مسئول کمیته انتخاب می شود. 
پس از تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
عضویت این نهاد انقالبی در می آید. هم چنین وی 

مسئولیت حفاظت از بیت حضرت امام خمینی)ره( را به عهده داشت. با شروع 
غائله کردســتان و فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر آزادسازی شهر پاوه با یک 

گردان نیرو عازم کردستان می شود.
شــهید حاجی پور پس از شــروع جنگ تحمیلی همــراه با گردان تحت 
امر خود عــازم جبهه های جنوب می گــردد. وی در عملیــات فتح المبین و 
بیت المقدس با مســئولیت فرمانده گردان وارد عمل می شــود و در عملیات 
بیت المقدس به شــدت از ناحیه پا مجروح می شــود. پس از بهبودی نســبی 
بــا دختری مؤمن ازدواج می کند. بعد از ازدواج بار دیگر به جبهه می رود و در 
عملیات رمضان وارد می شود. هم چنین برای انجام عملیات زین العابدین)ع( و 
مسلم بن عقیل)ع( خود را به جبهه می رساند و به عنوان مسئول محور عملیاتی 

وارد عمل می شود.
شــهید حاجی پور پس از تثبیت مواضع به دســت آمــده در مرحله اول 
عملیات والفجر ۴ در منطقه غرب، در مرحله دوم عملیات که برای شناســایی 
مواضع دشمن رفته بود، در دشت پنجوین مورد هدف تیر مستقیم تانک دشمن 
قرار می گیرد و در تاریخ 1۴ آبان ماه 1۳۶۲ به فوز عظیم شهادت نایل می شود.

حدیث دشت عشق

برانکو: نیاز به مدافع داریم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشــاره به دیدار تیمش برابر ذوب آهن 
بــا تمجید از ایــن تیم گفت: ذوب آهن لیگ را با کیفیــت آغاز نکرد اما تیم 
خوب و قابل احترامی است. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
در نشســت خبری پیش از بازی با ذوب آهن اظهــار کرد: با تیمی باید بازی 
کنیم که با کیفیتی که از آنها ســراغ داریم لیگ را شروع نکرده و نمی توانند 
از جایگاه فعلی خود راضی باشــند و به همین خاطــر تغییراتی در کادرفنی 
خود داده اند.او ادامه  داد: ذوب آهن مربی با کیفیتی یعنی منصوریان را جذب 
کرده است که هم در استقالل و هم نفت عالی بوده است. بازی با پرسپولیس 
برای او یک انگیزه مضاعف اســت تا نقطه عطفی برای آنها در نیم فصل دوم 
باشــد. ذوب آهنی ها برابر حریفان قدرتمند خوب بازی می کنند.بازی سختی 
پیش رو داریم اما می خواهیم برای رســیدن به نزدیک ترین فاصله به پدیده و 
تراکتورســازی به دنبال سه امتیاز بازی باشیم. هر چند که خستگی در میان 
بازیکنان وجود دارد. چهار مصــدوم داریم اما بیش ترین اعتقاد و اعتماد را به 
تیمم دارم. برانکو در پاســخ به این سؤال که با توجه به وضعیت مصدومان و 
محرومیت این تیم، جوانان بیش تر از گذشته بازی کنند؟ گفت : بله. ما جوانان 
خیلی خوبی در اختیار داریم و پیشــرفت خوبی کرده اند. ســعید حسین پور، 
طاهرخانی و اسدی پیشرفت خوبی کردند. شاید فردا احسان حسینی هم برای 
ما بازی کند. من از پیشرفت آنها خیلی خوشحال هستم. طبیعی است که ما 
انتظارات بیش تری از علیپور و منشــا برای موثرتر بازی کردن داریم.سرمربی 
پرسپولیس در پایان درباره احتمال جذب مدافع برای تیمش، خاطرنشان کرد: 
ما مســتمرا در حال آنالیز هستیم و فکر و ارزیابی می کنیم که کدام بازیکنان 
می توانند در پرسپولیس بازی کنند. قطعا نیاز به جذب مدافع داریم اما هنوز 

فهرستی را تهیه نکرده ایم. فهرست من در ذهنم است.
منصوریان: مظاهری به پرسپولیس نمی رود

 حسینی را نمی خواهم
ســرمربی تیــم فوتبال ذوب آهن گفــت: یک بازی خیلــی مهم داریم، 
پرســپولیس نایب قهرمان آسیاست و به هارمونی خاصی رسیده است.علیرضا 
منصوریان در نشســت خبری پیش از بازی تیمش مقابل پرســپولیس گفت: 
مــن تغییرات روحی و تاکتیکی خوبی در نیمه دوم بازی با فوالد خوزســتان 
دیدم و احســاس کردم که این تغییرات انجام شــده اســت. ما بازی سختی 
مقابل پرســپولیس خواهیم داشــت اما امیدوارم از این بازی ســربلند بیرون 
بیاییم.ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در مورد اینکه مقابل پرسپولیس هیچ 
وقت بازنده نبوده اید فکر می کنید می توانید پرسپولیس را متوقف کنید، گفت: 
پرسپولیســی که ما با آن بازی می کردیم نســبت به سال های پیش متفاوت 
است، نگاه به بازی فردا)امروز( نگاه به رکوردهای گذشته بازی با پرسپولیس و 
برانکو نیست. ما تمام سعی و تالشمان را می کنیم که بازی خوبی انجام بدهیم، 
پرسپولیسی ها اکنون هارمونی خاص و شرایط ایده آل دارند. پرسپولیس با 11 
بازیکن اصلی اش و ۴ بازیکن جوانش به فینال رسیده است. فردا برای بازیکنان 
ما یک امتحان بزرگ است. بازی پرسپولیس و ذوب آهن یک نقطه عطف برای 
ماست. منصوریان در باره اینکه آیا او سید حسین حسینی دروازه بان استقالل 
را می خواهد چراکه خبرش در برخی رســانه ها منتشر شده اظهار داشت: اگر 
بخواهم اســم ۴ دروازه بان ممتاز را نام ببرم، از امیر عابدزاده، علیرضا بیرانوند، 
حســین حسینی و رشــید مظاهری می توانم اســم ببرم. او به تازگی از جام 
جهانی بازگشته و ما با احترام به همه این عزیزانی که نام بردم، همه تمرکزمان 
روی رشید مظاهری اســت. حسینی دروازه بان خیلی خوبی است اما ما یکی 
از بهترین دروازه بانان ایران را داریم. وی در مورد اینکه شــایعه حضور رشید 
مظاهری در پرســپولیس به گوش می رسد و این موضوع تمرکز این بازیکن را 
خراب نمی کند، افزود: اصال این طور نیســت و اگر رشید تصمیم به جابجایی 
هم داشته باشد، رابطه اش با مدیر باشگاه مثل پدر و پسر است و با هم صحبت 

خواهند کرد.
رویارویی تیم امید با سوریه و اردن

مدیر اجرایی تیم فوتبال امید از برگزاری ســه مسابقه تدارکاتی برای این 
تیم خبر داد. بهزاد آزاد، مدیر اجرایی تیم فوتبال امید ضمن تشریح برنامه های 
آماده ســازی تیم فوتبال امید اظهار داشــت:طبق برنامه ای که پیش از این از 
ســوی آقای استیلی اعالم شد و به تایید ســرمربی محترم تیم آقای کرانچار 
رســید اردوی تیم ملی فوتبال امید جهت انجام ۳ مســابقه تدارکاتی از روز 
۲۴ آذر ماه با حضور ۲۶ بازیکن در کمپ تیم های ملی فوتبال آغاز می شــود. 
اعضای تیم روزهای ۲۴ و ۲5 آذر در تهران تمرین می کنند و سپس به جزیره 
کیش اعزام خواهند شــد. تیم فوتبال امید سوریه نیز که حریف تیم امید در 
این مقطع خواهد بود روز ۲5 آذر وارد کیش می شود. نخستین بازی تدارکاتی 
روز ۲۷ آذر برگزار خواهد شد و روز ۳0 آذر دومین بازی را مقابل سوریه انجام 
می دهیم.آزاد همچنین با اشــاره به قطعی شدن بازی دوستانه تیم امید مقابل 
اردن اظهار داشــت: با توجه به درخواست آقای کرانچار جهت انجام بازی های 
تدارکاتی مفید و موثر برای تیم امید پس از تقابل با تیم ملی عمان و دو بازی 
دوســتانه برابر سوریه خوشبختانه بازی با اردن در خاک این کشور هم قطعی 
شــد. بر این اساس پس از بازگشت از اردوی کیش تیم امید روز دوم دی ماه 
تهران را به مقصد اردن ترک خواهد کرد و در این کشور برابر تیم امید میزبان 
قرار می گیرد. خوشبختانه مذاکرات و مکاتبات دیگری هم در این راستا انجام 
شــده که پس از قطعی شدن برنامه بازی های تدارکاتی بعدی تیم امید را نیز 

اعالم خواهیم کرد.
فتحی: نه با کسی مذاکره کرده ایم، نه قرارداد بسته ایم

مدیرعامل اســتقالل گفت: جپارف به استقالل منتقل نشده است. هنوز 
اتفاق خاصی نیافتاده و باهیچ کســی نه مذاکره کرده ایم و نه قرارداد بسته ایم. 
امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقالل درباره جذب بازیکن در نیم فصل گفت: 
جپارف به اســتقالل منتقل نشــده است. درباره فهرســت ورودی و خروجی 
موضوعی مطرح نشده است. هر چه به نیم فصل نزدیک شویم با شفر صحبت 
می کنــم و به دنبال رفع نقاط ضعف با مشــورت بــا کادرفنی و کمیته فنی 
هســتیم. هنوز اتفاق خاصی نیافتاده و باهیچ کســی نه مذاکره کرده ایم و نه 
قرارداد بســته ایم. از همه عزیزان هم می خواهیم به حاشــیه هایی نظیر قرض 
دادن فالن بازیکن یا جذب فالن هافبک نپردازند.فتحی درباره ساخت ورزشگاه 
اختصاصی استقالل نیز اذعان کرد: این واقعیت دارد و چند نقطه را در تهران 
مشــخص کرده ایم و با کارشناسان صحبت کرده ایم تا ایجاد منبع درآمد برای 
باشگاه کنیم. این می تواند کمک کند تا ما بازی های اختصاصی خود را نیز در 
این ورزشگاه برگزار کنیم.وی درباره مرتضی تبریزی هم گفت: اینکه بازیکنی 
در فهرســت 11 نفره باشــد با تصمیم مربی است. تبریزی هم بازیکن خیلی 
خوبی اســت اما نظر شفر برای بازی کردن او مطرح است. آقای سلطانی فر هر 
کمکی را توانستند به باشگاه استقالل انجام دادند. آقای وزیر ورزش نه پولی به 
استقالل داده و نه به پرسپولیس و این کار را نمی تواند انجام دهد. اگر بازیکنی 
مثل جپارف مورد تایید شفر باشد، ما آن را جذب می کنیم. شان وزیر به این 
شکل نیست که درباره بازیکن تصمیم بگیرد و شان او باالتر از این حرف هاست. 
اکنون فهرست ما پر است و باید چند بازیکن با نظر سرمربی و کمیته فنی کنار 

گذاشته شود تا بازیکنان جدید وارد شوند.
مشخص شدن دستیاران قطبی در فوالد 

دو دســتیار جدید افشین قطبی برای همکاری با او در تیم فوتبال فوالد 
خوزستان مشخص شــدند.مارکو آنتونیو آلوارز فریرا و جهانیار محبی مقدم، 
دســتیاران جدید قطبی هستند که دیروز برای اضافه شدن به کادرفنی فوالد 
وارد اهواز شدند.افشین قطبی، سرمربی جدید فوالد نیز روز یک شنبه در جلسه 
معارفه اش به اضافه شدن دو دستیار جدید پیش از بازی با تراکتورسازی اشاره 
کرده بود.شــاگردان افشین قطبی، ۲۲ آذرماه در دیداری خارج از خانه رو در 

روی تراکتورسازی قرار می گیرد.
اعزام تیم ملی فوتسال به اسلواکی

تیم ملی فوتســال ایران دیروز تهران را به مقصد اسلواکی جهت شرکت 
در تورنمنت ســه جانبه فوتسال که با حضور تیم های ایران، روسیه و اسلواکی 
برگزار می شــود، ترک کرد.بر همین اســاس ناظم الشــریعه اسامی بازیکنان 
اعزامــی به این تورنمنت را به شــرح زیر اعالم کرد:علیرضا صمیمی، ســپهر 
محمدی، مسلم اوالد قباد، محمد شجری، امین نصراهلل زاده، علی اصغر حسن 
زاده، توحید لطفی، مهدی جاوید، ابوالقاســم عروجی، حســین طیبی، سیعد 
احمد عباســی،محمدرضا سنگ ســفیدی، مهران عالیقدر و حمید احمدی. 

برنامه مسابقات در این تورنمنت به شرح زیر است: 
* سه شنبه -13 آذر: ایران............................................................................ روسیه
* چهارشنبه 14 آذر: ایران........................................................................... اسلواکی
جهانبخش بازی مقابل کریستال پاالس را از دست داد

رســانه های انگلیسی از غیبت علیرضا جهانبخش در دیدار هفته پانزدهم 
لیگ برتر انگلیس خبر دادند. علیرضا جهانبخش در دیدار برایتون و اورتون در 
هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس مصدوم شد و ۳ بازی بعدی این تیم را از دست 
داد. وی حتــی به اردوی تیم ملی ایران نیز دعوت نشــد. با این حال روزنامه 
ایندیپندنت انگلیس خبر داده که وی در بازی امشب برایتون مقابل کریستال 
پاالس در هفته پانزدهم جزیره غایب است. اما خبر خوب این بوده که وی به 
تمرینات تیم بازگشته و می تواند از هفته های بعد برای مرغان دریایی به میدان 

برود. برایتون اکنون با 1۸ امتیاز در رده یازدهم لیگ برتر انگلیس قرار دارد.

صفحه 9
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳9۷

۲۶ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۵

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

پنجشنبه 15 آذر 1397 
* پیکان............................................................. نساجی مازندران )ساعت 15:15(

جمعه 16 آذر 1397 
* سپیدرود رشت................................................................... استقالل )ساعت 15(
* ذوب آهن.................................................. نفت  مسجدسلیمان )ساعت 15:15(
* پدیده................................................................... ماشین سازی تبریز )ساعت 1۷(

جمعه 23 آذر 1397 
* صنعت نفت آبادان................................................................... سایپا )ساعت 15(
* تراکتورسازی.............................................................................. فوالد )ساعت 15(
* پرسپولیس..................................................... پارس جنوبی جم )ساعت 1۶:15(

شنبه 24 آذر 1397 
* استقالل خوزستان.............................................................. سپاهان )ساعت 15(

برنامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

شنبه 17 آذر 1397
*خونه به خونه................................................................مس رفسنجان)ساعت 1۴(
*آلومینیوم اراک................................................................بادران تهران)ساعت 1۴(
*قشقایی شیراز..................................................کارون اروند خرمشهر)ساعت 1۴(

یکشنبه 18 آذر 1397
*اکسین البرز.................................................................شهرداری تبریز)ساعت 1۴(
*مس کرمان........................................................................فجر سپاسی)ساعت 1۴(
*شهرداری ماهشهر..............................................گل گهرسیرجان)ساعت1۴:۳0(
*شاهین شهرداری بوشهر.........................سرخپوشان پاکدشت)ساعت1۴:۳0(

برنامه هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال 

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

11385026101629. سپاهان

2139221761129. پدیده

31475222121026. تراکتورسازی

412660124824. پرسپولیس

513562136721. استقالل

6145451612419. پارس جنوبی جم

317-7144551215. سایپا

8144461515016. پیکان

615-9143651117. فوالد

514-1014356813. نفت  مسجدسلیمان

213-111411031012. ماشین سازی تبریز

413-12142751317. نساجی مازندران

613-131411031218. صنعت نفت آبادان

512-14132651217. ذوب آهن

1410-1514248721. سپیدرود رشت

* 115-1614257920. استقالل خوزستان

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

جدول رده بندی لیگ  دسته اول فوتبال- جام آزادگان
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

1147612071327. شاهین شهرداری بوشهر
21375127111626. سرخپوشان پاکدشت

31366127151224. گل گهرسیرجان
4137331911824. مس کرمان

5136431513222. آلومینیوم اراک
613553108220. اکسین البرز

7135441714319. بادران تهران
8135441515019. قشقایی شیراز

514-9133551318. شهرداری تبریز
1514-1014356823. نود ارومیه

313-111327458. فجر سپاسی
513-1213346914. شهرداری ماهشهر

913-13133461019. کارون اروند خرمشهر
710-14142481825. مس رفسنجان
109-1513238717. خونه به خونه
* 27-16142751315. ملوان انزلی

آگهی مفقودی
سند مطب مربوط به مریم رضائی دستجردی 
فرزند نریمان به شــماره شناســنامه 263 به 
شــماره ملی 3091206440 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ابالغ وقت اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوســیله اعالم می نماید به موجب درخواســت آقای/خانم 
1- آناهید مددی فرزند علی 2- خاتون مددی فرزند عبدالسید 
3- عباس مددی فرزند اسفندیار به طرفیت ماندانا نصراله زاده 
فرزند عبداله قرار تحریر ترکه مرحوم علی مددی فرزند عباس 
به شماره 311/15/97ح در شعبه شورای حل اختالف مجتمع 
شــماره 3 اهواز صادر و وقت اجرای قــرار مورخ 97/10/10 
ســاعت 17/45 تعیین گردیده است لذا ورثه یا نماینده قانونی 
آنها، بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که 
حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در 

محل مورد نظر مراجعه فرمایید.
شعبه ۱۵ مجتمع شماره ۳ شورای حل 
اختالف اهواز

آگهی ابالغ اجراییه
بدینوســیله به آقای اکبر اکبری به شناسنامه 7 صادره از اراک 
فرزند احمدآقا به نشــانی: شهرســتان اراک خ ادب جو عزیزی 
پالک 26 ابالغ می شــود خانم لیال شــهبازی به استناد سند 
شماره 6160 دفترخانه ازدواج شماره 230 تهران برای وصول 
تعداد 250 عدد ســکه طالی یک بهار آزادی بدهی شما بابت 
پرونــده اجرایی کالســه 9701632 علیــه جنابعالی مبادرت 
بــه صدور اجرائیه نموده و پرونده کالســه فــوق در این اداره 
تشــکیل و در جریان اقدام است. لذا چون طبق گزارش مامور 
پست آدرس تعیین شــده در اجرائیه شناخته نشده و بستانکار 
نیز نمی تواند آدرس دقیق شــما را جهــت ابالغ واقعی معرفی 
نماید و برای این اداره هم آدرس شــما معلوم نیست به استناد 
تقاضای بستانکار و ماده 18 اصالحی آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شــود لذا چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
این آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام 
بــه پرداخت بدهی خود ننمائید عملیــات اجرایی برابر مقررات 

علیه شما تعقیب می گردد.
رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران  
علی نژاد م الف 476

آگهی دعوت سهامداران 
به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت سهامداران شرکت مرجان معدن غرب سهامی خاص ثبت شده به شماره 4917 شناسه 
ملی 10660053768 جهت تشــکیل مجمع عمومی بطور فوق العاده، بدینوسیله از کلیه سهامداران 
شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 10 صبح مورخ 97/9/26 
در آدرس: کرمانشاه - چهارراه دادگستری خیابان بنت الهدی کنار ساختمان پزشکی قانونی کدپستی 

67156633375 تلفن 09123082733 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
هیئت مدیره شرکتدستور جلسه: 1- تغییر محل شرکت

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

سهشنبه 13 آذر
معوقه هفته 11 لیگ برتر ایران

*پرسپولیس............................................. ذوب آهن)ساعت1۶:15 - شبکه سه(
هفته 16 لوشامپیونا فرانسه

*آمیان......................................................... موناکو)ساعت ۲1:۳0 - شبکه ورزش(
هفته 15 لیگ برتر انگلیس

*واتفورد............................................ منچسترسیتی)ساعت ۲۳:۳0 - شبکه سه(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم زیور رضازاده
خواهان آقای کیومرث عالی خانی فرزند امراد با وکالت یحیی زارعی عبدولی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم 
زیور رضازاده به خواســته صدور گواهی عدم امکان ســازش مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986420300870 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/15 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان اندیمشک مهرپیما

رئیس ستاد اقامه نماز 
قهرمان  یزدانی  حسن  از 
جهــان و المپیک تقدیر 

کرد.
قرائتی  حجت االســالم 
رئیس ســتاد اقامــه نماز در 
اجالســیه  برگزاری  جریان 
نمــاز در اســتان مازندران 
دارنده  یزدانــی  حســن  از 
و  جهان  طــالی  مدال های 

المپیک تجلیل کرد.
این تجلیل از حسن یزدانی به دلیل ادای فریضه نماز در جریان رقابت های آسیایی انجام شد، جایی که حسن یزدانی 
با اینکه دقایقی کوتاه تا شــروع دیدار فینال بازی های آسیایی ۲01۸ در اندونزی مانده بود، به نماز ایستاد. حجت االسالم 

قرائتی این اقدام قهرمان کشتی ایران را شایسته تقدیر دانست.
حســن یزدانی که در بازی های آسیایی ۲01۸ اندونزی طال گرفت، در دیدار نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم این رقابت ها به 
مصاف دومنیک میشل ابونادر از لبنان رفت و در پایان در مدت زمان یک دقیقه و ۲۹ ثانیه با نتیجه ده بر صفر به برتری 

با ضربه فنی رسید.
وی دقایقی مانده به مبارزه فینال در سالن رقابت ها نماز خود را بجا آورد که این موضوع با استقبال رسانه ها همراه بود.

تقدیر حجت االسالم قرائتی از یزدانی به دلیل اقامه نماز قبل از فینال
تیم فوتبال پرســپولیس در دیدار معوقه از هفته یازدهم لیگ برتر امروز  در ورزشــگاه آزادی به مصاف 

ذوب آهن اصفهان خواهد رفت.
تیم فوتبال پرســپولیس به دلیل فینالیست شدن در لیگ قهرمانان آسیا دو بازی معوقه در لیگ برتر مقابل ذوب آهن و 
سپاهان دارد.امروز اولین بازی سرخپوشان تهرانی مقابل ذوب آهن در ورزشگاه آزادی ساعت 1۶:15 آغاز می شود.ذوب آهن 
اگرچه تقریبا نشانی از آن تیم مقتدر فصل گذشته ندارد و ۸ هفته است که پیروز نشده با این حال ذوب آهن همواره یک تیم 
قابل احترام در فوتبال ایران اســت. هرچند آخرین برد ذوبی ها با امید نمازی در هفته چهارم لیگ برتر مقابل ماشین سازی 
تبریز بود و بعد از آن سبزپوشان روی ریل ناکامی قرار گرفتند و در نهایت نمازی برکنار شد. اکنون علیرضا منصوریان سکان 
هدایت نایب قهرمان را به دست گرفته تا شاید دوباره این تیم را به روزهای اوجش برگرداند. البته شکست دادن پرسپولیس 
آن هم در آزادی کاری بسیار دشوار است و شبیه عملیات غیرممکن برای علی منصوریان خواهد بود زیرا سرخپوشان تهرانی 
در این فصل هنوز نباخته اند. البته منصوریان هم ســابقه نباختن به قرمزپوشــان را دارد و باید دید این آمار می تواند او را در 
این بازی هم کمک کند.پرســپولیس اگر بتواند از سد ذوب آهن عبور کند با یک پله صعود به رده سوم جدول لیگ می رسد 
و به ۲ امتیازی تیم سپاهان صدرنشین خواهد رسید. به این ترتیب مسابقه معوقه سپاهان و پرسپولیس حساس تر از همیشه 
خواهد شد. در این مسابقه هم پرسپولیس ۴ بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت؛ حسین ماهینی، محمد انصاری، سیامک 
نعمتی و شایان مصلح غایبان بازی بزرگ امروز خواهند بود. مسابقه دو تیم بدون توجه به جدول لیگ هم حائز اهمیت است 
زیرا برانکو مقابل سرمربی سابق استقالل قرار می گیرد و همین مسئله می تواند بازار کری خوانی در فوتبال را هم در یک عصر 
پاییزی دوباره داغ کند. منصوریان به دنبال اجرای ماموریت غیرممکن و پروفسور در فکر بازگشت به صدر جدول؟ سیدمهدی 
ســیدعلی به عنوان داور، حسن ظهیری و آرمان اســعدی به عنوان کمک ها وحید کاظمی داور چهارم و محمدرضا فالح به 

عنوان ناظر داوری انتخاب شده است. این بازی ساعت 1۶:15 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

پرسپولیس- ذوب آهن؛ نیاز مبرم دو تیم به پیروزی

شماره ابالغنامه: 9710106110705369 
شماره پرونده: 9709986110700433
شماره بایگانی شعبه: 970482

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و 
ضمائم به آقای مسعود شکوهی فرزند رحیم

خواهان آقای عبدالحمید دورقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مسعود شکوهی 
فرزند رحیم به خواســته اثبات وقوع بیع مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9709986110700433 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اهواز ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/11/3 ســاعت 11 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز
استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی(

»آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم«
خانم سمیه موسوی فرزند سیدمحسن دادخواست به طرفیت زهرا فاضلیان 
فرزند هوشــنگ به خواســته تقاضای پرداخت یک فقره چک به مبلغ نود 
میلیون ریال و خسارت تاخیر و تادیه و حق الوکاله و هزینه دادرسی را دارد
تقدیم کرده که به این شــعبه ارجاع به شــماره 961198/14/96 حقوقی 
به ثبت رســیده است. حســب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستنداً به 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی یک نوبــت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و از نشر آگهی در روز دوشنبه مورخ 97/11/1 ساعت 11 
صبح در جهت دادرســی در شعبه قاضی شورای مجتمع شماره دو حضور 
یابد و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شــعبه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم هرگونه دفاعی و پاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل 
از جلسه دادرسی اعالم نماید بدیهی است در صورت عدم حضور و یا عدم 

ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه ۱۴ شورای حل اختالف مجتمع 
شماره دو اهواز

اصل ســند کمپانی کارت شناسایی، بیمه  نامه و کارت 
سوخت یک دستگاه پراید نقره ای رنگ مدل 1387 به 
شماره انتظامی 246 د 76 ایران 85 به نام آقای امان اهلل 
ریگی فرزند عبدالناصر به شماره ملی 6110095771 
مفقــود گردیــده از درجه اعتبار ســاقط می باشــد.

تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر فیلیپین 
در پنجره پنجم رقابت های انتخابی جام جهانی 2۰19 
چین، ســهمیه حضور در این مسابقات را از آن خود 

کرد. 
پنجره پنجم رقابت های بسکتبال انتخابی جام جهانی 
۲01۹ چیــن دیروز برای تیــم ملی بســکتبال ایران و با 
برگزاری دیدار برابر فیلیپین بسته شد. در این دیدار که به 
میزبانی مانیل برگزار شد، ملی پوشان بسکتبال کشورمان با 
نتیجه ۷۸ بر ۷0 برابر میزبان خود به برتری دست یافتند. 

تیم ملی بســکتبال ایران که پیش از این ۶ دیدار خود 
در انتخابی جام جهانی را با برد پشــت سر گذاشته بود، با 
کســب پیروزی برابر فیلیپین سهمیه این رقابت ها را از آن 

خود کرد. 
تیم ملی بســکتبال ایران شــروع خوبی داشت و پا به 
پای حریف قدرتمنــد خود پیش رفت. کوارتر اول با نتیجه 
۲0 بر 1۹ به ســود فیلیپین تمام شد اما تیم ملی با شوت 
امتیازی ثانیه پایانی بهنام یخچالی که از میانه زمین  ســه 
وارد سبد حریف شد روحیه خوبی برای ادامه مسابقه گرفت.
با این حال در کوارتر دوم هم فیلیپینی ها بهتر بودند و 
توانستند فاصله امتیازی را بیشتر کنند. میزبان با استفاده از 
شــوت های پیرامونی خود در این کوارتر نیز با نتیجه 1۹ بر 
1۶ به برتری رسید و در نیمه اول ۳۹ بر ۳5 به برتری رسید.

در کوارتر سوم عملکرد تیم ملی ایران در دفاع بهتر بود 
و بازیکنان از فرصت هایشان نیز به خوبی استفاده کردند و 
حتی یکبار از مهمان خود پیش افتادند اما دوباره شوت های 
ســه امتیازی فیلیپین برتری را برای میزبان کرد. طلســم 

گل نزنی هــای آرن داوودی در این پنجره تا این کوارتر هم 
ادامه داشــت و او دو پنالتی و شوت سه امتیازی را از دست 
داد. طلســم گل نزنی او حتی صدای مهران شاهین طبع را 
نیــز در وقت اضافه درآورد. تیم ملی در این کوارتر بهتر بود 
اما بازهم مهمان برتری اش را حفظ کرد و در نهایت کوارتر 
سوم 15 بر 15 برابر تمام شد.اگر شوت سه امتیازی محمد 
جمشیدی در ابتدای کوارتر سوم وارد سبد مهمان نمی شد 
شاید خیلی زود تیم ملی بازی را واگذار می کرد. با این شوت 
دوباره رقابت ایران و فیلیپین بسیار نزدیک و پایاپای شد و 

ایران بازی را با امتیازهای جمشیدی ۶0 بر ۶0 کرد.

در کوارتر چهارم فیلیپین بازی را خوب شــروع کرد و 
چنــد امتیاز از ایران پیش افتاد امــا در دقایق پایانی بازی 
ایران نمایشــی چشم گیر داشت و با درخشش جمشیدی و 
یخچالی بازی را ۷۸ بر ۷0 به ســود خود تمام کرد تا ایران 
مســافر جام جهانی شود. در روزی که حسن زاده کم فروغ 
بود، شوت دو امتیازی حامد حسین زاده در لحظات حساس 

کوارتر چهارم، ایران را به بازی برگرداند.
در دقایق پایانی بازی روزبه ارغوان و میثم میرزایی پنج 
خطائه شدند تا از بازی خارج شوند.محمد جمشیدی با ۲۶ 

امتیاز ستاره تیم ایران در این بازی بود.

باپیروزی برابر فیلیپین در مسابقات انتخابی جام جهانی 2۰19 - چین

تـیم ملــی بسکتبــال ایــران جهانــی شـد
برتــری مقابل فیلیپین در دیــدار دیروز در حالی برای 
بازیکنان تیم ملی بســکتبال ایران به دست آمد که آنها در 
دیدار رفت موفق به شکست فیلیپین شده بودند. دیدار رفت 
تیم های ایران و فیلیپین در رقابت های انتخابی جام جهانی 
ســه ماه پیش، در چارچوب پنجره چهــارم این رقابت ها و 
در تهران برگزار شــد. در آن دیدار تیم ملی بسکتبال ایران 
بازیکنانــی مانند صمــد نیکخواه بهرامــی، حامد حدادی، 
ارسالن کاظمی و سجاد مشایخی را در ترکیب داشت و در 
مقابــل فیلیپین هم برخی بازیکنان کلیدی خود را به دلیل 
محرومیت و مشــکالتی در دیدار برابر استرالیا ایجاد کرده 
بودند، در اختیار نداشــت. برای دیدار دیروز اما شــرایط دو 
تیم کامال متفاوت از دیدار رفت بود طوریکه ایران در ترکیب 
خود بازیکنان کلیدی و تاثیرگذارش را نداشــت درحالیکه 

فیلیپینی ها از ترکیب کامل بهره می بردند. 
در هر صــورت با پیــروزی برابر فیلیپیــن، تیم ملی 
بســکتبال در فاصله یک پنجره مانــده به پایان رقابت های 

انتخابی جام جهانی، سهمیه این بازی ها را از آن خود کرد.
پیش از این تیم های آمریکا، آرژانتین، استرالیا، فرانسه، 
آنگوال، نیوزیلند، کره، اسپانیا، ترکیه، جمهوری چک، آلمان، 
یونان، لیتوانی، نیجریه، تونس و چین )میزبان(، حضور خود 

را در جام جهانی ۲01۹ قطعی کرده بودند.
دو دیدار پایانی تیم ملی بسکتبال در رقابت های انتخابی 
جام جهانی اســفندماه و در چارچوب پنجره ششــم برگزار 
می شود. بر این اساس ملی پوشان کشورمان دوم اسفندماه 
به مصاف ژاپن می روند و 5 اســفندماه نیز در تهران میزبان 

استرالیا خواهند بود.



کشف تریاک
اصفهان- خبرنگار كیهان: فرمانده انتظامی شهرستان »شهرضا« از كشف 
مقدار 125كیلوگرم تریاک و حشــیش در بازرسی از یک كامیون كشنده خبر 
داد. سرهنگ »محمد حسین باباكالني« گفت: ماموران انتظامي ایستگاه ایست 
و بازرسي شهید »امامي« شهرستان »شهرضا« و ماموران یگان تکاوری اصفهان، 
حین كنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه كامیون كشنده مشکوک و آن 
را متوقف كردند.وی افزود: در بازرســی از این خــودرو مقدار 64 كیلو و 500 
گرم تریاک و 60 كیلو و 500 گرم حشیش كه در اطاق بار خودرو جاساز شده 
بود كشــف شد.سرهنگ باباكالنی بیان داشت: در این عملیات 2 سوداگر مرگ 

دستگیر شدند.
ضبط اشیای تاریخی

ساری- خبرنگار كیهان: جانشین فرمانده انتظامی مازندران از كشف اشیای 
تاریخی در شهرستان »عباس آباد« خبر داد.»حسن مفخمی شهرستانی« اظهار 
كرد: در پی كسب خبری مبنی بر قاچاق آثار تاریخی توسط افرادی سودجو در 
شهرســتان عباس آباد، موضوع در دستور كار فرماندهی انتظامی آن شهرستان 
قرار گرفت.وی تصریح كرد: پلیس با بررســی های همه جانبه، متهمان را كه با 
تشکیل باندی شش نفره در امر قاچاق اشیای تاریخی فعالیت داشتند، شناسایی 
كردند.وی خاطرنشان كرد: با همکاری مأموران اداره میراث  فرهنگی، متهمان 
در عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر شدند و در بازرسی از محل سکونت این افراد 

60 قطعه شیء تاریخی با قدمت سه هزار ساله كشف شد.
دستگیری سارق حرفه ای

یــزد- خبرنگار كیهــان : رئیس پلیس آگاهی اســتان یزد گفت: ســارق 
ســابقه داری كه دســت به 83 فقره ســرقت اماكن خصوصی در شهر یزد زده 
بود توســط ماموران اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر 
شــد.   سرهنگ »محمدرضا حناساب« اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره 
سرقت از اماكن خصوصی در شهر یزد ماموران پلیس اقدامات خود را در زمینه 
شناسایی ســارق یا سارقان آغاز كردند.وی با اشــاره به اینکه كارآگاهان پس 
از انجام تحقیقات متوجه شــدند متهم كه از ســارقان حرفه ای اســت در یک 
منزل مخفی شــده افزود: با هماهنگی قضایی وی طی یک عملیات ضربتی در 

مخفیگاهش دستگیر شد.
قاچاق گازوئیل

زاهــدان- خبرنگار كیهان: فرمانده انتظامی زاهدان از كشــف و ضبط 30 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق كه به طرز ماهرانه ای در یکی از كارگاه های حاشــیه 
شهر ذخیره شــده بود خبر داد. سرهنگ علی عارف نژاد گفت: با كسب خبری 
مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سوخت قاچاق در یکی از كارگاه های حاشیه شهر 
زاهدان موضوع بررســی و در دســتور كار ماموران یگان امداد این فرماندهی 
قرار گرفت. وی افزود: با كنترل نامحســوس محــل و اطمینان از صحت خبر 
تیم رســیدگی كننده پرونده با هماهنگی مقام قضایی پلیس در اقدامی ضربتی 
و غافلگیرانه وارد عمل شــد كه عالوه بر ضبط مواد ســوختی دو متهم را نیز 

دستگیر كرد.
کشف اشیای عتیقه

همدان- ایسنا: رئیس پلیس آگاهی استان همدان از  كشف اشیاء عتیقه در 
این استان خبر داد.  سرهنگ زارعی، گفت : در پی یک فقره سرقت گاو صندوق 
از منزل شخصی در یکی از محالت شهر همدان و سرقت طالجات و محتویات 
آن بررســی موضوع در دســتور كار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.وی بیان 
كرد: متهم در تحقیقات و بازجویی گفت، در حین حفاری غیرمجاز، چهار قطعه 
اشیاء قدیمی و عتیقه كشف كرده و آنها را در اختیار شاكی پرونده قرار داده اما 
نامبرده اشیاء مذكور را تصاحب و حاضر به بازگشت آن نبوده است.وی تصریح 
كرد: متهم اظهار داشت: روز سرقت با اطالع از عدم حضور شاكی وارد منزلش 
شده و با جســت وجوی فراوان، از پیدا كردن عتیقه جات ناامید و برای جبران 
خســارت و انتقام از شــاكی، گاو صندوق وی را به سرقت بردم. زارعی با اشاره 
به اینکه با مراجعه به آدرس اعالمی، چهار  قطعه اشــیاء باستانی شامل سنگ 
حکاكی شده گهوار ه ای خاقانی، تنگ دسته دار، فقاع و پیه سوز كشف شد، افزود: 
بنابر نظر كارشناسان میراث فرهنگی، این اشیاء مربوط به دوره هزاره اول قبل از 

میالد مسیح و دوره ایلخانی هستند.
بازداشت عوامل تیراندازی

خرم آباد- مهر:  جانشــین فرمانده انتظامی لرســتان از شناســایی عوامل 
تیراندازی در شــهر كوهدشــت در كمترین زمان ممکن خبر داد.ســرهنگ 
ســیدعلی میراحمدی گفت: در پی اعالم یک فقره تیراندازی درخیابان »مالک 
اشــتر« كوهدشت عوامل انتظامی این شهرستان بالفاصله وارد عمل شدند.وی 
افزود: در بررســی به عمل آمده مشخص شــد كه سرنشینان یک دستگاه پژو 
پارس با تیراندازی به سرنشینان یک دستگاه سواری سمند و راكب یک دستگاه 
موتورسیکلت تعداد دو نفر را مورد اصابت گلوله قرار داده و سریعا صحنه را ترک 
كرده اند، كه برابر تحقیقات پلیسی و شناسایی طرفین مشخص شد هر دو طرف 
از اهالی یکی از روستاهای كوهدشت و از افراد اوباش و اراذل  سابقه دار بوده كه 
اختالف قبلی باهم داشته اند.وی افزود: دراین رابطه پنج  نفر از طرفین دستگیر، 

مجروحین به بیمارستان انتقال و تحت درمان هستند.
حکم زندان برای شکارچی 

اصفهان- خبرگزاری صدا و ســیما : سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان نطنز، گفت: برای دو متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده 
كركس به دلیل شــکار غیرمجاز دو راس كل وحشی حکم قطعی قضایی صادر 
شد.علیرضا غالمی، افزود:  مراجع قضایی شهرستان نطنز به استناد قانون شکار 
و صید، متهم ردیف اول به تحمل سه سال و متهم ردیف دوم به تحمل حبس 

به مدت یک سال و نیم محکوم شد.
کشف سکه عتیقه

اصفهان- خبرگزاری صدا و سیما: سرپرست طرح باستانی شناسی شهر زیر 
زمینی طسمیجان سفید شهر گفت: یک سکه متعلق به دوران اشکانی در سفید 
شهر آران و بیدگل شناسایی و كشف شد.مجید منتظر ظهوری افزود: این سکه 
را یکی از اهالی این شــهر به صورت تصادفی از اراضی ملک آباد در سفید شهر 
پیدا كرده است.وی اضافه كرد: سکه كشف شده بر اساس بررسي های متعلق به 
دوران مهرداد دوم اشــکاني است و در یک طرف این سکه، تصویر مهرداد دوم 

اشکاني و در طرف دیگر، تصویر ارشک سرسلسله اشکانیان نقش بسته است.
خلع سالح شکارچی

ســاری- ایرنا: مدیركل محیط زیســت مازندران گفت كه محیط بانان این 
اســتان 13 شــکارچی غیرمجاز را خلع سالح و دســتگیر كردند. حسینعلی 
ابراهیمی كارنامی افزود: از این شــکارچیان كه در شــهرهای نوشهر، چالوس، 
آمل و ســاری دســتگیر شدند 13 قبضه سالح شــکاری كشف و ضبط شد و 
پرونده تخلفشان هم برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی ارسال می شود.وی 
با اعالم این كه حدود یکهزار دام هوایی شــکارچیان در شهرستان های غرب و 
شرق مازندران جمع آوری شده، گفت كه در این رابطه هم حدود 20 شکارچی 
دســتگیر شدند كه از آنان چندین قطعه الشه پرندگان بومی و زمستان گذران 

تحت حفاظت كشف شد.
مرگ خاموش

شــیراز- فارس: فرمانده انتظامی شهرستان فســا گفت: مسمویت با گاز 
مونوكسید كربن، جان یک شهروند را گرفت.سرهنگ فرج رستمی اظهار داشت: 
در پی اعالم مركز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر حادثه گازگرفتگی یک نفر 
در اتاقک یک باغ شخصی در شهرستان فسا، بالفاصله تیمی از عوامل انتظامی 
به همراه نیرو های امدادی به محل حادثه اعزام شــدند.وی افزود: با بررسی ها و 
گزارش پزشک قانونی مشخص شد، این فرد به علت استفاده از وسایل گرمایشی 
نامناسب و نشتی گاز مونوكســید كربن، دچار مسمومیت شده و جان خود را 

از دست داده است.
انفجار کپسول گاز

بندرعبــاس- ایرنا: رئیس مجتمع آموزشــی، پژوهشــی و درمانی پیامبر 
اعظــم )ص( بندرعبــاس گفــت: چهار شــهروند بندرعبــاس بر اثــر انفجار 
گاز در حیــن تعمیــر یک وســیله خانگــی در منزلی واقع در كــوی نیایش 
بندرعباس به شــدت مصدوم و بــه این مركز درمانی منتقل شــدند. مهدی 
حســنی آزاد افزود: مصدومــان چهار مرد بین 20 تا 30 ســاله هســتند كه 
 حــدود 80 تــا 90 درصــد ســوختگی دارنــد و وضعیت آنان وخیم اســت.
وی ادامــه داد: ایــن چهار مصــدوم از نیمــه فوقانی بدن دچار ســوختگی 
 شــدید شــده اند و بــه ناحیه صورت آنان آســیب جدی وارد شــده اســت.
این انفجار در حالی رخ داد كه افراد حاضر در محل، در حین نشت گاز كپسول، 

مشغول تعمیر و سرویس كولر بوده اند.
تصرف زمین های ملی 

اهواز- خبرگزاری صدا و ســیما : رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شوشتر گفت: سه متصرف زمین های ملی در شهرستان شوشتر با حکم قضایی 
دستگیر شدند.غالم نظری بیرگانی افزود: در گزارشی مبنی بر تخریب و تصرف 
زمین های ملی پالک های نی ســیاه و میانبندان در بخش شــعیبیه، ماموران 
یگان حفاظت به محل اعزام شــدند.وی اضافه كرد: بــا وجود حضور ماموران 
یگان حفاظت و تذكر به متصرفان، اما آنها با دو دســتگاه تراكتور به كار خود 
ادامه دادند. وی ادامه داد: با دستور دادستان عمومی و انقالب شوشتر و حضور 

ماموران انتظامی این ماشین آالت توقیف و متصرفان دستگیر شدند.

صفحه 10
سه شنبه 1۳ آذر 1۳۹۷

۲۶ ربیع االول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۶۵
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

 

تقلیــد کورکورانه از مد بــه ویژه در 
پوشش، از قدیم تا به امروز قربانیان زیادی 

را در جامعه زنان گرفته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، افرادی 
كــه كوركورانه از مد تقلیــد می كنند گاهی این 
پیروی  های بی جا باعث مرگ آنها شده است. این 

موضوع ربطی به قرن بیســتم و تجدد و ریخت و پاش های امروزی ندارد، بلکه 
از قرن ها پیش پیروی زیادی از مد خیلی ها را گرفتار كرده اســت.در اوایل قرن 
هجدهم و نوزدهم نوعی پوشــش در زنان گسترش یافت كه دختران جوان را 
درگیر آن كرد. این لباس ها به دلیل جنس پارچه ای كه داشــتند بسیار سبک 
بودند و اگر لباس را در حالی كه خیس بود می پوشــیدند بیشتر زیبایی پارچه 
مشخص می شد. البته این مدل لباس  ها مناسب مناطق سردسیر نبودند، چون 
از گرمای كافی برخوردار نبودند. اما دختران ترجیح می دادند مریض شوند، اما با 
مد پیش بروند.یکی از معروفترین قربانیان این مد، »اكاترین توفوآكین« همسر 
25 ساله شاهزاده پیتر بود كه این لباس را حتی در یخبندان و سرما می پوشید 
و در نهایت بر اثز ذات الریه شــدید جان خود را از دســت داد.در اواســط قرن 
نوزدهم مدل لباس »كرینولین« كه به لباس  هایی با دامن های پف دار و ضخیم 
گفته می  شود، بسیار رواج داشت. جنس این دامن ها بسیار اشتعال زا بود و بخاطر 
بلندی به راحتی قابل كنترل نبود در نتیجه بر اثر برخورد با شــمع یا شومینه 
سریع شعله می گرفت و مرگ وحشتناكی را موجب می شد.همسر شاعر معروف 
آن عصر »لنگرفالو فانی« و دو خواهر اسکار وایلد شاعر و داستان نویس ایرلندی 
و خیلی های دیگر از قربانیان پوشیدن این مدل لباس ها بودند.بعدها كمر باریک 
بودن بسیار مد شــد. لباس  هایی دوخته می  شد كه فقط خانم های كمر باریک 
می توانستند آن را بپوشــند. از این رو عده ای دنده های خود را می شکستند تا 
لباس اندازه آنها شود.عده ای هم از گن های فنری استفاده می  كردند كه ناگهان 
به دلیل فشــار زیاد میله های گن در بدنشــان فرو می رفت و موجب مرگ آنها 
می  شــد.در سال 1910، پل پوار طراح معروف دامن هایی را طراحی كرد كه در 
قســمت زانو بســیار تنگ بود و مانع قدم زدن راحت می  شد. در طول مسابقه 
ســواركاری شانتیلی، اسب با عجله به ســمت جمعیت دوید و تنها قربانی این 
حادثه زنی بود كه از این مدل دامن ها پوشــیده بود و نتوانســت فرار كند در 

نتیجه زیر لگد های اسب له شد.

پیروی 

از مد 

تا حد مرگ!

اتومبیل شخصی رئیس جمهوری روسیه 
که به منظور شــرکت در نشست 20 همراه 
خود به آرژانتین برده اســت، توجه سران 
عربی را جلب کرده و برخی خواستار خرید 

این خودرو از روسیه هستند.
پوتین در یک نشســت مطبوعاتی فاش كرد 

كه خودروی aurus كه ساخت روسیه است، توجه برخی سران كشورهای عربی 
را جلب كرده و برخی از این ســران خواســتار خرید این خودرو شدند.پوتین 
همچنین گفت كه پیش از اینکه خودروی »عروس« را استفاده كند، از خودروی 
دیگری استفاده می كرده است، اما خوش ساختی این اتومبیل جدید و راحتی 
آن موجب شــده كه آن را جایگزین اتومبیل قبلی كند.خودروی aurus تبدیل 
به خودروی اختصاصی پوتین در مراســم های داخلی و خارجی رسمی پوتین 
شده است و در همین راستا پیش از اینکه پوتین به منظور مشاركت در نشست 
20 به آرژانتین برود، این خودرو به فرودگاه »بوینس آیرس« منتقل شد تا وی 
را از فرودگاه به محل برگزاری همایش ببرد.بعد از اســتفاده والدیمیر پوتین از 
این خودرو وطنی لوكس در ماه های اخیر، یک خودرو ســدان و شبه لیموزین 
دیگر در نمایشگاه اتومبیل مسکو در روزهای گذشته رونمایی شده كه شباهت 
 Aurus-- زیادی به خودروهای لوكس و گرانقیمت جهان دارد.این خودرو با نام
Senat-- »آوروس ســنات« محصول لوكس جدیدی از خط تولید ســدان ها و 
لیموزین هاست كه در مشاركت با موسســه تحقیقاتی دولتی روسیه با عنوان 
NAMI و همچنین كمپانی sollers كه یک خودروساز شناخته شده روسی است، 

به مرحله تولید انبوه می رســد.این خودرو در ژانویه ســال 2019 برای فروش 
آماده شــده و بر اساس گزارش  ها انتظار می رود كه در سال تنها 150 دستگاه 
از این خودرو به فروش برسد. در نهایت این خودرو برای خریداران خارجی نیز 
در دســترس بوده و انتظار می رود كه ساالنه 10000 دستگاه از آن در سراسر 
جهان فروخته شود. خودرو آوروس سنات یک خودرو ملی جدید روسی است 
كه والدیمیر پوتین در روز مراسم تحلیف در ماه می گذشته و در طول مالقاتش 
با دونالد ترامپ در هلیسینکی فنالند در ماه جوالی از آن استفاده كرد. برخی 
بر این باورند كه پوتین با انتخاب این خودرو وطنی می خواهد توانایی روسیه در 
كاهش وابستگی خود با كاالها و تکنولوژی وارداتی را به رخ غرب بکشد.خودرو 
لوكس »عروس« سنات از یک موتور V8 هیبرید- بنزینی 4/4 لیتری استفاده 
می كند كه 568 اسب بخار نیرو تولید كرده و می تواند در عرض 6 ثانیه سرعت 
خود را از صفر به 60 مایل بر ســاعت )96 كیلومتر بر ساعت( برساند و از یک 
سیستم انتقال اتوماتیک 9 سرعته ســود می برد.اتومیبل اختصاصی والدیمیر 
پوتین، كاماًل ضدگلوله و ضدبمب اســت و می توان آن را به طور كامل در آب 
غرق كرد، بدون اینکه آب به درون آن نفوذ كند. از دیگر ویژگی های این خودرو 
لوكس و مطمئن می توان به الستیک های تقویت شده آن با فوالد اشاره كرد كه 

باعث می شود پنچر كردن آن به هر وسیله  ای غیرممکن باشد.

سران عرب 
خریدار 

اتومبیل تشریفات 
پوتین!

اخبار  که  کره شــمالی  گوینده مشهور 
مهم این کشــور را اعــالم می کند، ممکن 
است مجبور شود جای خود را به چهره های 

جوان تر دهد.
به گزارش تلگراف، »ری چون- هی«، گوینده 
خبر كهنه كار كره شمالی كه 75 ساله است و از او 

با نام »بانوی صورتی« هم یاد می كنند، ممکن اســت مجبور شود جای خود را 
به چهره های جوان تر بدهد.این گوینده كه همیشــه در هنگام اعالم اخبار مهم 
كره  شــمالی یک لباس صورتی سنتی این كشــور را بر تن دارد، در چند دهه 
گذشته به چهره محبوب مردم این كشور تبدیل شده است. وی همیشه اخبار 
مهم این كشور از جمله آزمایش های موشکی را به اطالع مردم می رساند. اما به 
نظر می رســد كه لحن خانم »ری« دیگر با معیارها و سبک جدید شبکه »كی 
ســی تی وی« مطابقت ندارد.شبکه خبری »كی سی تی وی« كره شمالی در 
تالش برای مدرن سازی و همچنین ایجاد یک شبکه خرید آنالین در حال ایجاد 
تغییراتی در ساختار خود است و قصد دارد خبرنگاران جوان تر و مدرن تر را در 
این شبکه استخدام كند. این شبکه همچنین قصد دارد استودیوی خود را هم 
مجهزتر كند.ری چون-هی چنان نقش مهمی در كره شمالی دارد كه هر زمان 
تصویر او بر صفحه تلویزیون ظاهر می شــود، ناخودآگاه تشویق بینندگان را در 
پی دارد و بسیاری نیز با دیدن چهره او در قاب تلویزیون در جای خود میخکوب 
می شــوند تا ببینند این بار چه خبر مهمی را برای گفتن دارد. او بیش از 40 
ســال است كه با حضور در تلویزیون دولتی كره شمالی و با صدای رسای خود 
به محکوم كردن دشمنان این كشــور، اعالم خبرهای مربوط به آزمایش های 
موشکی و هسته ای پیونگ یانگ و شرح زندگی سه نسل از رهبران كره شمالی 
پرداخته و با صدای تأثیرگذارش به مشهورترین گوینده خبر این كشور تبدیل 
شده اســت. به ری چون-هی، لقب »صدای كره شــمالی« نیز داده اند. جالب 
اینجاســت كه تصاویر ویدئویی نشــان می دهد چهره او در گذر زمان تغییری 

نکرده و حتی ذره ای هم پیر نشده است.

بانوی صورتی 
جای خود را به 

چهره های جوان تر 
می دهد!

آگهی مناقصه شماره 24-97-ح
صنایع حدید

معاونت بازرگانی

 موضــوع: خریــد 40 عــدد پمــپ آب آتش نشــانی پرتابــل با 
مشخصات ذیل:

موتور: 4 زمانه، 3 ســیلندر بنزینی، آب خنک - وزن )حالت خشک(: 
101 کیلوگــرم- مکش: پمپ خالء روتاری ویــن - خروجی مجاز: 
)30PS)22KW - عملکرد: 700 لیتر/دقیقه در فشــار 10بار، 950 

لیتر/ دقیقه در فشار 8بار، 1200 لیتر/دقیقه در فشار 6 بار 
هزینه خرید اســناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال به حساب 
شــماره IR730151000008200000020057  بانک ســپه به نام 
صنایع حدید واریز گردد. )اسناد درقبال رسید واریز وجه و معرفی نامه 

تحویل می شود.(
محل تحویل اســناد مناقصه: تهــران - کیلومتــر 11 جاده 
مخصوص کرج - خیابان ســپاه اســالم- صنایع حدیــد- معاونت 

بازرگانی- مدیریت صادرات.
مهلت تحویل اســناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی 

نوبت دوم.
اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شــنبه تا چهارشنبه از 

ساعت 8 الی 12 و 14 الی 16
تضمین شرکت در مناقصه: معادل پنج درصد قیمت پیشنهادی 
بصورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.
محل ارائه پیشــنهادها: تهران - کیلومتر 11 جاده مخصوص 
کرج - خیابان سپاه اسالم - صنایع حدید - صندوق مناقصات مستقر 

در مدیریت بازرسی.
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 97/09/24

تاریخ بازگشایی پاکت ها: 97/09/25
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

داشتن گواهینامه معتبر سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ 
ابالغ برنده شدن الزامی است.

مناقصه گزار در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 جهت کســب اطالعات بیشــتر با تلفن 3-44905671 داخلی 311 

و 320 تماس حاصل فرمایید.

م الف ۳۲00

افزایش  از  بحران کشــور  رئیس  ستاد مدیریت 
سقف تسهیالت و اختصاص کمک های بالعوض جدید 

به زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد. 
به گزارش ایرنا، اســماعیل نجار در نشســت مشترک 
شــورای برنامه  ریزی و شــورای هماهنگی مدیریت بحران 
استان كرمانشــاه در سرسرای تدبیر اســتانداری افزود: در 
ماه های اخیر شــاهد موج گرانی در كشور بودیم كه مصالح 

ساختمانی را نیز تحت تاثیر قرار داد.
وی ادامه داد: از آنجایی كه دولت خود را مکلف می داند 
تحت هر شــرایطی به كمک زلزله زدگان كرمانشاهی بیاید 
موضــوع افزایش تســهیالت و همچنیــن پرداخت مجدد 
كمک های بالعوض در هیئت دولت مطرح و خوشــبختانه 

مورد تصویب قرار گرفت.
نجار خاطرنشان كرد: با تصویب طرح افزایش تسهیالت 
به زلزله زدگان كرمانشــاهی به زودی مقدار و نحوه پرداخت 

آن به افراد متقاضی اعالم خواهد شد.
رئیس ســتاد مدیریت بحران كشــور همچنین به بحث 
بیمه واحدهای مسکونی نیز  اشــاره كرد و گفت: در قانونی 
كه اخیرا تصویب شده است، منازلی كه توسط بنیاد مسکن 
احداث می شود از 10 ســال بیمه حوادث برخوردار خواهد 

بود.
وی همچنین با تشــویق مردم به نوسازی و مقاوم سازی 
واحدهای مســکونی خــود، افزود: ســاالنه 200 هزار واحد 
مسکونی با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده، توسط 

بنیاد مسکن نوسازی می شود.
رئیس ستاد مدیریت بحران كشور همچنین با بیان اینکه 
نقش شــبکه های مجازی در كشــور و به خصوص حوادث 
مهمــی كه رخ می دهد، غیر قابل كتمان اســت، گفت: این 
شــبکه ها هم نقاط منفی و هم نقاط مثبتی از خود نشــان 

داده اند.
وی تصریح كــرد: در زمان بروز حوادث مهم شــورای 
اطالع رســانی در وزارت كشور تشکیل و سخنگوی این شورا 
خدمات دســتگاه های اجرایی و شرح اقدامات صورت گرفته 

را از طریق رسانه های رسمی كشور اطالع رسانی می كند.

رئیس شــبکه ملی پیشــگیری از بیماری های 
غیرواگیر کشــور گفت: بیماری های غیرواگیر، عامل 

بروز ۷۶ درصد مرگ و میر در ایران است.
محمدرضا مســجدی به فــارس گفت: پنــج بیماری 
غیرواگیر شایع در كشور شامل بیماری های قلبی و عروقی، 
سرطان ها، بیماری های مزمن تنفســی، دیابت و اختالالت 
روانی از مهم ترین چالش های نظام سالمت بوده كه به دلیل 
عدم اطالع رسانی و آموزش خودمراقبتی در سنین كودكی، 
نوجوانــی و جوانی عوارض این بیماری ها عمدتا در ســنین 
میانســالی ایجاد می شــود و هزینه های پرداختی از جیب 
بیماران، بیمه های درمانی و نظام سالمت را به شدت افزایش 
می دهد. مســجدی ادامه داد: بیماری هــای قلبی عروقی از 
جمله سکته های قلبی و مغزی با سهم 44 درصد مهم ترین 
علت مرگ و میر در كشور بوده و بعد از آن سرطان ها با 16 
درصد، حوادث و ســوانح با 9 درصد از جمله مهم ترین علت 

مرگ در ایران به شمار می رود.
وی با اشاره به پنج عامل خطرزای مشترک این بیماری ها 
شامل استعمال دخانیات، عدم تحرک فیزیکی، رژیم غذایی 
نامناســب، مصرف الکل و آلودگی هــوا، از باال بودن میزان 
مصرف نمک، چربی های اشباع و قند و شکر در افراد جامعه 
در مقایســه با دیگر كشورها انتقاد كرد و افزود: بیش از 25 
درصد جمعیت كشــور فشار خون باال دارند و همین مسئله 
باعث افزایش سکته های قلبی و مغزی در كشور شده است.

انتظامی خوزســتان گفــت: 200 هزار  فرمانده 
کیلوگرم آرد قاچاق در شهرســتان شوش کشف و 

ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرتیپ حیدر عباس 
زاده، گفت: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق كاال و ارز شوش 
با اقدامات اطالعاتی دو دســتگاه خــودروی تریلر حامل بار 
قاچاق را در این شهرستان شناسایی و در یک عملیات موفق 
متوقف كردند.وی اظهار داشــت: در تحقیقات به عمل آمده 
از راننــدگان خودروها، انبار دپــوی آرد قاچاق را در یکی از 

محالت این شهرســتان شناســایی و با هماهنگی قضائی از 
محل بازدیــد كردند.وی تصریح كرد: ماموران در بازرســی 
از خودروهای توقیفی و همچنیــن انبار دپوی قاچاق 200 
هزار كیلوگرم آرد قاچاق فاقد مدارک گمركی كشف و ضبط 
كردند. فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه كارشناسان 
ارزش ریالی آرد قاچاق كشــف شــده را هفت میلیارد ریال 
بــرآورد كردند، تصریــح كرد: در این رابطه ســه قاچاقچی 
دســتگیر و به همراه كاالی مکشــوفه تحویل مرجع قضائی 

داده شدند.

معاون دادستان کل کشــور در امور حقوق عامه 
با اشاره به تاکیدات دادســتان کل کشور، از تقویت 
نظارت ها و برخورد با متخلفان، در پی گرانی های اخیر 

لبنیات خبر داد.
محمدجواد حشــمتی بــه میزان گفت: پیرو جلســات 
دادستانی كل كشور با دستگاه های دولتی و بخش خصوصی 
و بــا توجه به تاكید دادســتان كل كشــور مبنی بر تقویت 
نظارت ها و برخورد مقتضی بــا متخلفان در پی گرانی های 
اخیر لبنیات، اكیپی با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، 
ســازمان حمایــت از مصرف كننده و دســتگاه های متولی 

تشکیل شد.
وی افزود: این موضوع به دستگاه های ذی ربط ابالغ شده 
و امیدواریــم با تقویت نظارت هــا در این خصوص، اقدامات 

موثری انجام شود.
گفتنی است،  سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم 
در روزهای گذشــته از محکومیــت 829 میلیارد ریالی 22 
شركت تولید فرآورده های لبنی در شعب این سازمان به جرم 
گران فروشــی خبر داده و گفته بود: »شاهد كم فروشی های 
بی ســابقه در محصوالت لبنی كشور هستیم و در این زمینه 
گزارش های بسیاری به ســازمان تعزیرات حکومتی رسیده 

است.«

سقف تسهیالت زلزله زدگان کرمانشاه 
افزایش می یابد

بیماری های غیرواگیر 
علت مرگ 76درصد ایرانی ها 

کشف 200 تن آرد قاچاق در شوش

معاون دادستان کل کشور خبر داد

تقویت نظارت های دادستانی 
و برخورد با متخلفان 
گرانی های اخیر لبنیات

فرمانده مرزبانی خوزســتان از توقیف دو کامیون باری و کشف 30 تن 
سیب زمینی قاچاق در پایانه مرزی شلمچه خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ عبداله نظرپور اظهار كرد: ماموران هنگ مرزی خرمشهر 
در راســتای مبارزه با قاچاق كاال و ارز، حین كنترل خودروهای باری در بارانداز پایانه 
مرزی شــلمچه دو دســتگاه كامیون باری حامل كاالی قاچاق را شناسایی و متوقف 
كردند.وی افزود: ماموران در بازرســی از این كامیون ها 30 تن سیب  زمینی كه بدون 
مجوز، قاچاق و با هدف خروج از كشــور بارگیری شــده بود را كشف كردند.فرمانده 
مرزبانی خوزستان تصریح كرد: قاچاقچیان محموله سیب زمینی راكه ممنوعیت خروج 
از كشور دارد زیر بار و با شگردهای خاص جاسازی كرده بودند كه با هوشیاری مرزبانان 
از دست   یابی به هدف شومشان بازماندند.نظرپور در پایان با  اشاره به دستگیری چهار 
متهم در این رابطه بیان كرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

به مراجع ذیصالح تحویل داده شدند.

کشف 30 تن سیب زمینی قاچاق در پایانه مرزی شلمچه

سازمان هواشناسی کشــور از روند افزایش آالینده های جوی و کاهش 
کیفیت هوا در شــهرهای صنعتی و پر جمعیت تهران، کرج، اراک و اصفهان 

طی امروز تا روز پنج شنبه خبر داد.
این سازمان همچنین از ورود سامانه بارشی در روز چهارشنبه از غرب كشور خبر 
داد و اعالم كرد: طی این روز بارش باران و وزش باد در اســتان های آذربایجان غربی، 

كردستان، كرمانشاه، ایالم پیش بینی می شود. 
مدیر پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی هم گفت: این سامانه بارشی جدید 

روز پنجشنبه با شدت بیشتر جنوب غرب كشور را متاثر خواهد كرد.

طی امروزتاپنج شنبه
سامانه بارشی جدید وارد می شود

فرمانده انتظامی پایتخت از شــروع به کار پلیس 
افتخاری اصناف برای مقابله با توطئه های دشــمن و 

مدیریت هرچه بهتر بازار خبر داد.
به گزارش فارس، ســردار حســین رحیمــی دیروز در 
همایش آغاز به كار داوطلبان پلیس افتخاری اصناف، گفت: 
راه اندازی پلیس افتخاری اصناف در راستای رویکرد جامعه 
محوری و مردم محوری نیروی انتظامی اســت كه بر اساس 
این رویکرد، برقــراری و حفظ امنیت، موضوعی اجتماعی و 

مردم پایه است.
رحیمی افزود: با توجه به نقش بی بدیل بازاریان و اصناف 

در پیروزی انقالب اســالمی و دفاع مقدس و اثرگذاری این 
قشر در جامعه، تصمیم به راه اندازی این پلیس گرفته ایم.

وی، دومین علت راه انــدازی پلیس افتخاری اصناف را، 
خنثی سازی توطئه های دشمن در ایجاد تفرقه و اختالف بین 
آحاد ملت دانست.رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: وحدت و 
اتحاد یک واجب دینی اســت و دشمن با عملیات رسانه ای 
گسترده، احســاس امنیت را نشانه گرفته و به دنبال بر هم 
زدن امنیت روانی جامعه به ویژه امنیت حوزه اقتصادی است، 
بر این اساس بازاریان و صاحبان اصناف بهترین افسران این 

جنگ اقتصادی هستند.

سرداررحیمی بیان داشت: خوشبختانه بازاریان همانند 
ســال های دفاع مقدس، داوطلبانه دعوت ما را پذیرفتند و از 
امروز با افتخار اعالم می كنیم كه پلیس افتخاری اصناف برای 
مقابله با توطئه های دشمن و مدیریت هرچه بهتر بازار، شروع 
به كار می كند. وی با اشــاره به بیانــات مقام معظم رهبری 
مبنی بر مشاركت دادن مردم در امنیت عمومی گفت: یکی 
از ســاز و كارهای مردمی شدن امنیت همین قانون جذب و 
به كارگیری پلیس افتخاری است كه پلیس افتخاری اصناف 
نیز در راســتای اســتفاده از ظرفیت قانونی این ماده ایجاد 

شده است.

با هدف خنثی سازی توطئه های دشمن و مدیریت بهتر بازار 

»پلیس افتخاری اصناف« آغاز به کار کرد

رئیس سازمان بهزیستي کشور گفت: شش هزار 
میلیارد ریال برای حمایت از مددجویان بهزیستی و 

کمیته امداد کشور اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی 
بندپی در ملکان افــزود: از این میزان، دو هزار میلیارد ریال 
برای حمایت از یک میلیون و 50 هزار مددجوی بهزیســتی 
و چهار هزار میلیارد ریال هــم برای حمایت از دومیلیون و 
100هزار مددجــوی كمیته امداد امام خمینی)ره( در قالب 

بسته های حمایتی اختصاص یافته است.

وی اضافــه كرد: با توجه بــه اینکه حمایت از گروه های 
آســیب پذیر در دستوركار دولت قرار دارد، توزیع بسته های 
حمایتی برای مددجویان بهزیســتی و كمیته امداد كشــور 
همچنان ادامه خواهد داشــت.  به گفتــه وی، میانگین هر 
بسته حمایتی دومیلیون ریال و بین یک تا سه میلیون ریال 
متغیر اســت. وی در ادامه یادآور شد: در سال های 96 و 97 
مستمری مددجویان تحت پوشش كشــور افزایش یافته و 
افــرادی هم كه در نوبت نهادهای حمایتی بودند، مشــمول 

دریافت مستمری شدند.

اختصاص 6 هزار میلیارد ریال به مددجویان

کشف 150 کیلو تریاک در بار گوجه فرنگی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از انهدام باند 
قاچــاق مواد مخدر در جنوب تهران خبــر داد و گفت: از 
خودرو متهمان 151 كیلوگرم تریاک در پوشش بار گوجه 

فرنگی كشف شد.

پلیس برنامــه ای برای تغییر محدوده زوج و 
فرد ندارد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، گفته های معاون حمل 
و نقل و ترافیک شــهرداری تهران مبنی بر تغییر محدوده 
زوج و فرد در ســال آینده را اظهار نظر شخصی دانست و 
تاكیــد كرد: ناجا فعاًل برنامه ای برای تغییر محدوده زوج و 

فرد ندارد.

توقف ثانیه شمار چراغ راهنما، سلیقه مأمور 
پلیس نیست

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ درخصوص 
توقف ثانیه شمار چراغ های راهنمایی برخی معابر گفت: این 
توقف نشــان  دهنده بهره گیری تقاطع از سیستم هوشمند 

كنترل ترافیک اســت و اگر مدیریت ترافیک توسط مأمور و 
به صورت دســتی اعمال شود عماًل در ثانیه شمار توقفی رخ 

نمی دهد و تایمر ثانیه شمار به صورت روتین عمل می كند.

افزایش ۶/1 درصدی نزاع در ۷ ماهه امسال
ســازمان پزشــکی قانونی كشــور اعالم كــرد: میزان 
پرونده های نزاع ارجاعی در 7 ماهه امسال به مراكز پزشکی 
با 372 هزار و 993 پرونده، نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته6/1 درصد افزایش داشته است.

خروج برخی از مدارس هیئت امنایی از مسیر 
اصلی خود

رئیس ســازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه برخی 
مدارس هیئت امنایی از مســیر اصلی خود خارج شــدند، 
گفت: نمی شود مدرســه هیئت امنایی هزینه از مردم برای 
كالس های فوق برنامه دریافت كند اما دوشــیفته باشد زیرا 

فلسفه اصلی مدارس هیئت امنایی از بین رفته است. 

اخــبار کوتــاه

این  راهکارهای  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
وزارتخانه برای مقابله با تحریم ها را تشریح کرد.

به گزارش وبدا، ایرج حریرچی دیروز در گفت وگو با خبر 
شــبکه یک سیما، با اشاره به اعمال تحریم های آمریکا علیه 
ایران گفت: همانطور كه در كتاب هنر تحریم ها نوشته ریچارد 
نفیو مطرح شده، آمریکایی ها سیاست تحریم دردناک را در 
پیش گرفته اند و دارو و تجهیزات پزشکی نیز از اولویت های 

اصلی آنها برای اعمال تحریم است.
حریرچی اظهار داشت: مهمترین راهی كه آمریکایی ها 
برای تحریم های جدید انتخاب كرده اند این است كه انتقال 
پول و تعامالت مالی بین ایران و سایر كشورها به ویژه در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشــکی را قطع كنند و با تمام شركت های 
خارجی تماس می گیرند و فشارهایی را با بهانه های واهی و 
بچه گانــه وارد می كنند كه ورود محصوالت خارجی به ایران 
ممنوع شــود، البته مردم نباید در این زمینه نگرانی داشته 
باشــند چون با توجه به تعامالت و همکاری هایی كه با سایر 

كشورها داریم، مشکلی رخ نخواهد داد.
وی افزود: مهمترین استراتژی وزارت بهداشت در شرایط 
كنونی، تقویت تولید داخلی است و در حال حاضر 98 درصد 
از میزان عددی و 70 درصد از ارزش ریالی داروهای مصرفی 
در كشور، تولید داخل هستند و 67 درصد از مواد اولیه دارو 

به طور كامل در كشور تولید می شود و خوشبختانه امروز از 6 
محصول جدید دارویی دانش  بنیان رونمایی و هفته گذشته 
خط تولید 9 خط تولید داروی ضد ســرطان افتتاح شــد و 
در چهلمین سال انقالب اسالمی، 40 محصول دانش بنیان 

جدید در كشور رونمایی خواهد شد.
معاون كل وزارت بهداشــت ادامه داد: استراتژی اول ما، 
وابستگی حداقلی به خارج از كشور و استراتژی دوم ما، تنوع 
كانال های ارتباطی با كشــورهای دیگر است و خوشبختانه 
دولت و مجلس حمایت های مالی مناســبی از ما داشته اند و 
15 كشور همسایه و تعداد زیادی كشور دوست مانند هند، 

چین، روسیه و كشورهای اروپایی داریم.
شرایط 90 درصد بیمارستان های دولتی کشور 

از ۷5 درصد خصوصی های تهران بهتر است
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: كیفیت درمان در 
بیمارستان های دولتی به طور متوسط برابر یا باالتر از كیفیت 

درمان در بیمارستان های خصوصی است.
ایــرج حریرچی در نشســت خبری، با  اشــاره به اینکه 
90 درصد از بیمارســتان های دولتی كشور از 75 درصد از 
بیمارســتان های خصوصی تهران از نظر امکانات، تجهیزات 
و هتلینگ شــرایط بهتری دارند، گفــت: كیفیت درمان در 
بیمارستان های دولتی به طور متوسط برابر یا باالتر از كیفیت 

درمان در بیمارستان های خصوصی است.
حریرچی با بیان اینکه متاســفانه این باور اشتباه وجود 
دارد كه در مراكز درمانی شیک تر، خدمات درمانی با كیفیت 
بیشتری ارائه می شود، افزود: چون استانداردهای زندگی در 
تهران باالتر است، برخی از پزشکان ترجیح می دهند كه در 
تهران زندگی و فعالیت كنند كــه این به تراكم بیماران در 

تهران منجر می شود.
وی اظهار داشت: اكثر درمان بیماری ها در كشور انجام 
می شود و موارد استثنایی وجود دارد كه درمان خاصی برای 
آنها در ایران وجود ندارد كه در شــورای عالی پزشکی برای 
تعداد بسیار محدودی كه به این درمان ها نیاز دارند، تصمیم 

گیری می شود و بیمار را به خارج از كشور اعزام می كنیم. 
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این كه زایمان طبیعی 
در كشور به صورت رایگان است، اما ممکن است كه یک نوزاد 
در بیمارســتان دولتی به صورت زایمان طبیعی متولد شده 
باشــد و نیاز به خدمات درمانی مانند NICU یا مراقبت های 
ویژه نوزادان داشــته باشد كه این موضوع، هزینه هایی را به 
همــراه دارد، افزود: اگر هزینه ای بــرای زایمان طبیعی در 
بیمارســتان های دولتی دریافت شده، مردم می توانند برای 
پیگیری تخلفات، آن را به سامانه 190 وزارت بهداشت اطالع 

دهند.

استراتژی های وزارت بهداشت برای مقابله با تحریم ها 

در مراسمی با حضور وزیر بهداشت از ۶ محصول 
دانش بنیان در حوزه دارو رونمایی شد.

به گزارش وبدا، وزیر بهداشــت در این مراســم گفت: 
امروز از شــربت خوراكی رویال كه در موارد درمانی بسیار 
مفید اســت، ژل تزریقی مفصلی كه برای ما و ســالمندان 
بسیار موثر اســت، پانســمان زخم های بایولوژیک كه در 
سرعت ترمیم زخم بسیار موثر و كم هزینه است، همچنین 
ماده اولیه درمــان بیماری هپاتیــت و دو محصول دیگر، 

رونمایی شد.
سیدحسن هاشمی افزود: دارویی برای درمان بیماری 
هپاتیت وارد بازار شــد كه قیمــت آن 100 برابر كمتر از 
قیمت مشــابه آن در خارج از كشــور است و امروز جوانان 
كشــور موفق شــده اند كه ماده اولیه این دارو را در داخل 

كشور تولید كنند.
وی ادامــه داد: در مــواردی كــه محصولــی را تایید 
می كنیم، مردم اطمینان داشــته باشند كه استفاده از آن 
برای مصرف كننده، ضمانت های ســالمتی كافی را از قبل 
دریافت كــرده بنابراین مردم تالش كنند كه از محصوالت 
داخلی استفاده كنند. البته تولیدكنندگان نیز نباید از این 
فرصت، سوءاســتفاده كرده و بایــد تالش كنند كه اعتماد 
از دســت رفته را برگردانند و سرمایه اجتماعی را از مسیر 
ارتقای كیفیــت و رعایت انصاف در قیمــت گذاری برای 

محصوالت خود ایجاد كنند.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه بایــد در مقابل تحریم ها 
ایســتادگی كنیم،گفت: هیچ خبــری از معنای ضعف در 

مردم ایران در برابر فشارهای بزرگ نیست و آمریکا و اذناب 
آنها در منطقه نتوانســته اند مردم ایــران را وادار كنند كه 
به رفتارهای ظالمانه ای كه آنها از نوكران شــان در منطقه 
می پســندند، تن در دهند و راه مقابله بــا زیاده خواهی و 
تهدیدها، توجه و احترام به علم، عالم، استفاده از تجربیات 
و دانش بشــری، گذر از خودبزرگ بینی، تولید محصوالت 

بومی و داخلی و حمایت از آنها است.

هاشمی افزود: حمایت از محصوالت و تولیدات داخلی 
بر عهده مردم، دولت و بیمه ها اســت و فکر می كنم كه در 
بخش قانونگذاری، نهایت حمایت از تولیدات داخلی شــده 
اما در اجرا، ضعف هایی وجود دارد كه بخشی از آن به ارائه 
كنندگان محصوالت مربوط می شود چون ابتدا محصوالت 
خود را با قیمت مناسب وارد بازار می كنند، اما پس از یافتن 

مشتری، برخی از آنها تخلف می كنند.

رونمایی از 6 محصول دانش بنیان دارویی 
با حضور وزیر بهداشت

جوان شیطان صفت به دام پلیس افتاد
معــاون مبارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ از دســتگیری یکــی از اراذل و اوبــاش تهران به 
اتهام تالش برای آزار و اذیت یک خانم جوان در پوشــش 

مسافركشی با خودرو پژو 405 خبر داد.

در  آزاد  علمی  مؤسسات  فعالیت  ممنوعیت 
مقاطع ابتدایی 

مدیركل آمــوزش و پرورش تهران گفــت: »فعالیت 
مؤسسات علمی آزاد در مقاطع ابتدایی، خط قرمز آموزش 

و پرورش تهران محسوب می شود و ممنوع است.«

از سالمندی  ناشی  معلولیت های  زنگ خطر 
به صدا درآمد

مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی كشور گفت: زنگ 
خطر معلولیت های ناشی از سالمندی به صدا درآمده است 
و طی دو دهه آینــده این احتمال وجود دارد كه كودكان 
دارای معلولیت، درصد كمتری از جامعه معلوالن را تشکیل 

دهند و تعداد سالمندان معلول افزایش یابد. 



اخبار كشور

درمکتب امام

یا جاهلند یا خائن
امروز بايد شعار هامن شعار اسالمى باشد: »جمهورى اسالمى«. آنها كه ارصار 

دارنــد اســالم را از كنار جمهورى كنار بگذارند، اينها خائناىن هســتند كه در ملت 

مى خواهنــد اختالف ايجاد كنند. آنهــا كه مى خواهند كلمه »دمكراتيك« را بر اين 

عبارت اضافه كنند، آنها غرب زدگاىن هســتند كه منى فهمند چه مى گويند. آنها كه 

در نوشــتجات خودشان دم از دمكراتيك مى زنند، اينها يا جاهلند و منى فهمند چه 

مى كنند، يا عامدند و خائن.
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صفحه 11
سه شنبه 1۳ آذر 1۳۹۷

۲۶ ربیع االول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۵

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

با انتقاد نمی توانیم خرج مان را از دولت جدا کنیم
انتخابات بعدی را باخته ایم

سرویس سياسی-
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران دیروز در روزنامه سازندگی در توصیف شرایط جریان اصالحات 

نوشت: »بخش هایی از جامعه از ما ناراضی هستند. 
دلیلش این است که آنها از ما کارکرد و نتیجه می خواهند، آنها انتظار داشتند که دولت روحانی مسائل و 
مشکالت را حل کند و احساس می کنند که دولت روحانی نتوانسته مشکالت فضای اقتصادی کشور را مدیریت 

کند. 
فشارهایی متوجه زندگی مردم شده است و آنها کامال ملموس و واقعی نگاه می کنند. ما ظرف دو سال سه 

شهردار عوض کردیم و این می تواند در ذهن مردم گویای ناکارآمدی باشد.«
این طوری نمی توانیم ذهنیت جامعه را مثبت کنیم

روزنامه سازندگی دیروز همچنین گفت وگویی دیگر را با یکی دیگر از مدعیان اصالح طلبی منتشر کرد. وی 
می گوید: »متأسفانه دوستان اصالح طلب تصور می کنند اگر در این شرایط لبه تیز حمالتشان را متوجه دولت 
کنند، می توانند خرجشان را از آقای روحانی و دولت جدا کنند و در افکار عمومی تصویر مثبتی از خودشان 

برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده نشان دهند. 
در حالی که به اعتقاد من این  اشتباه است و اعتماد مردم را نسبت به اصالح طلب ها بیشتر سلب می کند. 
مردم می گویند شما که ما را به حمایت از آقای روحانی تشویق و هدایت کردید و خودتان ظرف یک سال و 
نیم مواضع تان را این چنین تغییر می دهید، از کجا معلوم اگر خواستید در مورد فرد دیگری مثل روحانی به 

جامعه جهت دهید، بتوان به آن جهت دهی اطمینان کرد.« 
وی در بخش دیگری از مصاحبه گفته: »مهم ترین اقدام این است که همه طیف های معتدل و میانه رو را 
میان جناح های اصولگرا و مستقل کنار هم قرار دهیم... معتقدم اگر شرایط به همین روال پیش برود، همه در 

انتخابات مجلس 98 و ریاست جمهوری 1400 باخته ایم.«
مجرم از سر تقصیر شاکی گذشت!!

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: »اصالح طلبان هم مانند مرحوم آقای هاشمی سال هاست گفته  و  اشاره 
کرده اند که حاضرند به رغم همه هزینه هایی که پرداخت کردند و محرومیت هایی که کشیدند، بدون هیچ مطالبه ای 

از حاکمیت، پرونده 88 را ببندد. اگرچه به واقع اصالح طلبان مطالبات اصلی هم دارند«.
عدم تمکین به رای مردم، اردوکشی های خیابانی برای به کرسی نشاندن نظر اقلیت بر رای اکثریت مردم، 
زمینه ســازی برای آشوب و اغتشــاش در کشور و همین طور دهن کجی نسبت به تمامی ساز و کارهای قانونی 

انتخابات را می توان چکیده ای از رفتار سیاسی فتنه گران در سال 88 دانست.
رفتارهایی که بدیهی ترین اصول مردم ساالری را نقض کرده و می رفت تا در صورت موفقیت، فرهنگ سیاسی 

بدوی و قبیله ای را جایگزین موازین قانونی و اسلوب مردم ساالری دینی در ایران نماید.
ســران فتنه حاضر نشدند ادعای خود را در نهادهای فیصله بخش و ناظر به انتخابات محک بزنند. آنها با 
طرح »تقلب« فقط به »تغلب« فکر می کردند حتی به قیمت دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور! آنها هر چه 

فشنگ داشتند در تفنگ عملیات روانی دشمن قرار دادند و تا مرز براندازی پیش رفتند.
الزم به ذکر اســت که در اوج فتنه، فرســتادگان و نمایندگان سران فتنه به پارلمان اتحادیه اروپا و کنگره 

آمریکا رفتند و خواهان تشدید تحریم ها علیه مردم ایران شدند.
عذرخواهی، اولین و ابتدایی ترین خواســته افکار عمومی از فتنه گران و حامیان آنان است. این طیف باید 
در مرحله بعدی به جهت این گناه نابخشــودنی، محاکمه شــوند. آنها با ادعایی که هیچ سند و مدرکی برای 
آن نداشــتند قریب 9ماه به صورت مســتقیم کشــور را در بحران فرو بردند و تا سالها جامعه را درگیر تبعات 
آن ساختند. حاال اینکه این طیف که متهم هستند بگویند حاضریم بدون مطالبه پرونده را ببندیم بیشتر به 

دهن کجی به جامعه ایرانی می ماند. 
خالف گویی متهم در دفاع از عملکرد مدعیان!

محمد عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی و از متهمین فتنه 88 طی گفت و گویی با روزنامه 
زنجیره ای آرمان گفته است: عوارض و فشارهایی که در سال88 بر بخش بزرگی از جریان اصالحات حادث شد 
اگر بر هر جریان دیگری وارد می شد آن جریان عطای حضور در سیاست را به لقای آن می بخشید. با این وجود 
جریان اصالحی به دلیل اینکه خود را صاحبخانه و تکه جدا نشدنی نظام و انقالب می داند همچنان به تکلیف 

ملی و ایمانی خود پایبند بود و به فعالیت خود ادامه داد.
عطریانفر در این گفت و گو اظهار داشته است: اگر اصالح طلبان به این نتیجه برسند که موانع بیرونی اجازه 
نمی دهد مطالبات مردم محقق شود آن را به صورت شفاف با مردم در میان خواهند گذاشت و مردم نیز به دلیل 
درک و شعور باالی سیاسی این مسئله را می پذیرند. با این وجود اگر مردم به این نتیجه برسند که اصالح طلبان 
از توانایی کافی برای تحقق مطالبات آنها برخوردار نبوده اند ممکن است در بزنگاه های سیاسی و انتخاباتی آینده 
در حمایت از این جریان عقب نشینی کنند. نکته مهم اینکه اگر مردم به دلیل عملکرد ضعیف اصالح طلبان از 

حمایت آنها دست بکشند بدون شک از اصالح طلبی دست نخواهند کشید.
وی همچنین گفته است: در ایران دو جریان سیاسی اصالح طلب و اصولگرا بیشتر وجود ندارد. این در حالی 
اســت که از سال1368 تاکنون اصولگرایان همواره بخش اعظم قدرت را در اختیار داشته اند و با دسترسی به 
مراکز مهم اهداف خود را دنبال می کنند. با این وجود در شرایطی که اصولگرایان در30 سال گذشته همواره در 
اوج قدرت حضور داشته اند اما در چند دوره اصالح طلبان موفق شده اند زمام امور را به دست بگیرند و گفتمان 

اصالحات به گفتمان غالب جامعه تبدیل شود.
درباره اظهارات عطریانفر نکاتی است که به اختصار به آنها می پردازیم، نخست آنکه اگر مدعیان اصالحات خود 
را جزوی از نظام می دانستند در فتنه 88 برای رسیدن به قدرت خواستار ابطال رای مردم و کودتای مخملین 
علیه آرای قاطبه ملت نمی شدند، آنان برای تصاحب قدرت و ریاست قوه مجریه هر کاری کردند و چون موفق 
نشدند دست به اردوکشی خیابانی زدند و در خیابان ها شعارها و ارزش های بنیادین انقالب را زیر سؤال بردند.

نکته دوم؛ این مدعا که اگر نگذارند اصالح طلبان به وعده های خود عمل کنند این را به مردم خواهند گفت 
و مردم نیز خواهند پذیرفت ادعایی است که از سوی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی بدان در کنگره اخیر 
این حزب پاسخ داده شد. کرباسچی در این کنگره گفته است: »مردم نمی پذیرند که ما به ضرب و زور استدالل 
و تبلیغات آنها را پای صندوق رای بیاوریم و بعد بگوییم با همین قانون و حاکمیت امکان کار وجود دارد اما 
وقتی قدرت را در دولت و مجلس و شهرداری در دست گرفتیم بگوییم نمی گذارند کار کنیم. مردم حق دارند 

به ما بگویند اگر این گونه بود اصال چرا وارد میدان شدید و چرا نامزد شدید.«
پرواز زنجیره ای با اولین باد موافق!

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در گزارشی به دفاع از استیضاح ظریف پرداخته و این استیضاح را از آن رو که 
یک رفراندوم می تواند باشد تائید کرده است.

در این گزارش آمده اســت: »جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد استیضاح وزیر خارجه 
کشورمان برگزار شد... سخنگوی کمیسیون خبر داد بررسی ها در مورد استیضاح ادامه خواهد داشت. آفتاب یزد 
مدافع استیضاح ظریف است چرا که این طرح یک شبه رفراندوم می تواند باشد، بسیاری از ناظران می گویند در 

صورت استیضاح وزیر خارجه، او رای باالتری از مجلس خواهد گرفت.«
درباره این گزارش نکات بسیار بدیهی وجود دارد که به اختصار به آن می پردازیم، اگر رای مجلس به وزیر 
امور خارجه در جلسه استیضاح که هنوز برگزار نشده و نتیجه آن نیز مشخص نیست یک شبه رفراندوم باشد 
 نتیجه قطعی اســتیضاح وزرای اقتصادی دولت که منجر به خروج آنان از کابینه شــد چه نتیجه ای می تواند 

داشته باشد؟
طبیعی است که دستگاه سیاست خارجی در 5 سال گذشته مدعی بوده است که در مذاکرات زمینه ساز 
پیشرفت اقتصادی ایران شده است و یا بایستی این گونه باشد، مذاکرات منتهی به برجام با هدف برداشته شدن 
تحریم ها صورت گرفت و امروز نتیجه اقتصادی عملکرد وزارت خارجه را می شود در سرنوشت وزرای اقتصادی 
به مشاهده نشست، اگر نتیجه نامشخص استیضاح ظریف یک رفراندوم و یا شبه آن است نتیجه قطعی استیضاح 

وزرای اقتصادی چیست؟! 
فرافکنی به جای پاسخگویی و مسئولیت پذیری 

روزنامه ارگان دولت ایران در یادداشتی با عنوان »دولت مسبب و حالل مشکالت!« نوشت: »این روزها به 
موازات اظهار نظرها و تأکیدهای مختلف بر ضرورت همکاری ملی برای برون رفت از مشکالت موجود، مجموعه 
دولت هم زیر ضرب جدی منتقدان قرار دارد.... بماند اینکه برخی هم شرایط را برای تسویه حساب های سیاسی 
با دولت مناسب می دانند و پشت همه کاستی ها و کمبودها دست دولت را می جویند تا از هم اکنون اندوخته های 

سیاسی خود برای انتخابات پیش رو را انبار کنند.
 البته آن گونه که در قانون اساسی هم آمده است دولت مسئول امور اجرایی کشور است و بر همین اساس 
هم اختیاراتی دارد. اما این وضعیت حقوقی اســتناد محکمی برای حکم دادن و حواله دادن همه مشــکالت 
موجود به قوه مجریه نیست. در حقیقت آنچه در فضای حقیقی سیاست ایران می گذرد با آن ساختار حقوقی 
تفاوت هایی دارد.... اما در همین چارچوب موجود هم خیلی منطقی به نظر نمی رسد که بی توجه به اقدامات 
و مواضع برخی نهادها یا جریان های سیاسی در برابر دولت، قوه مجریه را مسبب همه مشکالت و در پی آن 

حالل همه آنها دانست. 
در حالی که دولت امکان اســتفاده از همان اختیارات قانونی خود را نیز مهیا نمی بیند. در همین ساختار 
موجود، دولت لوایح چهارگانه ای را براساس اختیارات و البته برنامه ریزی های کارشناسانه و آینده نگرانه به مجلس 

ارائه کرده و االن بیش از دو سال است که در مجلس مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده است.«
گفتنی است در روزهای تبلیغات انتخاباتی، مدعیان اصالحات و روزنامه های زنجیره ای یکصدا از دولت و 
رئیس جمهور مطلوب خود سخن می گفتند و منتقدان وضع موجود را با انواع اتهامات می نواختند و حتی از 

بیان توهین های سخیف نیز خودداری نمی کردند.
امروز نزدیک یک سال و هفت ماه از انتخابات ریاست جمهوری و گذشته است، این جریان به جای پذیرش 
نقش و مسئولیت خود در بوجود آمدن شرایط بسیار بد اقتصادی و معیشتی به دنبال انداختن تقصیر به گردن 
دیگری هستند ولی حتی خود آنان می دانند که این شیوه جوابگو نبوده و مردم مسببان وضعیت موجود را به 

خوبی می شناسند. 
چندی پیش دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی »می خواستیم کار کنیم اما نگذاشتند« را به عنوان رایج ترین 

بهانه دولت برای پوشاندن ضعف های خود در سال های گذشته عنوان کرده بود. 
روزنامه ارگان دولت در ادامه در حالی طوالنی شــدن روند بررســی لوایح FATF را به عنوان بهانه عدم 
اختیارات دولت برای مدیریت اجرایی کشور و بهبود شرایط عنوان می کند که این تعهدات و این لوایح از سال 

95 در کشور در حال اجراست و هیچ تغییر مثبتی در اوضاع اقتصادی کشور بوجود نیاورده است. 

در نشست خبری با رسانه ها انجام شد

انتقاد علی الریجانی از سخنان ظریف
درباره پولشویی
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رئيس مجلس در نشست خبری خود که به 
مناسبت روز مجلس برگزار شده بود با  اشاره 
به اظهارات برخی مقامهای دولتی در رابطه با 
پولشویی ها و پول های کثيف گفت که مردم از 
مسئوالن انتظار اطالع رسانی آن هم به صورت 
مبهم ندارند؛ آنهــا انتظار حل آنها را دارند؛ 

مضطرب کردن مردم چه خاصيتی دارد؟! 
10آذر به مناسبت شهادت سیدحسن مدرس 
روز مجلس نامگذاری شده است. چرا که آن شهید 
عالــی مقام جلوه بی بدیلی برای نمایندگی مردم و 
امانتداری رای و اعتمــاد آنها بود. دیروز )12 آذر( 
نشست خبری علی الریجانی، رئیس قوه مقننه به 

مناسبت روز مجلس برگزار شد.
خبرنگار مجلس کیهان در نشست خبری دیروز 
از رئیس مجلس پرسید: »آقای الریجانی با توجه به 
اینکه جنابعالــی در ادوار مختلف نماینده مجلس 
بوده اید. با توجه به این ســابقه و تجربه می خواهم 
بپرسم که به نظر شما مجلس دهم در کجای امور 

قرار گرفته است؟!«
الریجانی در پاســخ به سؤال خبرنگار کیهان 
گفت: »باید به این واقعیت توجه کرد که نمایندگان 
مجلــس نمایندگان مردمند و مردم آنها را انتخاب 
کرده انــد وکار مجلس به فرد اســت و طبق قانون 
اساســی نمایندگان نمی توانند اختیاراتشان را به 
شخص دیگری واگذار کنند و شخصاً باید کار کنند. 
همان طور که دولت می تواند الیحه بدهد 15 نفر از 

می توانند  هم  نمایندگان 
طرح بدهند. هر کسی در 
مجلس کار و تالش کند 

پیش می برد.«
با  »من  افــزود:  وی 
تجربه 40 ساله ای که در 
جمهوری اسالمی دارم هر 
کس در جمهوری اسالمی 
فکر کند 80درصد فکرش 
جلو می رود به این معنا که 
اگر کار معقول و سنجیده 

انجام دهد راهش باز می شود. در مجلس این مسئله 
کامالً  آشــکار است، در مجلس می بینید بعضی ها 
فعالند، کار می کنند و طرح می دهند. به عنوان مثال 
آقای پورابراهیمی، آقای بحرینی و خانم حسینی در 
رابطه با بحــث ارز و بازار ثانویه کار کرده اند، بحث 
کرده اند با کمک کمیســیون اقتصادی پافشــاری 
کردند، دولت را متقاعد کردند که باید شــرایطش 

را عوض کنند.«
رئیس مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: 
»برخــی برادران دیگر را می بینید که فعالند مانند 
آقای فرهنگی و دوستان دیگر در مجلس، طرحی 
را بــرای اصالح قانون بودجه برای حل مشــکالت 
مردم داده اند که در دســتور اســت. شاید مجلس 
نظرشان را بپذیرد یا نپذیرد اما این حرکت، حرکت 

مطلوبی است.«
وی افزود: »یک روز آقای کاتب پیش من آمد 
و در رابطــه با طرحی که در مجلس مطرح اســت 
دیدم یادداشــت های زیــادی دارد که می خواهد 
مطرح کند، خوب است نماینده ای فعال باشد، آقای 
قاضی پور هم خیلی فعال هستند و نظر می دهد و 
طرح و لوایح را می خواند و اظهارنظر می کند و این 

کار، کار خوبی است.«

الریجانی خاطرنشان کرد: »در مجلس فعلی با 
مسائلی مواجه شدیم، همین چالشی که امروز است. 
بخشی از کار ممکن است با قانونگذاری حل شود و 
بخشی هم باید با نظارت ها و پیگیری ها مرتفع شود. 
یک مسئله ای در کشور ما است آن هم این است که 
مقدار زیادی از وقت نمایندگان برای حل مشکالت 
منطقه ای صرف می شود که این یک واقعیت است 
و برای آبادانی منطقه شان دغدغه دارند. شاید هم 
چاره ای نباشد. اینها بیشترین ارتباط را با مردم دارند 
وقتی مردم از آنها می خواهند مشکل را پیگیری کنند 
چــاره ای ندارند که آن را دنبال کنند. بعضی از این 
مشکالت جنبه ملی دارد و برخی جنبه منطقه ای.«
وی افزود: »گاهی به نمایندگان خرده می گیرند 
که چرا مسائل منطقه ای را دنبال می کنیم. کانال 
ارتباطی مردم با حکومت 
نمایندگان هستند و وقتی 
میان مردم می روند مردم 
می گویند که این مشکالت 
را داریــم و نماینــده باید 
دردمندانه این مشــکل را 
دنبال کند و برای این کار 
باید برود و وزیر را ببیند و 
پیگیری کند و گاهی به من 
مراجعه می کند، جلسه الزم 
دارند. اینها کار است دیگر 
منتها ممکن است در صحن مجلس قانون نشود اما 
خیلی کار است و من فکر می کنم به کشور آرامش 
می دهد. سنخ کار نمایندگان بخش زیادی از آن حل 

مسائل مردم است.«
رئیس مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: 
»در مسائل ملی هم برخی از مسائلی که باید دنبال 
شوند به ویژه در شرایط فعلی نیاز به هماهنگی قوای 
مختلف دارد و بعضی از مسائل هم مسائل درازمدت تر 
هم است به عنوان مثال کمیسیون عمران در قانون 
بودجه امسال یک کار مهم انجام داد و آن این است 
که مسئله ریل در کشور ما و حمل ونقل ریلی یک 
کمبود اساســی است و با کمبود منابع چگونه باید 
مشکل حل شود اینها آمدند پیشنهادی دادند که 
اگر ما در حد 7، 8 میلیارد دالر فاینانس اســتفاده 
کنیم 15 درصد اولش را باید دولت بدهد که ندارد.«

رئیس مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: 
»چند روز پیش دیدم که کمیســیون کشاورزی و 
چند تن دیگر از نمایندگان در رابطه با قیمت گندم 
مشکل داشتند که این موضوع در سال آینده برای 
کشــاورزان مشکل ایجاد می کند. این احتیاجی به 
مصوبه مجلس نداشت باید با دولت کار می کردیم و 
قیمت را تغییر می داد. تغییر هم دادند. ما صحبت 

هم کردیم اما از این تغییر هنوز راضی نیســتند و 
معتقدند که باید تعدیل شود و حاال در قانون بودجه 

باید به آن توجه شود.«
مضطرب کردن مردم چه فایده ای دارد؟!

علی الریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که 
درباره اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
درباره پولشویی و نیز ســخنان پیشین عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد پول های کثیف 
در انتخابات پرسید اظهار داشت: »اینجا دو مسئله 
مطرح است، یک آیا ما در کشور پولشویی داریم؟ یا 
پول های کثیف داریم؟ بله وجود دارد؛ نکته دوم این 
است که مردم انتظار دارند که مسئولین اعالم نظر 
بفرمایند یا اینکه بروند این مسئله را حل کنند؟ من 

فکر می کنم بیشتر باید به قسمت دوم فکر کرد.«
رئیس مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: آیا 
پولشویی و پول های کثیف 
در کشور داریم؟ خب باید 
برویــم آن را حل کنیم و 
راه حل آن را باید پیدا کرد. 
من گاهی می بینم که در 
برخی مسئولین  رسانه ها 
می گویند که فالن کاالی 
قاچاق وجود دارد و دست 
بعضی ها در آن است و ِگرد 

هم می گویند ]ســخن مبهم می گویند[ که معلوم 
نیست به کجا می خورد؛ خب این چه خاصیتی دارد 

از نظر اطالع رسانی؟«
الریجانی گفت: »مردم شــما را بر سر کار قرار 
نداده اند که شــما اعالم نظر بفرمائید بلکه راه حل 
پیدا کنید و اگر اشکالی در قاچاق، دست های آلوده، 
پول های کثیف و پولشویی وجود دارد، شما که دولت 
هســتید با مجلس بنشینید و آن را حل کنید و یا 
آن فــرد را بگویید که اعدام کنند. من فکر می کنم 
یک عملیات روانی از بیرون در حال انجام است که 
مســتمراً مردم را مضطرب کنند و دروغ هم زیاد 
می گویند و حرف خالف هم زیاد پخش می کنند. 
یــک عده هم در داخل بــه جای آنکه اینها را حل 
کنند یک چیزی هم روی آن می گذارند. چه حسی 
به مردم دست می دهد؟ اگر در قوه قضائیه هستید 
خب رسیدگی کنید چرا اعالم نظر می فرمائید؟ یا 
اگر در قوه مجریه هستید راه حل آن را پیدا کنید، 
یا اگر در قوه مقننه هستید و فقر قانون وجود دارد 

قانونش را مصوب کنید.«
وی افــزود: »مضطــرب کــردن مــردم چه 
خاصیتی دارد؟ این نکته دوم را شــما رسانه ای ها 
به سیاســتمداران آموزش دهید که متناســب با 

جایگاهشان مردم چه انتظاری از آنان دارند و آن را 
حل کنند، حال چه در قوه قضائیه، چه در مجریه 

و چه مقننه.«
کشور درگير مشکالت؛ 

اصالح طلبان در فکر انتخابات!
دیروز ســؤاالت رســانه های طیف موسوم به 
اصالح طلــب قابل تامل بــود و دغدغه های آنان را 
نمایش می داد. یکی از رســانه های اصالح طلب در 
حالی که هنوز یک سال و نیم تا انتخابات مجلس 
زمان مانده است سؤالش را به انتخابات اختصاص داد 
که الریجانی در پاسخ او گفت هنوز تا انتخابات زمان 
بسیار مانده و در حالی که کشور مشکالت اقتصادی 
دارد پرداختن به انتخابات چه لزومی دارد؟! ضمن 
آنکه باید یادآور شد حرکت اخیر اصالح طلبان که 
نامزدهای خویش را برای ریاست جمهوری 1400 
معرفی کرده بودند نیز با انتقادات فراوان مواجه شد 
چرا که اکنون که باید تمرکز بر روی حل مشکالت 
باشد اندیشیدن به انتخاباتی که قریب به 2سال و 

نیم دیگر برگزار خواهد شد بیراهه است.
یکی دیگر از رسانه های اصالح طلب نیز سؤالی 
حیرت انگیز در رابطه با برگزاری همه پرسی در مورد 
FATF ســؤال کرد که الریجانی در پاســخ گفت 
که این موضوع بســیار تخصصی است و برگزاری 
رفرانــدوم در مورد این گونه موضوعات مرســوم 
نیست. این سؤال از جانب این رسانه اصالح طلب در 
حالی مطرح شده که افراد آگاه به جوانب این امر و 
سازوکار FATF و آفت ها و 
آسیب های آن و اینکه این 
نهاد چگونه می تواند حلقه 
تحریم هــا را برای ملت ما 
تنگ تر کند در میان اقشار 
دانشگاهی،  تحصیلکرده، 
خبرنگاران و اصحاب رسانه 
ما نیز بسیار نیستند. حال 
پیشنهاد رسانه اصالح طلب 
یعنی پرسش از همه اقشار 
مردم در این باره مانند آن 
است که برای پیوستن به این نهاد با یک سکه شیر 

یا خط بیندازیم!
روزنامــه اصالح طلب:  بــه  خطــاب 

ضميرخوانی نکنيد!
اما روزنامه عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان 
سؤالی بسیار ناپســند و ناخوشایند را مطرح کرد. 
پرسش روزنامه مذکور این بود که فراکسیون والیی 
الریجانی را در ماجرای تعیین ریاست مجلس نمک 
گیر کرده اســت تا در مواردی حمایت او را داشته 
باشد! که رئیس مجلس در پاسخ گفت: »نظری در 
این خصوص ندارم و اطمینان ندارم پیشگویی ها و 

ضمیرخوانی ها درست باشد.«
در ادامــه این روزنامه به طرزی ناپســندتر به 
انتقاد اخیر نماینده ای از رئیس مجلس اشاره کرده 
کــه الریجانی با بیان اینکــه حق همه نمایندگان 
است که در مورد رئیس مجلس نظر داشته باشند، 
گفت: »لزومی ندارد با سوءظن برخورد کنیم، توصیه 
بزرگان دین بر حســن ظن اســت جنس من هم 
اینگونه نیســت که دلخور شوم. ضرورتی ندارد که 
با سوءظن نسبت به دیگران برخورد کنم مسیری 
را که درســت می دانم انجــام می دهم و کاری به 

جناح بندی ها ندارم.«

ایستادگی  فرمانده کل سپاه  جانشين 
را رمز پيروزی بر دشمن دانست و گفت: به 
برکت انقالب اسالمی قدرت سياسی و تسلط 

آمریکا بر منطقه از بين رفته است.
ســردار حسین سالمی جانشــین فرمانده 
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در دومین 
گردهمایی بسیجیان دانشگاه امام صادق)ع( گفت: 
اگر جامعه در درون ذهن خود احساس پیروزی بر 
دشمن را بکند قطعا در برابر دشمن پیروز می شود 
و هیچ ربطی به تعداد و امکانات ندارد. این حقایق 

در صدر اسالم تجربه شده است.
وی بــا تاکید بر نقش، جایگاه و اهمیت فکر 

و اندیشه در عزت و ذلت جوامع، افزود: دشمنان 
به دنبال تسخیر تفکر و اندیشه مسلمانان هستند 
زیرا هرکس بتواند بر افکار تسلط پیدا کند بر آن 

جامعه نیز حکومت خواهد کرد.
 سردار ســالمی با بیان اینکه هرگز نباید از 
دشمن ترســید، افزود: امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری درک ما را از دشمن تغییر دادند، 
در صورتی که قدرت فیزیکی دشمن چندان تغییر 
نکرده بود. این یعنی تفکر بســیجی، یعنی هیچ 

بن بستی برای ما وجود ندارد.
ســردار سالمی با اشــاره به اقدامات و تفکر 
شهید تهرانی مقدم برای هدف قرار دادن ناوهای 

هواپیمابر با موشک بالستیک در صورت بروز هر 
گونه تهدید یا خطایی از سوی آنان، گفت: دستیابی 
به این تکنولوژی پیشرفته داستان ناوهای هواپیمابر 
را در منطقــه پایان داد و موجب عقب نشــینی 
آمریکایی ها شد. امروز به برکت انقالب اسالمی 
قدرت سیاســی و تسلط آمریکا بر منطقه از بین 
رفته است و چند سال پیش فرماندهان آمریکایی 
اعالم کردند که ناوهای هواپیمابر آهن پاره و انبار 
مهماتی برای نابودی آنهاست که از دولت مردان 

خود خواستند آنها را نجات دهند.
به گزارش سپاه نیوز وی با اشاره به اقدامات 
تروریستی و تشکیل داعش توسط آمریکایی ها 

در منطقــه، گفت: تالش آنها برای آســیب به 
مقاومت به وســیله گروه های تروریستی موجب 
شــد قدرتی عظیم و مردمی در سوریه، عراق و 
یمن شکل بگیرد که امروز موجب وحشت رژیم 
صهیونیســتی است. آنها بیش از 7 تریلیون دالر 
برای تشکیل داعش هزینه کردند اما دستاورد و 
پیروزی آن برای انقالب اسالمی و مقاومت است. 
امروز ایران اسالمی یک قدرت جهانی است، بخش 
اعظم مشکالت اقتصادی کشور به دلیل مشکالت 
مدیریتی است اما با وجود این مسائل نیز مشکالت 
کشور ما قابل مقایســه با مشکالت اجتماعی و 

اقتصادی آمریکا نیست.

سردار سالمی: 

قدرت سیاسی و تسلط آمریکا بر منطقه از بین رفته است

مسئول ستاد عتبات عاليات در کاشان از مفروش شدن صحن 
حضرت فاطمه زهرا)س( به دست بافندگان کاشانی خبر داد. 

  بــه گــزارش تســنیم، ســرتیپ رضــا کاظمــی گفــت: کارگاه 
»فاطمیــه و  13 رجب«  با هدف بافت فرش های صحن حضرت فاطمه 
زهرا)س( در نجف  اشــرف  توسط خیر ارجمند  احمد علی اخباری بنا و 

در این کارگاه 13 فرش در حال بافت است.
 وی اضافــه کــرد: فرش هــا بــرای صحــن جدیــدی بــه نــام

حضرت فاطمه زهرا)س( در  نجف اشــرف کــه به زودی  ابنیه آن کامل 
می شــود نیت شده اســت، متراژ این فرش ها بر اساس  اندازه ستون تا 
ستون صحن  14 متری است که حدود 150 تخته فرش نیاز این صحن 

در دست بافت در شهرهای کاشان و آران و بیدگل است.
وی ادامــه داد: تا کنون 130 تخته از فرش ها توســط بانی در حال 
اجــرا و تــا کنون 12 عدد از آنها بافته شــده و این تماما با رنگ و طرح 

یکنواخت است.

اهواز- خبرنگار کیهان:
استاندار خوزستان گفت: تا چند روز آینده مطالبات کارگران 

گروه ملی به یک ماه کاهش می یابد.
»غالمرضا شــریعتی« در خصوص شرکت گروه ملی فوالد ایران نیز 
تصریح کرد: هفته گذشته کارگران زیر دیپلم این شرکت دو ماه از حقوق 
خود را دریافت کردند و دیپلم ها و کارشناسان هم یک ماه از حقوقشان 
پرداخت شــد و ظرف چند روز آینده ماه دوم حقوق این افراد پرداخت 

خواهد شد که معوقات به یک ماه خواهش می یابد.
وی ادامه داد: مواد اولیه برای این شرکت به فوالد خوزستان سفارش 
داده شده است و به زودی این مواد تحویل شرکت گروه ملی خواهد شد 

تا تولید مجددا از سر گرفته شود.
وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم کارگران گروه ملی هر چه سریع تر 
به سر کار برگردند و چرخه تولید دوباره از سر گرفته شود و حقوق آنها 

از طریق تولید ثروتی که در این مجموعه خواهد شد پرداخت شود.

صحن حضرت فاطمه)س( 
به دست بافندگان کاشانی مفروش می شود

استاندار خوزستان:
مطالبات کارگران گروه ملی به یک ماه 

کاهش می یابد

* الریجانی در پاسخ به سؤالی 
درباره اظهارات ظریف: دو مسئله 
مطرح است، یک آیا ما در کشور 
پولشویی داریم؟ بله وجود دارد؛ 

نکته دوم این است که مردم انتظار 
دارند که مسئولين اعالم نظر 

بفرمایند یا اینکه بروند این مسئله 
را حل کنند؟ من فکر می کنم بيشتر 

باید به قسمت دوم فکر کرد.

* در نشست خبری رئيس 
مجلس، خبرنگار کيهان از وی 

پرسيد »به نظر جنابعالی مجلس 
دهم کجای امور است؟!« که 

الریجانی در پاسخ ابتدا خندید 
و سپس گفت کار مجلس به فرد 
است چنان که می بينيد شماری 

از نمایندگان را که فعال هستند، 
برنامه دارند و طرح می دهند.

یک پایگاه آمریکایی فعال در زمينه اخبار نظامی، 
ناوشکن »ســهند« را »تهدیدی برای نيروی دریایی 
آمریکا« خواند و نوشــت، نمایش موفق قابليت های 
رادارگریز این ناو ایرانی می تواند مایه شرمســاری 

واشنگتن شود.
یک پایگاه آمریکایی فعال در زمینه اخبار نظامی الحاق 
ناوشــکن »سهند« به نیروی دریایی ایران را »تهدیدی برای 
نیروی دریایی آمریکا« خوانده و درباره چالش تازه این ناوشکن 
برای ایاالت متحده و نیروهایش در منطقه خلیج فارس هشدار 

داده است.
به گزارش فارس، روز شنبه با حضور فرمانده کل ارتش، 
فرمانده نیروی دریایی و جانشــین وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح ایران در بندرعباس، ناوشکن »سهند« به 
ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق شد. پیشرفته ترین ناوشکن 
بومی منطقه غرب آسیا توسط متخصصان نیروی دریایی ایران 

طراحی و ساخته شده است.
 Task and( »پایــگاه آمریکایی »تســک  اند پِرپــس
Purpose( درباره سهند گزارشی با این عنوان منتشر کرده 

است: »ایران در حال ارسال ناوشکن رادارگریز خود برای گالویز 
شدن با آمریکا است«

این رسانه آمریکایی نوشت: طبق گزارش رویترز، نیروی 
دریایی ایران روز شنبه یک ناوشکن جدید و بومی رادارگریز 
را به ناوگان خود اضافه کرد و پیوستن این ناوشکن جنگی به 
همراه سیستم های رادارگریز آن به بقیه نیروی دریایی متعارف 
این کشــور در دهانه تنگه از نظر استراتژیکی حساس هرمز، 

چالشی دیگر برای نیروی دریایی آمریکا است.
در این گزارش آمده است: ناوشکن سهند اولین نوع جدید 
از ناوهای جنگی ایران اســت. دریادار دوم علیرضا شیخی در 
مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت که طراحی این شناور 
با اتکا به دانش فنی داخلی نیروی داخلی، بسیار جسورانه و 
مبتکرانه و با قابلیت های رادارگریز ساخته شده است. تلویزیون 
دولتی ایران همچنین ادعا کرده که این ناوشکن قابلیت هایی 
از قبیل حمل بالگرد را دارد و در آن پرتابگرهای اژدرها، انواع 
توپ های ضد هوایی و ضد سطحی، سامانه های موشکی سطح 
به ســطح و سطح به هوا، سامانه دفاعی نقطه ای، سامانه ضد 
زیردریایی، قابلیت رادار گریزی، افزایش برد عملیاتی، قابلیت 

مانور پذیری باال و همچنین سامانه های الکترونیکی وجود دارد.
در ادامه گزارش »تسک  اند پِرپِس« آمده است: رونمایی 
از این ناوشکن، رونمایی از تازه ترین چالش تکنولوژیکی برای 
کشتی های نیروی دریایی آمریکا در منطقه است. پیش تر ارتش 
ایران در ماه اکتبر ادعا کرده بود که برد موشک های بالستیک 
زمیــن به دریای خود را به 700 کیلومتر افزایش داده و قادر 

به هدف قرار دادن هر کشتی در برد 700 کیلومتری است.
پایــگاه آمریکایی در بخش دیگری از گــزارش خود از 
»شرمساری نیروی دریایی آمریکا« در صورت نمایش موفق 

توانمندی های ناوشکن سهند صحبت می کند.
در این گزارش آمده اســت: حتی اگر ســهند به آغازگر 
اصلی مخاصمات بین دو کشــور تبدیل نشود، نمایش موفق 
توانمندی های رادارگریز این ناو می تواند مایه شرمساری نیروی 
 The(»دریایی آمریکا شود چرا که همانطور که پایگاه »وار زون
War Zone( در ماه ســپتامبر گزارش داد، شاید ناو یو اس 
اس زوموالت )USS Zumwalt( آمریکا جزو ناوهایی است 
که در آب های آزاد کمترین قابلیت را در زمینه رادارگریزی 

در اختیار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کمبود امکانات شهری 
 برای معلوالن انتقاد کرد و گفت: باید صدای رسای این قشر را 

بشنویم.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، محمد شریعتمداری دیروز در 
همایش روز جهانی معلوالن به شــهرداران توصیه کرد که یک روز از 
منزل تا محل کار را با ویلچر طی کنند تا فقر امکانات حمل و نقل برای 

افراد دارای معلولیت را لمس کنند. 
شریعتمداری افزود: طبق آمار جهانی، یک سوم از یک میلیارد نفر 
دارای معلولیت، کودک هستند و بقیه به علت بیماری، حوادث، تصادفات 
و سالمندی معلول شده اند؛ پس معلولیت، سرنوشت احتمالی همه افرادی 

است که خارج از جامعه معلوالن زندگی می کنند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از جامعه مشکالت معیشتی دارند 
و این مســئله فقط مختص معلوالن نیست اما به افراد دارای معلولیت 
قول می دهیم که بدون حضور نماینده آنان در مورد مسائل مربوط به 
معلولیت تصمیم گیری نکنیم، می توان مشــاور وزیر در امور معلوالن 
منصوب کرد تا تمام مســائل مربوط به معلولیت عالوه بر بهزیستی از 

زبان نماینده معلوالن نیز شنیده شود.
وزیر رفاه با اشاره به نقش نظارتی مجلس بر اجرای قانون معلولیت 
گفت: یک سوم منابع بهزیستی باید خرج توانبخشی شود و بهتر است 
روشی برای نظارت بر نحوه هزینه کرد این منابع طراحی شود. گفتنی 
اســت، پیش از صحبت های وزیر رفاه جمعی از معلوالن و خانواده های  

آنها  به طرح مشکالت و کمبودهای خود پرداختند.
جریمه دستگاه هایی 

که قانون جذب معلوالن را اجرا نکنند
محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور هم در این مراسم 
گفت: سازمان امور اســتخدامی به سازمان ها تاکید کرده که قانون 3 
درصد جذب معلوالن را اجرا کنند، در صورتی که هر دســتگاهی این 
قانون را اجرا نکند، از جذب نیرو و اســتخدام باز می ماند و همچنین 

مشمول قانون مجازات اسالمی می شود.

عرضه نفت در بــورس یک راهکار 
اساسی برای مقابله با تحریم های نفتی 
و جلوگيری از افت صادرات نفت کشور 
اســت، اما وزارت نفت و سازمان بورس 
اجرای  اصلی  متوليان  عنوان  به  انرژی، 

این راهکار، آن را مسکوت گذاشته اند.
بــا تصویب شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصادی، عرضه نفت در بورس و مشــارکت 
بخش خصوصی در صــادرات نفت ایران به 
عنوان یکــی از جدی ترین راهکارهای ایران 
برای مقابله با تحریم های نفتی در دســتور 
کار قرار گرفت. ســرانجام حدود یک میلیون 
بشــکه نفت طی دو مرحلــه در آبان ماه در 
بورس انرژی به فروش رفت و بدین صورت با 
حضور شرکت های خصوصی داخلی، نخستین 

گام برای مقابله با تحریم های نفتی آمریکا با 
موفقیت برداشته شد.

در حالــی هجمه ســنگین رســانه های 
بیگانه علیــه این راهکار ضدتحریمی قدم به 
قدم در حال پیاده ســازی است که در داخل 
کشــور، مسئوالن وزارت نفت و بورس انرژی 
به عنوان متولیان اصلی بسترسازی برای این 
راهکار، کوچکترین توضیحی در راستای رد 
شبهات مطرح شده ارائه نداده اند و این بار نیز 
کارشناســان و دانشگاهیان با پاسخگویی به 
شبهات مطرح شده توسط رسانه های خارجی، 
بار رسانه ای این سازمان ها را به دوش کشیده و 
در مسیر شائبه زدایی از سازوکار عرضه نفت در 

بورس اقداماتی اساسی انجام دادند.
از ابتدای طرح راهکار عرضه نفت در بورس 

وزیر رفاه: 
قول می دهم که بدون حضور 

نماینده معلوالن در مورد مسائل آنان 
تصمیم گیری نکنیم

مرگ تدریجی عرضه نفت در بورس

انحصارطلبی وزارت نفت در سایه  محافظه كاری بورس انرژی
بــرای مقابله با تحریم های نفتی و جلوگیری 
از افت میزان صادرات نفت کشور، خط مشی 
وزارت نفت و سازمان بورس انرژی به عنوان 
متولیان اصلی اجرای این راهکار مســکوت 
گذاشــتن روند پیگیری های ایــن موضوع 

بوده است.
شاید تالش وزارت نفت برای مطرح نشدن 
این راهکار در فضای رسانه ای به نوعی قابل 
درک باشــد زیرا منافع بخشی از بدنه  وزارت 
نفــت با ورود بخش خصوصی به بازار جهانی 
نفت به خطر می افتــد بنابراین تمایل دارند 
انحصار فروش نفت کشور را برای خود حفظ 
کنند. اما در این بین ســکوت سازمان بورس 
انرژی نسبت به شبهات مطرح شده قابل درک 
و توجیه نبوده و باعث شده است روند پیگیری 
این راهکار در فضای نخبگانی و رســانه ای و 
به تبع آن در سطوح عالی کشور با مشکالت 

متعددی مواجه شود.
محافظه کاری سازمان بورس انرژی برای 
حضور در رسانه ها جهت پیشبرد این راهکار 
در حالی رخ می دهد که آمار و ارقام حاکی از 
سود باالی این نهاد با نفتی شدن بورس انرژی 
اســت بنابراین حتی از این جنبه نیز انفعال 

سازمان بورس قابل توجیه نیست.
همچنین بررسی فضای رسانه ای کشور 
از زمــان خروج آمریکا از برجام و بازگشــت 
تحریم های نفتی، نشــان از مخالفت جدی 
وزارت نفت با اجرای این راهکار ضدتحریمی 
دارد. بررســی دوتجربه قبلی عرضه نفت در 

بورس نیز گواهی بر صحت این ادعا است.
بر اســاس گزارش شماره 12543 مرکز 
پژوهش های مجلس دلیل شکســت عرضه 
نفت در بورس در دو تجربه قبلی از نظر بیشتر 
ناظران بی میلی فروشنده بود تا نبود خریدار. 
پس از خروج آمریکا از برجام نیز وزارت نفت 

بــه بهانه های مختلف در مســیر اجرای این 
راهکار کارشکنی کرده و مشاهده می شود که 
حتی با وجود تصویب شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی نیز در حال حاضر اجرای این راهکار 

با توقف مواجه شده است.
گفتنــی اســت در همیــن رابطه یک 
کارشــناس حوزه نفــت و گاز با  اشــاره به 
ضــرورت تداوم عرضه نفت در بورس به خبر 
فارس گفت: »بخش خصوصی که می خواهد 
فعال شــود، باید بداند که همیشه این عرضه 
نفت هســت. باید روابط ایجاد کند، مشتری 
دائم پیدا کند، سیســتم بانکــی خودش را 
درست کند، اینها نیاز به سرمایه گذاری دارد 
و وقت صــرف کردن می خواهد و این زمانی 
می صرفد که بخش خصوصی مطمئن باشد 

اینجا نفت هست«.
محمدصادق کریمی اظهــار کرد: »این 
برخورد مثل این است که پاالیشگاهی احداث 
شــود اما درباره تأمین خوراک آن اطمینان 
وجود نداشته باشد. بنابراین باید وزارت نفت 
اعالم کند که عرضه نفــت در بورس انرژی 

مستمر است.«.
در مجمــوع بــه نظر می رســد عالوه بر 
سنگ اندازی بخشی از بدنه وزارت نفت برای 
توقف عرضه نفــت در بورس، محافظه کاری 
ســازمان بورس انرژی نیز یکــی از مهترین 
موانع پیاده ســازی این راهکار ضدتحریمی 
است. شاید بهتر باشــد که مسئوالن بورس 
انرژی به جای کلی گویی درباره این موضوع 
در مشی رسانه ای خود تجدید نظر کرده و با 
حضور فعاالنه در فضای رسانه ای زمینه را در 
وهله اول برای عدم توقف این راهکار در گام 
بعدی برای توسعه این راهکار تا شکل گیری 
تجارت نفت در ایران و تبدیل شدن به هاب 

نفتی منطقه فراهم کنند.

پایگاه آمریکایی: ناوشکن سهند می تواند مایه شرمساری نیروی دریایی آمریکا شود



سقوط 5 پاسگاه امنیتی افغانستان
 در حمالت گروه تروریستی طالبان

عناصر گروه تروریستی طالبان با حمله به 
سه شهرستان در شمال غرب افغانستان، پنج 
پاسگاه نیروهای امنیتی این کشور را به  اشغال 

درآوردند.
مقامات محلی در والیت »فاریاب« افغانستان اعالم 
کردند، شماری از عناصر گروه تروریستی طالبان به 
مواضع نیروهای امنیتی در شهرستان های »اندخوی«، 

»قرغان« و »قرمقول« در این والیت حمله کردند و 
پنج پاسگاه امنیتی را به  اشغال خود درآوردند. در این 
حمله، تروریست های طالبان 16 نظامی افغان را کشته 

و همین تعداد را نیز زخمی کردند.
براساس خبر های تکمیلی، نیروهای ویژه ارتش 
افغانســتان توانستند، تروریســت ها را از شهرستان 

»اندخوی« عقب برانند.

ارتش سوریه: 279 داعشی را 
در استان سویدا کشتیم

پاکسازی  عملیات  ارتش سوریه طی  نیروهای 
کامل استان مرزی »سویدا« در جنوب این کشور 
279 تکفیری وابسته به داعش را به هالکت رساندند. 
نیروهای ارتش ســوریه دیروز به عملیات پاکسازی 
در اســتان سویدای سوریه ادامه دادند و در این عملیات، 
279 تکفیــری عضــو داعش را به هالکت رســاندند. به 
گزارش ایسنا، ارتش سوریه در استان سویدا طی روزهای 

گذشته نیز موفق شده بود، مقادیر زیادی سالح و مهمات 
آمریکایی، از جمله موشــک های »تاو«، را از تروریست ها 
کشــف کند. خبرگزاری »اســپوتنیک« هــم خبر داد، 
بازرگانــان ترکیه ای وغربی 100 فروند پهپاد را در اختیار 
تروریست های »جبهه النصره« در شمال سوریه قرار دادند 
 تا از این پهپاد ها برای حمله شیمیایی علیه مردم سوریه

 استفاده کنند.
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در حالی که رئیس جمهور فرانسه تا پیش از این 
صراحتا اعالم کــرده بود در مقابل »جلیقه زردها« 
عقب نشــینی نخواهد کرد با گسترش اعتراضات و 
شورش ها پذیرفت که دولت با معترضان به گفت و گو 

بنشیند.
پاریس روز شــنبه شــاهد بدترین ناآرامی ها از سال 
1968 )شورش های دانشجویی( بود. تظاهرات کنندگان و 
معترضان اقدام به آتش زدن ده ها دستگاه خودرو کردند. 
تعداد زیادی از فروشگاه ها غارت و به خانه ها و فروشگاه های 
لوکس خســارات زیادی وارد شد. صحنه های درگیری و 
تعقیب و گریز پلیس و معترضان بی شــباهت به »جنگ« 
نبود. جرقه این اعتراضات سه هفته پیش ابتدا در مخالفت 
با افزایش مالیات سوخت آغاز شد. ولی در ادامه معترضان 
با سردادن شعارهای ضد سرمایه داری خواستار استعفای 
ماکرون شــدند. هنوز ماهیت جنبش بی سر جلیقه زردها 
کامال معلوم نشده و پرسش های فراوانی در این باره شکل 
گرفته. آیا این جنبش تبدیل به جنبشی ضد سرمایه داری 
شبیه جنبش وال استریت شده است؟ آیا به دلیل بی سری 
این جنبش زود فروکش خواهد کرد؟ آیا حاشیه نشین ها 
به این جنبش خواهند پیوســت و فرانســه طی روزها و 
هفته های آتی شــاهد گســترش درگیری ها خواهد شد؟ 
تحوالت روزهای اخیر فرانســه چه نسبتی با تحوالت کل 
جهان غرب دارد و نقش شبکه های اجتماعی در این میان 
چیست؟ اینها و ده ها سؤال دیگر همزمان با زبانه کشیدن 
شعله ها در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری فرانسه در رسانه ها 

و خبرگزاری ها منتشر شده است.
عقب نشینی ماکرون

با شعله ورتر شدن اعتراضات و خشم گسترده معترضان 
و از آن ســوی نگرانی رهبران این کشور »ماکرون« که تا 
دیروز می گفت به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد به فکر 
فرو رفته است. ماکرون روز یک شنبه و پس از بازگشت از 
اجالس گروه 20 در آرژانتین سری به خیابان های فرانسه 
زد و حجم گسترده خرابی ها را دید. او به سراغ خودروهای 

بحران در فرانسه به اوج رسید
ماکرون: مذاکره می کنم

سوخته و ساختمان های آسیب دیده رفت و عملکرد پلیس 
را ســتود. اما تعدادی از معترضان در مسیر بازدید، وی را 
»هو« کردند و خواستار استعفای وی شدند.  ماکرون پس 
از مشاهده خسارت های ناشی از ناآرامی های پاریس، ریاست 
یک نشست بحران را بر عهده گرفت و این جلسه در نهایت 
به درخواســت برای برگزاری چهارمین دور از مذاکرات با 
فعاالن ضد دولتی ختم شد که دو هفته است در اعتراض 
به افزایش بهای سوخت و افزایش هزینه های زندگی دست 
به تظاهرات زده اند. به گزارش ایسنا، »ماکرون«، یکشنبه با 
نخست وزیر، وزیر کشور و مقام های ارشد سرویس امنیتی 
فرانســه هم دیدار کــرد تا راهکاری بــرای مقابله با این 
اعتراضات بیابد. درخواست ماکرون برای مذاکره با معترضان 
در حالی صورت گرفته که وی بعد از اعتراضات هفته گذشته 
گفته بود صدای معترضان را شــنیده اما تصمیمش برای 
افزایش مالیات بر سوخت را لغو نخواهد کرد. براساس اعالم 
کاخ الیزه، ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه خواستار مالقات 
با سازمان دهندگان اعتراضات و رهبران احزاب شده است و 
تمایل بر گفت وگو را تاکید کرده است. »فرانسوا دو روژی«، 
وزیر محیط زیست فرانسه نیز در روزهای اخیر با نمایندگان 
معترضان موسوم به »جلیقه زردها« دیدار کرد اما نتوانست 

آنها را برای پایان دادن به اعتراضات متقاعد کند.طبق این 
بیانیــه، ماکرون به فیلیپ دســتور داده با رهبران احزاب 
سیاســی و نمایندگان جلیقه زردهــا دیدار کند. ماکرون 
همچنین از وزیر کشــور خواسته نیروهای امنیتی را برای 
مقابله با اعتراضات در آینده آماده کند. رئیس مجلس سنای 
این کشور نیز تصریح کرده دولت باید از تصمیمش مبنی 
بر افزایش مالیات های سوخت صرف نظر کند. دولت حق 

ندارد سومین »شنبه سیاه« را ایجاد کند. 
آمارهای جدید

به گفته پلیس پاریس، ۴12 تن شنبه حین اعتراضات 
بازداشت شدند و ۳78 تن هنوز در بازداشت  مانده اند. در 
مجموع 26۳ تن نیز در اعتراضات سراسر فرانسه مجروح 
شدند که 1۳۳ مجروح در پایتخت شامل 2۳ عضو نیروهای 
امنیتی می شــد. مقامات شهر تولوز نیز روز یکشنبه اعالم 
کردنــد که 57 نفر از جملــه ۴8 نیروی پلیس در جریان 
درگیری های شنبه زخمی شــدند و پنج نفر از نیروهای 
پلیس هم بســتری شدند. در بیانیه پلیس آمده: »شانزده 
نفر از این افراد در پی آشوب و چهار نفر دیگر هم به غارت 
فروشگاه ها متهم شــده اند«. این آمارها در حالی از سوی 
دولت بیان شده که معترضان تعداد زخمی ها و دستگیری ها 

را بسیار بیشتر اعالم کرده اند. معترضان گفته اند ناآرامی های 
روز شــنبه آغاز یک انقالب بود و با اعتراضات سال 1968 
قابل مقایســه اســت. »فدریک الگش« از اتحادیه پلیس 
فرانســه نیز گفته: »ما در شرایط  مواجهه با یک شورش 
قرار داریم.«. به گفته وی 16 ایســت بازرسی پلیس برای 
نخستین بار در خیابان شــانزه لیزه مستقر شده  بودند اما 
نتوانستند ناآرامی ها را مهار کنند.  الگش این را هم گفته 
که مداخله ارتش باید در راستای حفاظت از بناهای تاریخی 

و کمک به عملکرد پلیس صورت گیرد. 
رسوایی برای پلیس

از سوی دیگر انتشار یک ویدئو از ضرب و شتم یکی از 
معترضان توسط چندین نیروی پلیس در یکی از کوچه های 
فرعی پاریس خشم عمومی را برانیگخته است.این ویدئو که 
توسط یک شهروند فرانسوی از پنجره اتاقش گرفته شده 
نشان می دهد که دو پلیس فرانسه یک معترض جلیقه زرد 
را که در حال فرار است به زمین انداخته با باتوم و مشت 
و لگــد می زنند. همزمان 5 نیروی دیگر پلیس نیز به آنها 
اضافه شده و با مشت و لگد و ضربه های باتوم وی را مورد 

ضرب و شتم شدید قرار می دهند. 
صنعت گردشگری

همچنین خبرگزاری ها گزارش می دهند: ادامه اعتراضات 
در پاریس پایتخت فرانسه باعث لغو گسترده سفر گردشگران 
به این کشور شده است. رئیس اتحادیه هتل ها و رستوران های 
فرانسه در این زمینه فاش کرد حدود 50 درصد از سفر های 
رزرو شــده گردشگران به پاریس در پی ادامه اعتراضات به 
سیاســت های دولتی و خشونت های ناشی از آن، لغو شده 
است. وی وضع گردشگری در پاریس را فاجعه بار توصیف 
کرد و افزود: بســیاری از گردشــگران بدون تکمیل ســفر 
خــود، پاریس را ترک کردند و بــه لندن، آلمان و یا حتی 

اسپانیا رفتند. 
وی خاطر نشــان کرد: بخش هتل ها و رستوران ها در 
پاریس بیشترین آسیب را از اعتراضات متحمل شده است 

به ویژه که لغو سفر گردشگران همچنان ادامه دارد.

دبیرکل »جنبش نجباء« در پاسخ به گستاخی رئیس جمهور 
آمریکا مبنی بر دریافت غرامت به خاطر جنگ در عراق، به 
او هشدار داد که عراق را با عربستان سعودی  اشتباه نگیرد. 
شیخ »اکرم الکعبی« در واکنش به گستاخی »دونالد ترامپ«، که 
غرامت جنگ آمریکا در عراق را از »حیدر عبادی« طلب کرده بود، 
در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: اگر ترامپ احمق از عراق 
غرامت می خواهد، مقاومت اسالمی آمادگی دارد تا بار دیگر ذلت و 
خواری را به نیروهایش بچشاند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
الکعبی افزود: ترامپ، فرار کنسول آمریکا از بصره را فراموش نکند.

وی خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشــت: )ترامپ( بدان که 
عراق عزتمند است، گمان نکن که با رژیم سعودی سخن می گویی، 
مراقب باش... برای یادآوری می گویم که فرار کنسول آمریکا از بصره 

را فراموش نکن.
نیروهای آمریکایی در سال 200۳ عراق را  اشغال کرده و در سال 

2011 نیز علیرغم میل کاخ سفید، مجبور به ترک عراق شده اند.
پیش از این ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی »اکسیوس« گزارش 
داده بود، در سفر »حیدرعبادی« نخست وزیر سابق عراق به واشنگتن، 
ترامپ دو بار از او خواسته بود که عراق باید هزینه های جنگ آمریکا 

در این کشور را پرداخت کند.
گفتنی است، رئیس جمهور آمریکا تاکنون بیش از 500 میلیارد 
دالر از سران رژیم سعودی به بهانه های مختلف گرفته است و علنا 
مقامات سعودی را به گاو شیرده تشبیه می کند. او عراق را در حالی 
با عربستان  اشتباه می گیرد که نیروهای آمریکایی عراق را با شکست 

و سر افکندگی ترک کرده اند.
تیرماه گذشته و در پی ناآرامی ها در بصره، کنسولگری آمریکا در 
بصره تعطیل شده و سرکنسول این کشور نیز از بصره فرار کرده بود.

در واکنش به درخواست غرامت از عراق

اکرم الکعبی: آقای ترامپ! مراقب باش
اینجا عراق است نه عربستان

روزنامه انگلیســی گاردین در گزارشی 7 
مورد تکان دهنده از وضعیت یمن را برشمرده و 
علیه کشورهای غربی و سعودی تاخته است. در 
این گزارش می خوانیم: »بالغ بر 85 هزار کودک 
یمنی زیر پنج سال بر اثر گرسنگی جان خود 
را از دست داده اند که معادل روزانه 77 کودک 

از سال 2015 است.«
حمله سعودی و امارات به یمن که از فروردین 9۴ 
شروع شده باعث خلق یکی از بزرگترین جنایت های 
بشری شده اســت. روزنامه گاردین در گزارشی در 
همین ارتباط نوشته: »با گذشت بیش از سه سال از 
جنگ یمن، این آمار تکان دهنده یاس آور است: 57 
هزار نفر کشــته شده اند، 1۴ میلیون نفر در معرض 
گرسنگی و قحطی هستند و هر هفته 10 هزار مورد 
جدید ابتال به وبا گزارش می شــود. براساس برآورد 
گــروه »کودکان را نجات دهیــد«، بالغ بر 85 هزار 
کودک زیر پنج سال بر اثر گرسنگی جان خود را از 
دســت داده اند که معادل روزانه 77 کودک از سال 
2015 اســت. اگر روزانه 77 کــودک در انگلیس و 
آمریکا بــر اثر عوامل اجتناب پذیر جــان خود را از 
دست می دادند، فریاد خشــم از این امر در سراسر 

جهان شنیده می شد.«
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: »اما 
داستان جنگ یمن، داستان دخالت منفعت طلبانه و 
بی توجهی بین المللی است، سران جهان در اجالس 
اخیر گروه 20 بیشــتر تظاهر به حمایت در این باره 
کردند، البته اگر اصاًل در این خصوص صحبت کرده 

گاردین منتشر کرد

7 آمار تکان دهنده از وضع یمن؛ روزی 77کودک فقط از گرسنگی می میرند

باشــند... مارتین گریفتیس، دیپلمات انگلیســی و 
فرستاده سازمان ملل در امور یمن امیدوار است این 
هفته گفت وگوهای صلح را در استکهلم برگزار کند، 
توطئه چینی قدرت های خارجــی همچنان مانع از 
پیشرفت )تالش ها برای برگزاری گفت وگوهای صلح( 
می شود... ســعودی ها همچنان در برابر درخواست 
برای برقراری آتش بــس در یمن مقاومت می کنند 
و با حماقت تمام ادعا می کنند در آســتانه پیروزی 
هستند. بر این اساس، برای محمد بن سلمان، توقف 
تحمیلی و بی نتیجه جنگی که سال 2015 در یمن به 
راه انداخت، یک شکست شخصی بزرگ دیگر، پس از 

فاجعه قتل خاشقجی، شکست راهبردی در سوریه و 
سقوط اخیر روابط عربستان با ترکیه، لبنان و اتحادیه 
اروپا است. جایگاه وی در داخل، که تا همین حاال هم 
تضعیف شده است، ممکن است در معرض خطر شدید 
قرار گیرد، و همچنین ممکن اســت وی با تحقیق 
سازمان ملل درباره ارتکاب جنایات جنگی رو به رو 
شود.به اعتقاد نویسنده گاردین »بی میلی عربستان و 
امارات به گفت وگوهای صلح و عزم ترامپ در حفاظت 
از دوستان خود در ریاض، گویای علت رویکرد دوگانه 
چشمگیر آمریکا در نشســت هفته گذشته شورای 
امنیت سازمان ملل است؛ نشستی که در آن، آمریکا 

با اجرای فوری آتش بسی که خود مایک پمپئو )وزیر 
خارجه آمریکا( یک ماه پیشتر درخواست کرده بود، 
مخالفت کرد. در آن نشست، دیپلمات های انگلیسی 
گفتند اوضاع به قدری وخیم است که نمی توان اجرای 
آتش بس را به تاخیر انداخت، اما آمریکا اصرار کرد 
باید تا آغاز گفت وگوهای استکهلم منتظر ماند...گفته 
می شود سعودی ها و امارات، در پشت صحنه، با هشدار 
به دست نشاندگان یمنی خود برای حضور نیافتن در 
مذاکرات استکهلم در صورت اجرای آتش بس، تهدید 
کرده اند گفت وگوهای استکهلم را بر هم زنند...همه 
این ها به ضرر روند مذاکرات تحت هدایت ســازمان 
ملل، در صورت آغاز موفقیت آمیز گفت وگوها است 
و مایه تاسف خواهد بود. وزارت خارجه و وزارت دفاع 
آمریکا به دالیل اقتصادی و امنیتی، احتماالً از پایان 
دادن به جنگ یمن استقبال خواهند کرد. اما روشن 
اســت که ترامپ به سعودی ها درخصوص هر گونه 

آتش بس و توافق آتی اجازه وتو می دهد.«
گاردین در پایان نتیجــه گرفته که: »در حالی 
که قدرت های خارجی مانند پرنده های شکارچی بر 
فراز سرزمین درهم کوبیده یمن پرواز و برای برتری 
با یکدیگر رقابت می کنند، کودکان یمنی همچنان 
بر اثر گرسنگی جان خود را از دست می دهند. یک 
هفته تاخیــر دیگر برای برقراری آتش بس در یمن 
به معنای جان باختن 77 کودک دیگر در هر یک از 
این هفت روز است، و دو هفته تاخیر به معنای جان 
باختن دو برابر این تعداد کودک است و با هر هفته 
تاخیر، این تعداد به صورت تصاعدی افزایش می یابد.«

سرویس خارجی-
روزنامــه »نیویورک تایمز« با اســتناد به 
اطالعاتی گزارش داده یک شــرکت جاسوسی 
رژیم صهیونیستی با رهگیری ارتباطات تلفنی 
خاشقجی در قتل وی با آل سعود همکاری کرده 

است.
خبرهای جسته و گریخته ای از دست داشتن رژیم 
صهیونیستی در قتل جمال خاشقجی در هفته های اخیر 
افشا شده بود. برخی رسانه ها پیش از این گزارش داده 
بودند »تل آویو« با شنود تلفن همراه »جمال خاشقجی« 
اطالعات الزم را به سعودی ها داده است. حاال اطالعات 
تازه ای در باره نقش اسرائیل در قتل خاشقجی منتشر 
شده است. فارس به نقل از »روزنامه نیویورک تایمز« 
نوشــته، یک فعال عربســتانی مخالف آل سعود که از 

دوستان جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی 
بوده، یک شــرکت نرم افزاری رژیم صهیونیســتی را 
متهم کرده اســت که با جاسوسی از تلفن همراه وی 
و ارتباطاتش با جمال خاشــقجی به دیوان سلطنتی 
عربســتان در قتل وی کمک کرده است. براساس این 
گزارش، این معارض سعودی، 27 ساله و ساکن تورنتو، 
شکایتی هم علیه شرکت اسرائیلی NSO تنظیم کرده 
است.»نیویورک تایمز« نوشته: »این مسئله فشار را به 
این شرکت اسرائیلی و دولت تل آویو در زمینه فروش 
دستگاه ها و نرم افزارهای جاسوسی به کشورهای خارجی 
افزایش خواهد داد و همچنین مســئله اتحاد و ارتباط 
گســترده عربستان با رژیم صهیونیستی را برجسته تر 
خواهد کرد. این شکایت توسط عمر عبدالعزیز معارض 
عربستانی ســاکن کانادا در اسرائیل انجام شده است. 

فعاالن و روزنامه نگاران دیگر نیز شــکایات مشــابه ای 
علیه شــرکت NSO مطرح کرده و این شرکت را متهم 
کرده اند با دولت هــای مکزیک و امارات متحده عربی 
برای جاسوسی از تلفن های همراه آنها همکاری کرده 
است. گروه حقوق بشری عفو بین الملل نیز اخیرا شرکت 
NSO را متهم به همکاری با عربستان برای جاسوسی 

از کارکنان این نهاد کرده اســت. عفو بین الملل هفته 
گذشــته اعالم کرده بود که به زودی اقدامات قانونی و 
قضایی را علیه این شرکت انجام خواهد داد.«در متن 
شکایت »عمر عبدالعزیز« همچنین آمده: »عربستان از 
طریق جاسوسی، به ارتباطات وی با جمال خاشقجی 
دست یافته است. عبدالعزیز می گوید که ماه ها قبل از 
قتل خاشقجی وی از سوی عناصر نزدیک به محمد بن 
سلمان ولیعهد سعودی که در پروسه کشتن خاشقجی 

نیز دست داشتند هدف قرار گرفته شده است. به گفته 
عبدالعزیز، دو نفر از عوامل ســعودی به سراغ او رفته 
بودند تا وی را متقاعد کنند به سفارت سعودی مراجعه 

کند و به عربستان بازگردد.«
نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود می نویســد: 
»در ماه اوت)شهریور( یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه 
تورنتــو که روی نظارت های آنالیــن مطالعه می کند 
عمر عبدالعزیز را مطلــع می کند که تلفن همراه وی 
احتماال هک شده است. سپس نتیجه گیری کرده که 
حکومت عربستان پشت این عملیات جاسوسی است. 
در همان حین، عبدالعزیز خبردار می شود که نیروهای 
امنیتی عربستان ســعودی به خانه او در جده یورش 
برده و ضمن تفتیش و بازرسی از خانه، دو برادر وی را 

بازداشت کرده اند.«

بن سلمان ردیابی خاشقجی را به اسرائیل سپرده بود

سرویس خارجی-
پس از غافلگیر شدن صهیونیست ها در جریان 
جنگ دو روزه و شــلیک بیش از 470 موشــک 
به سوی شهرک های  اشــغالی و کشته و زخمی 
شدن ده ها صهیونیست، رژیم صهیونیستی برای 
جلوگیری از فرار شهرک نشین ها، بودجه ای نزدیک 
به 700 میلیون شکل)واحد پول رژیم صهیونیستی( 

اختصاص داد.
کانال 7 تلویزیون رژیم صهیونیســتی در گزارشی 
اعالم کرده کابینه اســرائیل روز یکشــنبه با پیشنهاد 
بنیامین نتانیاهو مبنی بــر تخصیص بودجه ای نزدیک 

به 700 میلیون شــکل )حدود یک میلیون و 600 هزار 
دالر( برای تقویت امنیت در شهرک های همجوار نوار غزه 
موافقت کرده است. این برنامه »توانمندسازی شهروندان 
برای ایستادگی« نام نهاده شده است. این تصمیم شامل 
کمک های اقتصادی، توسعه مناطق صنعتی و کمک های 
ویژه آموزش و بهداشت است. به گزارش خبرگزاری قدس، 
نتانیاهــو پیش تر عنوان کرده بود به منظور تقویت توان 
شهروندی در شهرک های همجوار نوار غزه طرحی را به 

کابینه ارائه خواهد کرد. 
گفتنی اســت پس از عملیات خــان یونس که به 
شهادت 7 مبارز قسامی منجر شده، جنبش حماس انتقام 

سختی از صهیونیست ها گرفت و در طول مدت کمتر از 
۴8 ساعت، صدها موشک به سوی شهرک های  اشغالی 
شلیک کرد که در جریان این موشکباران دست کم سه 
صهیونیست کشته و بیش از 85 نفر مجروح شدند. این 
حمالت گسترده موشکی صهیونیست ها چنان غافلگیر 
کرد که مجبور به پذیرش سریع ترین آتش بس تاریخ این 
رژیم شد.در همین رابطه »عبدالباری عطوان« تحلیلگر 
برجسته عرب در جدیدترین پیام ویدیویی اش که از سوی 
رای الیوم منتشر شده، تاکید کرد، من از این مسئله بسیار 
خرسندم که صهیونیست ها در کمتر از ۴8 ساعت مجبور 
به پذیرش آتش بس شدند، ما در گذشته که شاهد بودیم 

در جنگ سال 201۴، 51 روز تجاوز علیه غزه ادامه پیدا 
کرد و آنها تا روز آخر درخواست آتش بس ندادند. اما حاال 
شــما توجه کنید که در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی 
علیــه غزه چه اتفاقی رخ داد؟ آنها تالش کردند در یک 
عملیات امنیتی اطالعاتی وارد غزه شــده و عالوه  بر کار 
گذاشتن تجهیزات جاسوســی برای ترور یحیی سنوار 
تالش کنند، که البته شکســت بسیار سختی خوردند. 
آنها به پای طرف مصری افتادند که آتش بس میان غزه 
و رژیم صهیونیســتی را برقرار کند تا جایی که ما شاهد 
ســریع ترین توافق آتش بس در تاریخ بودیم، این جنگ 

هرگز به ۴8 ساعت هم نرسید.

طرح تازه اسرائیل برای جلوگیری از فرار شهرک نشینان از اطراف غزه

پادشاه بحرین عموی خود را برای 
یازدهمین بار مامور تشکیل کابینه دولت 
کرده اســت! تا پس از گذشت نزدیک 
به نیم قرن از شــکل گیری این کشور، 
وی همچنان تنها فرد متصدی منصب 

نخست وزیری باقی بماند.

عموی پادشاه بحرین
 برای یازدهمین بار نخست وزیر می شود!

سرویس خارجی-
پس از انتشــار پیام ویدئویی حزب اهلل لبنان با عنوان اگر 
اســرائیل گســتاخی کند و به لبنان حمله نماید هیچ جای 
سرزمین های اشــغالی امــن نخواهد بود، محافل رســانه ای 
صهیونیســتی از حمله به »تل آویو« به عنوان حمله به قلب 

اسرائیل نام برده و هشدار داده اند باید چاره ای اندیشید! 
از زمان انتشار فیلم ویدیویی جدید از سوی حزب اهلل لبنان که در آن 
به رژیم صهیونیستی درباره ارتکاب هرگونه اقدام علیه لبنان هشدار داده 
شده بود، محافل صهیونیستی مشغول تحلیل سخنان سیدحسن نصراهلل 
دبیــرکل حزب اهلل لبنان و درصدد یافتن راهکارهایی برای مقابله با آن 
برآمده اند. در این تصاویر ویدئویی مراکز فوق امنیتی رژیم صهیونیستی 
کامال دقیق به تصویر کشیده شده و به صهیونیست ها هشدار داده شده 

که مطمئن باشند هرگونه حمله به لبنان بی پاسخ نخواهد ماند.
به گزارش قدسنا، روزنامه های صهیونیستی طی چند روز اخیر در 
حال تحلیل این مسئله هستند که حمله به »تل آویو« که به منزله قلب 
و مرکز حاکمیتی رژیم صهیونیســتی به شمار می رود، چه پیامدهایی 
خواهد داشت و در صورت وقوع حمله از جبهه شمالی و یا جنوبی چه 

تحوالتی رخ می دهد؟
در همین رابطه روزنامه »معاریو« در یادداشتی به ابراز نگرانی محافل 
امنیتی اشــاره کرده و می نویسد: »این تهدیدات خطرناک ارکان ارتش 
اســرائیل را دچار نگرانی کرده اســت.« این روزنامه سپس به اظهارات 
یک ژنرال صهیونیست اشــاره کرده و می نویسد: »ژنرال یدعی اخیراً در 
ســخنانی تاکید کرده که اسرائیلی ها نمی توانند در هر گونه جنگی در 
آینده با آرامش قهوه خود را در تل آویو بنوشند، چون شرایط خطرناک 
می شود و دیگر آرامشی در شهر وجود ندارد. این رخداد تاثیر منفی بر 

امنیت ملی اسرائیل بر جای می گذارد.«
به اعتقاد نویســنده معاریو، »اگر در جنگ آینده تل آویو به عنوان 
قلب اســرائیل هدف قرار بگیرد، شمار اسرائیلی هایی که به پناهگاه ها 
می  روند ده ها برابر افزایش می یابد و همچنین بســیاری از کارخانجات 
و محرک های موتور اقتصادی اسرائیل به عالوه فرودگاه بن گوریون از 

کار افتاده و تعطیل می شوند. 
همچنین اگر یک حمله از جبهه شــمالی شامل سوریه و لبنان و 
همچنین از جبهه جنوبی از غزه آغاز شود که نقاط مرکزی اسرائیل را 
در تیررس خود قرار دهد. شرایطی پیش خواهد آمد که قابل توصیف 
نیســت و هیچ گونه مکانی نیز برای تخلیه و پناه دادن کســانی که از 
جنگ فراری شده اند وجود ندارد... تساحی هنگبی وزیر همکاری های 
اقلیمی اسرائیل نیزچند وقت پیش هشدار داد که هرگونه حمله زمینی 
به غزه پیامدهای خطرناکی برای اسرائیل دارد و در صورتی که اسرائیل 

آغاز کننده این جنگ باشد حداقل 500 کشته می دهد.«

وزیر انرژی قطر اعالم کرد این کشور از سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت)اوپک( خارج می شود، تصمیمی که در کنار 2 
اتفاق دیگر به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شد.
»ســعد کعبی« که یک ماه پیش به سمت وزارت انرژی پادشاهی 
قطر منصوب شده، دیروز در جریان یک نشست مطبوعاتی در دوحه، 
پایتخت این کشور گفت: »قطر تصمیم گرفته تا از ژانویه)اوایل دی ماه( 
2019 از عضویت اوپک بیرون بیاید.« وزیر انرژی قطر در توضیح این 
تصمیم هم گفته: »ما ظرفیت نفتی زیادی نداریم و واقع بین هســتیم. 

ظرفیت ما در واقع گاز است.« 
تولید نفت قطر حدود 600 هزار بشکه در روز است با این حال این 
کشور بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی مایع جهان است. این کشور 
کوچک از سال 1961 یعنی یک سال پس از تشکیل اوپک به عضویت 
این ســازمان در آمد. اوپک در سال 1960 تشکیل شد. قطر همچنین 
با عربستان که همسایه این کشور و بزرگ ترین صادرکننده نفت اوپک 
اســت، اختالفات شدیدی دارد. قطر با این تصمیم به بیش از نیم قرن 

عضویت خود در اوپک پایان می دهد.
به گزارش یورونیوز، در پی اعالم خروج قطر از اوپک، قیمت جهانی 
نفت به شــدت افزایش یافت. بهای نفت برنت به 61 دالر و 1۴ سنت 
رســید که نسبت به لحظه بسته شدن بازار در پایان روز کاری جمعه 
5/8 درصد افزایش نشان می دهد. قیمت شاخص برنت در پایان هفته 
گذشته 58 دالر و 68 سنت بود. البته برخی عوامل دیگر مانند توافق 
عربستان و روسیه مبنی بر کاهش تولید نفت نیز در افزایش قیمت نفت 
موثر بوده است. همچنین با وجود آنکه اعالم تصمیم قطر مبنی بر خروج 
از اوپک وارد شدن شوک به بازار نفت را توجیه می کند، اما بسیاری از 
تحلیلگران دلیل دیگر افزایش بهای نفت در نخستین روز کاری هفته 
جاری را تعدیل تنش تجاری میان آمریکا در جریان دیدارهای حاشیه ای 

نشست گروه 20 در آرژانتین می دانند.

هزاران شهروند ایرلندی در اعتراض به بحران بی خانمانی در 
این کشور، به خیابان ها آمدند و با سر دادن شعارهایی، نسبت 

به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، اعتراض کردند. 
هزاران نفر از شــهروندان ایرلند جنوبی شنبه در  اعتراض  به رشد 
فزاینده بهای مسکن و بحران بی خانمانی، به خیابان های دوبلین، پایتخت 
این کشــور  آمدند. معترضان که از سوی »ائتالف ملی بی خانمان ها و 
مسکن« سازماندهی شده بودند، علیه سیاست های جاری دولت شعار 

دادند.
بــه گزارش فارس، آمار انتشــار یافته از ســوی وزارت مســکن 
ایرلنــد جنوبی در مهر ماه ســال جاری نشــان می دهــد که در این 
کشــور 972۴ بی خانمان وجود دارد. بر اســاس این گزارش، میزان 
افــراد ســاکن در  مکان های اضطراری، طی ســه ســال گذشــته 
 دو برابر شــده بــه طوری که از طی خرداد ســال جــاری به 9900 
رسیده است. تعداد کودکان بی خانمان در این کشور نیز  با افزایش سه 
برابری در مدت زمان مذکور، از 1211 نفر به ۳82۴ تن رسیده است. 
به نوشته مورنینگ اســتار، معترضان ایرلندی اقدام هایی چون اعالم 
وضعیت مسکن اضطراری برای بی خانمان ها، تدوین الیحه ای در قانون 
اساسی برای ساماندهی مسکن، خاتمه یافتن برخورد با بی خانمان ها، 
کنترل اجاره  مسکن و همچنین  تهیه مسکن های مقرون به صرفه تر 
را خواستار شدند.شمار شرکت کنندگان در تظاهرات دوبلین، 15 هزار 

نفر گزارش شده است.

قطر تا 30 روز آینده
 از »اوپک« خارج می شود

تعداد بی خانمان ها در ایرلند 3 برابر شد
ایرلندی ها تظاهرات کردند

معاریو: اگر حزب اهلل به تل آویو حمله کند
قلب اسرائیل از کار می ایستد

»حمد بن عیسی آل خلیفه«، پادشاه بحرین یکشنبه شب بار دیگر عموی 
8۳ ســاله خود »خلیفه بن ســلمان آل خلیفه« که از زمان شکل گیری این 
کشور در سال 1971 میالدی تاکنون به عنوان نخست وزیر فعالیت می کند 
و قدیمی ترین فرد متصدی منصب نخســت وزیری در جهان! به شمار می آید 

را مامور تشکیل کابینه دولت جدید کرده است.
»خلیفه بن سلمان« که تاکنون ۴7 سال را در منصب نخست وزیری سپری 
کرده، در صورت به پایان رساندن دوره چهار ساله پیش رو، در مجموع با 51 
ســال تصدی این منصب رکورد جدیدی را به نام خود ثبت خواهد کرد که 
این مسئله واقعیت دیکتاتوری سیستم حکمرانی در بحرین را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی »مرآه البحرین«، این یازدهمین 
بار اســت که تنها نخست وزیر تاریخ بحرین از زمان استقالل مامور تشکیل 
دولت می شــود به نحوی که هفت مورد اخیر آن نیز مربوط به دوره پادشاه 
کنونی می باشد. با وجود آن که بخش زیادی از اختیارات نخست وزیر بحرین 
به معاون اول وی یعنی »ســلمان بــن حمد آل خلیفه«، ولیعهد کنونی این 
کشور واگذار شده، با این حال روشن است که پادشاه برای حفظ همبستگی 
خاندان حاکم همواره عموی خود را مامور تشــکیل کابینه دولت می کند تا 
این که زمان مرگ وی فرا برسد و یا به صورت داوطلبانه از این منصب دست 
بکشــد و البته در هر دو حالت نیز هیچ گونه آســیبی به منافع تجاری خود و 

پسرانش نخواهد رسید.
»خلیفه بن سلمان« در جلسه روز یکشنبه هیئت وزیران، بر اساس قانون 
انتخابات استعفای دولت را اعالم کرده بود تا زمینه تشکیل دولت جدید فراهم 
شود. به موجب ماده ۳۳ قانون اساسی بحرین، پس از برگزاری انتخابات پارلمان 
و آغاز دوره جدید پارلمان، بایستی دولت جدیدی تشکیل شود. این انتخابات 
در حالی برگزار شد که مردم آن را تحریم کرده و این انتخابات را »کمدی« 

خوانده و تأکید کرده بودند که نتایج آن از قبل مشخص است.


