
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/5/9 و مجوز شماره 962/15/170237 مورخ 1396/6/15 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - اعضاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای ماشاءاله حقیقی به شماره ملی 0940551756 
و آقای عباس ابوالفضلی زرگر به شــماره ملی 0942195922 
و آقای رحیم حیدری به شــماره ملی 3255200636 و آقای 
علی اصغر توحیدی تبار به شــماره ملی 0380793032 و آقای 
رضا الوندی به شماره ملی 3978271907 و آقای غامحسین 
بذرافکن به شماره ملی 0651681839 و آقای رضا نعیمی به 
شماره ملی 0046694692 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره 
و آقای طالب قطبی زاده به شماره ملی 1751623270 و آقای 

فرامرز خدادادیان به شماره ملی 3253533085 و آقای مرتضی 
منصوری به شــماره ملی 0034981391 بــه عنوان اعضاء 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 ســال انتخاب گردیدند. 
- آقای محمدحســین افروز به شماره ملی 4171739810 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای خدامراد خداویسی به شماره ملی 
3319861311 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند. - صورت های مالی مشتمل بر 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 1395 به تصویب 
رســید. - روزنامه کثیراانتشار کیهان و همشهری جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی مصباح پیام نور
 به شماره ثبت 142208 و شناسه ملی 10101851988 

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

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

فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

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

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

نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/12/25 و مجوز شــماره 927/15/66779 مورخ 
1397/3/20 اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعی اســتان 
تهــران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: جانمحمد سروشــفرش م 
1129438155 داود حاج اســفندیاری ش.م 3979641066 
مــراد اســفندیاری ش م 3978765901 رمضانعلی حیدری 
م  اســفندیاری ش  و محمــد حاجــی  ش م 642903990 
0063367645 به ســمت اعضا اصلــی هیئت مدیره و عباس 
حاج اسفندیاری ش م 3979641147 و رحمت اه اسفندیاری 
ش م 3978768501 به ســمت اعضا علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدند. احمد مراد افشاری 
3979625370 به سمت بازرس اصلی و علی حاج اسفندیاری 
3979640663 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت 
درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال 95 به 

تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی 
مصرف کنندگان تهرانسر به شماره ثبت 

66197  و شناسه ملی 10101111645

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرســی و 
بهبود سیســتم های مدیریت فرانگر حســاب خبره به شناســه ملی 
10320457556 به ســمت بازرس اصلــی و آقای محمد عابدینی به 
شــماره ملی 0938670670 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پاریزان صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 20501 

و شناسه ملی 10100660487 
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واشنگتن اگزماینر هشدار داد 
خطر »انقراض« 
در انتظار ناوهای 
هواپیمابر آمریکا

۱۲

آنچه روحانی در سمنان گفت  و آنچه نگفت

بررسی ۱۲    ادعای رئیس جمهور
در گزارش مستند کیهان

يادداشت میهمان

آسیب شناسی استانی شدن 
انتخابات مجلس شورای اسامی

خبر ویژه

وقتی مدعیان اصاحات
درباره حکم حکومتی فراموشکار می شوند!

صفحه2 صفحه2

جنجال »تونل« در مرز لبنان و اسرائیل
حزب اه: تمام تحرکاتتان را زیر نظر داریم

پیام رهبر انقاب به اجاس سراسری نماز:

نمازخوانی جوانان برترین تضمین
 برای سامت آینده جامعه است

* سناتورهای ارشــد آمریکا: قاتل خاشقجی خود 
بن سلمان است.

* فرمانده نیروهای مسلح اوکراین: تانک های روسیه 
به 18کیلومتری اوکراین رسیده اند.

 *همه چیــز درباره جلســه دیروز پارلمــان عراق؛ 
چرا کابینه عادل عبدالمهدی تکمیل نشد؟

* آل ســعود ساعاتی قبل از شــروع مذاکرات صلح 
حمله به شهرهای یمن را از سر گرفت.   صفحه آخر

عضو جنبش جلیقه زردها:

وعده ماکرون کافی نیست
اعتراض ها را ادامه می دهیم

* ارتش رژیم صهیونیســتی از دو روز پیش با ســر و صدای زیاد از شروع »عملیاتی گسترده در مرزهای 
شمالی به منظور کشف و نابودی تونل های حزب اه لبنان« خبر داده و تصاویری نیز از چند تونل منتشر 

کرده است. 
* حزب اه لبنان این خبر را نه تایید و نه تکذیب کرده و »حسن حب اه« عضو شورای سیاسی حزب اه 
لبنان گفته اســت، مقاومت در آمادگی کامل قرار دارد و هر گونه تحرک دشمن صهیونیستی در تمامی 
جبهه ها را با دقت و هوشیاری تحت نظر دارد.                                                            صفحه آخر

 * رئیس ســازمان امــور مالیاتی: دادســرای ویژه 
جرائم مالیاتی تشکیل می شود.

 * تاش آمریکا و عربســتان برای عدم توافق اوپک 
بر سر کاهش تولید نفت.

* اتحادیه اماک: تولید مسکن به شدت کاهش یافته است.

* نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس: ساخت 
هواپیماهای ملی امکان پذیر است.

* یک مسئول: بنیاد مستضعفان دیگر مراکز تجاری 
بزرگ نمی سازد.

صفحه۴

گزارش کیهان

رویکرد انفعالی دولت 
گرانفروشان را جری کرده است

* رئیس جمهور طی سخنرانی های مختلف بدون اشاره 
به نقش دولت در نابســامانی اقتصادی و مشــکات 
معیشتی مردم ، کارشناســان اقتصادی و دانشگاه را 

مقصر این وضعیت اعام کرد!
* روحانــی در حالی می گوید که عده ای نادانســته 
وضعیت کشور را بحرانی قلمداد می کنند که خود وی 
مرداد سال گذشــته از خالی بودن خزانه و صندوق ها 
هنگام پیروزی در انتخابات سخن گفته و رئیس سازمان 
برنامه نیز اعام کرده اســت درآمد کشور به یک سوم 

تقلیل پیدا کرده است.
* روحانی در سخنان خود از افزایش 5 برابری حقوق ها 
و همچنین باا بــودن این افزایش نســبت به تورم 
ســخن می گوید در حالی که جیب و سفره مردم آمار 

رئیس جمهور را تائید نمی  کند.
* افزایــش ۳5۰ درصدی قیمت رب گوجه فرنگی، ۸۳ 
درصــدی میوه، ۶۶ درصدی تخم مــرغ، ۴5 درصدی 
گوشت، ۴۴ درصدی برنج، ۴۱ درصدی قند و شکر، ۳۷ 
درصدی لبنیات و ۲۹ درصدی حبوبات به عنوان بخشی 
از نیازمندی های مــردم آمار رئیس جمهور را به چالش 

می کشد.
* روحانی در ســخنان خود به سنت یک سال گذشته 
انتقادهای معیشــتی مردم در دی ماه سال گذشته که 
توسط برخی افراد مورد سوء استفاده قرار گرفت را به 
منتقدین منتسب و بافاصله در اظهار نظری متناقض از 

دستگیری آشوبگران به بهانه های سیاسی گایه کرد!
* رئیس جمهور در حالی از اجماع نظر میان اقتصاددانان 
درباره سیاست ارزی سال جاری سخن گفته است که 
ولی اه ســیف رئیس ســابق بانک مرکزی اخیرا در 
مصاحبه ای این سیاست را سیاست دولت و تحمیل شده 

به بانک مرکزی خوانده بود!                             صفحه۲

صفحه۳

با رأی نمایندگان مجلس 
 CFT توپ
در زمین
 مجمع تشخیص

۳

* شامگاه سه شنبه، نشست شورای امنیت سازمان 
ملل درباره آزمایش موشــک بالســتیک میان برد 

ایران پشت درهای بسته برگزار شد.
* »فئودور استرزیزوفسکی« سخنگوی ماموریت 
روســیه در سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری 
تاس: انگلیس و فرانسه که جلسه شورای امنیت را 
برای بررسی گزارش ها درباره آزمایش های موشکی 
ایران تشــکیل دادند، نتوانستند هیچ مدرکی در 
زمینــه اینکه قطعنامه های  شــورای امنیت نقض 

شده اند، ارائه دهند.

* »برایان هوک« رئیس گروه اقدام علیه ایران در 
وزارت خارجه آمریکا بعد از درخواست از اتحادیه 
اروپا برای همراهی با تحریم های هسته ای آمریکا، 
این بــار از اروپایی ها خواســت بــه بهانه آزمایش 

موشکی ادعایی تهران را تحریم کنند.
* رویتــرز: دیپلمات های اروپایی بــا بیان اینکه 
موضع محکم ایران درخصوص برنامه موشــکی، 
اروپا را مســتأصل کرده است، می گویند احتمال 
بازگردانــدن گزینه تحریم ایران به دســتور کار 
اتحادیه اروپا وجود دارد.                       صفحه۱۱

در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و به جایی نرسید

جنجال بی سند اروپا و آمریکا 
علیه برنامه موشکی ایران

به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت 
دومین کنگره پزشکان 
قلب ایران و اروپا 
با حضور 500 پزشک
 از ۲۱ کشور جهان

۳

نکته 
فقط 
روماتیسم را 
می شناسم!

۲

در اعتراض به برخورد پاریس با معترضان 
جمعی از دانشجویان 
دانشگاه  تهران 
مقابل سفارت فرانسه 
تجمع کردند

۳



اخبار كشور
صفحه 2

پنج شنبه    ۱۵ آذر ۱۳۹۷
2۸ ربیع ااول ۱44۰ - شماره 22۰۶۷

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* اینکه با وجود کاهش نرخ ارز و سکه قیمت باا رفته اجناس پایین 
نمی آید بدین علت است که به مردم فشار بیاورند تا به اشتباه افتاده 

و زمینه روانی جامعه را برای تصویب امثال CFT فراهم آورند.
0912---5364
* توهین به مقدســات توسط نماینده های اصاح طلب کاری است 
که از آنان خواسته شده تا با ایجاد دو قطبی در جامعه مطالبات بر 

زمین مانده مردم تحت الشعاع قرار بگیرد.
0912---0721
* در پی درخواســت فاکتــور فروش مامور تعزیرات از فروشــنده 
لبنیات، فروشــنده یکی از برندهای معروف لبنیات خطاب به مامور 
تعزیرات می گوید: آدمت می کنم! این گونه جسارت به مامور حکومتی 
نشان می دهد پشت این گران فروشی ها چه بسا نفوذی های صاحب 
قدرت پنهانند. گواینکه کاهش قیمت ارز و سکه افزایش قیمت های 
اجنــاس را در پی داشــت. در حالی که طبــق روال باید با کاهش 

قیمت ها مواجه می شدیم!
علیمردانی

* هیچ کس نباید برای مفســدان اقتصادی دلسوزی کند. همه آنها 
در هر رتبه و مقامی که باشــند باید محاکمه و مجازات شــوند. اگر 
این از خدا بی خبران دســت به چنین جنایتی نمی زدند وضع بازار 
این گونه نبود که تورم تک رقمی اوج بگیرد و به 50 درصد برسد؟!
0916---2805

* وادادگی دســتگاه دیپلماســی به جایی رســیده که آلمان که 
سال هاست ذلیل آمریکاست هم برای کشورمان شاخ و شانه می کشد 
و زبان  درازی می کند! حتما فردا نوبت گستاخی کشورهای ذره بینی 

اقیانوس هند است!
شاهی- تهران

* آقــای ظریف اگر دیپلمات باهوشــی بود بایــد به جای محکوم 
کردن کشور به پولشــویی که بازی کردن در زمین دشمنان است 
اموال بلوکه شــده کشور توســط انگلیس را از وزیر خارجه گستاخ 

این کشور طلب می کرد.
0914---9590

* کیهان نســبت به موضوعات متعددی نقد دلســوزانه داشت ولی 
مسئولین دولتی نسبت به آن نقد بی توجهی یا بعضا اهانت کردند اما 
واقعیت تلخ امروز کشور اثبات کننده همان هشدارهای دلسوزانه ای 

است که کیهان مدام به دولت می داد.
0912---8756

* صدای مردم ایران را اگر مســئولین می خواهند بشنوند پیشنهاد 
می کنــم حتما کیهان را مطالعه کننــد زیرا در حال حاضر یکی از 
روزنامه هایی است که سخن مردم را در تیترهای آن می توان یافت.
0912---2914

* کیهان در این روزهای سخت معیشتی همراه کارگران و کارمندان 
و دیگر اقشار نیازمند جامعه بود و در طی این روزها همه هجمه ها 
و اهانــت عــده ای معلوم الحال را تحمل کرد. بــه خاطر این ایثار و 

فداکاری سپاسگزارم.
0919---3767

* سام و درود به سردبیر محترم و کارکنان زحمتکش روزنامه کیهان 
و آنهایی که در جهت روشــنگری اذهان عمومی و پیشرفت و ترقی 
و ســربلندی کشور و اعتای نام ایران اسامی تاش می کنند و به 
طور شبانه روز زحمت می کشند. خدا قوت و حق یار و نگهدارتان باد!
محمود بلیغیان- اصفهان
* قیمت مســکن در محله های تهران دو تا ســه برابر شــده است. 
خیلی از شهروندان تهرانی که با چند سال پس انداز می توانستند با 
200 تا 300 میلیون تومان صاحب یک واحد مســکونی بشوند به 

طور کل ناامید شده اند.
محمدی

* شرکت های لبنی متخلف تاکنون 83 میلیارد تومان جریمه نقدی 
شــده اند که کارخانه متخلف باید جریمه را پرداخت کند ولی این 
کارخانه های متخلف در طی چند ماه با گران کردن محصوات خود 

چند برابر این جریمه را از مردم دریافت کرده اند!
021---6929
* ای کاش رئیس جمهور محترم مســیر 2 ساعته تهران- سمنان را 

با خودرو می رفتند تا وضعیت جاده را نیز از نزدیک لمس کنند.
0912---8397
* برای توزیع بســته حمایتی دولت کار کارشناسی دقیقی صورت 
نگرفتــه چرا که کارمندی با یک فرزند به دلیل اینکه حقوق او زیر 
3 میلیون تومان است از بســته حمایتی دولت بهره مند است ولی 
کارمند دیگری با چهــار فرزند صرف اینکه باای 3 میلیون تومان 

حقوق می گیرد محروم شده است.
0912---8256
* همســرم کارگر نانوایی اســت و کمتر از 3 میلیون تومان حقوق 
می گیرد ولی از بســته حمایتی خبری نیست. به کجا باید مراجعه 

بکنیم؟
0918---8970

* وزارت راه و شهرســازی از ســال 83 تاکنون پروژه جاده اراک - 
فرمهین را به طول 43 کیلومتر آغاز کرده اســت که معلوم نیست 
کی قرار است به اتمام برسد! از مسئوان امر درخواست تسریع در 

این پروژه را دارم.
0918---5560

* مبلغ 700 هزار تومان به دانشجویان شهید بهشتی به عنوان کمک 
هزینه پرداخت می شد اما تحت عنوان »آموزش« 350 هزار تومان 
آن را کســر کرده اند در حالی که در تمام دانشــگاه ها این خدمات 

آموزش، رایگان است!
021---5417

* مجتمع مســکونی واقع در پیشوای ورامین )مجتمع کنار مشهد 
سازه( در آخر دولت نهم ساخته شد و برخی واحدهای آن به صورت 
اجاره به شــرط تملیک تحویل مردم شد و بخشی تاکنون علی رغم 
آماده بودن بعد از 10 ســال هنوز تحویل نشده است و سارقان در 

حال بردن در و پنجره ها هستند. چرا تحویل مردم نمی شود؟!
0912---2645

* از مسئوان بانک گردشگری درخواست می شود با توجه به اینکه 
ساختمان بانک گردشگری شعبه میدان شهدا )17 شهریور شمالی( 
بیش از یک سال است آماده شده است و در این خیابان شعبه دیگری 

از این بانک نیست، در افتتاح آن تسریع کنند.
شفیعی

* تمام کوچه های بلوار خوارزمی شهر کرج به دلیل حفاری فاضاب 
مسدود شده است و اهالی مجبور بودند خودروها را داخل بلوار پارک 
کنند. اما پلیس راهنمایی و رانندگی تمام خودروها را جریمه کرده 
اســت، کاش به حقوق اهالی این کوچه در خصوص پارک خودروها 

احترام می گذاشتند و از قبل اطاع رسانی می کردند.
0911---5118

* چرا در شهرستان بیرانشهر لرستان فقط یک بانک کشاورزی وجود 
دارد و در قسمت شهرک آن که از تمام ادارات دولتی سکونت دارند 
به وجود یک بانک دیگر مثًا ملی و... نیاز مبرم اســت تا امور بانکی 
مردم مختل نگردد! برخی شهرهای بزرگ قدم به قدم شاهد انواع و 
اقسام بانک ها و بعضاً با ساختمان های آسمان خراش هستند ولی در 

شهر ما تنها یک بانک وجود دارد!
0916---0685

خبر ویژه

وقتی مدعیان اصاحات
درباره حکم حکومتی فراموشکار می شوند!

تشکیک عضو حزب منحله مشارکت درباره حکم حکومتی در حالی است که طیف 
متبوع وی، بیشترین بهره را از این موضوع در ادوار مختلف برده اند.

یکی از اعضای حزب منحله مشارکت در توئیتر نوشته »اجرای مصوبه مجلس 
وقتی به تایید شــورای نگهبان می رسد، بر همگان ازم است. شکستن قانون با اذن 

رهبر فاقد وجاهت حقوقی است«.
دیگر عضو حزب مشارکت نوشته است »کدام بند اصل 110 چنین اختیاری رو 

داده به رهبری که قانون مصوب مجلس را موردی ملغی کنند؟!«
این واکنش در حالی است که سال 84 در حالی که شورای نگهبان، صاحیت 
مصطفی معین نامزد حزب مشارکت را برای انتخابات ریاست جمهوری رد کرده بود، 
بزرگان همین طایفه دست به دامن رهبری شدند و با حکم حکومتی رهبری، معین به 
رقابت انتخاباتی برگشت. آن قدری که چپ نماها و سوپر راست ها و مدعیان اصاح طلبی 
و اعتدال، در دولت های موسوم به سازندگی و اصاحات و اعتدال، از رهبری خواسته اند 
با استفاده از اختیارات قانونی، مشکات و مضیقه ها و بن بست های آنها را حل کند، 
هیچ گروه و دستگاه دیگری درخواست نکرده اند؛ آخرین مورد، درخواست دولتمردان 
ارشــد برای مستثنی شــدن برخی همکاران موثر خویش از قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان بود. و البته رهبری از نمایندگان مجلس خواستند این نیاز دستگاه ها را 

با اصاح مصوبه خویش تامین کنند.
گفتنی است ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی از سال 64 به بعد، با حکم 
حکومتی حضرت امام خمینی)ره( بود. همچنین در دوره رهبری و زعامت حضرت 
آیت اه العظمی خامنه ای، دولت های موسوم به سازندگی و اصاحات و اعتدال، بارها از 
رهبری درخواست کرده اند با استفاده از این ظرفیت قانونی، مشکات آنها را حل کند.
در انتخابات مجلس ششــم )بهمن سال 78(، با توجه به تخلفات عدیده انجام 
گرفته- آن هم تحت مدیریت ستاد انتخاباتی که تاج زاده رئیس آن بود- بیم ابطال 
انتخابات تهران می رفت اما با ورود رهبر معظم انقاب، موضو ع فیصله پیدا کرد؛ هر 
چند آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر فشار و هجمه آن روز اصاح طلبان، با وجود 

راهیابی به مجلس، کناره گیری کرد.
در سال 84 نیز صاحیت آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده)دو نامزد 
اصاح طلب( از سوی شورای نگهبان رد شده بود. با این وجود رهبر معظم انقاب در 
حکمی خواستار تجدیدنظر شورای نگهبان برای حضور این دو نامزد در رقابت های 

انتخاباتی شدند. معین نامزد حزب مشارکت بود. 
موضوع بعدی، اصرار مجلس هفتم در آغاز راه خود به استیضاح برخی وزرای دولت 
اصاحات بود. نمایندگان مجلس هفتم چند طرح استیضاح را کلید زدند. احمد خرم 
وزیر راه دولت هشتم پس از سانحه سقوط هواپیما در کشور استیضاح و برکنار شد اما 
این پایان ماجرای استیضاح ها نبود و مرتضی حاجی  وزیر  آموزش و پرورش نیز در صف 
استیضاح شوندگان قرار داشت. همه چیز برای استیضاح مرتضی حاجی توسط مجلس 
هفتم آماده بود که در ششــم بهمن 83 نامه ای از رهبر انقاب خطاب به مجلسیان 
مانع ادامه موج اســتیضاح وزرای دولت شد. آیت اه خامنه ای در این نامه خطاب به 
رئیس مجلس آورده بود »در شــرایط کنونی که ماه های آخر ماموریت خطیر دولت 
در حال سپری شدن است، استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه های 
مسئول ندارد و متقابا زیانهای محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است«.

گاف های علی مطهری
نتیجه پروپاگاندای     BBC است

خبرنگار  بی بی ســی در حالی یواشــکی در توئیتر از موضع علی مطهری برائت 
می جوید که در شبکه بی بی سی همین پروپاگاندا را راه انداخته اند و شومن های  امثال 

علی مطهری، نتیجه پروپاگاندای آنهاست.
اخیرا علی مطهری مدعی شــد »بخشی از دایل خروج ترامپ مخالفانی بودند 
که با کارشکنی اجازه ندادند برجام درست اجرا شود.« به گزارش »جوان« این اولین 
بار نیست که مطهری ناکامی برجام را تقصیر دیگران می اندازد تا دولت را تبرئه کند. 
پیش از این حتی آزمایش های موشکی را مخل برجام دانسته بود!! این بار اما واکنش 
بهمن کلباسی، خبرنگار بی بی سی بازتاب گسترده ای داشته، واکنش هایی در فضای 
مجازی که به علی مطهری می گوید حتی خبرنگار بی بی سی هم که همیشه حامی 
غرب و علیه ایران است، موضوع را دریافته، اما نایب رئیس مجلس ایران می خواهد 

همیشه در جاده خاکی براند.
بهمن کلباسی در مورد این موضع علی مطهری می نویسد: »این شوخی ها چیست 
که نایب رئیس مجلس ایران  می کند؟ تأسیسات هسته ای که سهل است، اگر ایران 
همه موشک هایش را بار می زد، می رفت کاخ سفید تحویل می داد، باز ترامپ، بولتون 
و پمپئو با فشار نتانیاهو و حمایت و تشویق شدید میلیاردر اسرائیلی- آمریکایی شلدون 
ادلسون از برجام خارج می شدند.« حد تجاهل و تغافل علی مطهری به جایی رسیده 
که دیگر دشمنی ترامپ و بولتون و نتانیاهو را خبرنگار بی بی سی باید به او یادآور شود.
خبرنگار بی بی سی هم البته صادق نیست که اگر بود، همین موضع را در رسانه اش 
می گرفت و نه در صفحه شــخصی توئیترش. علی علیزاده دراین مورد می نویســد: 
»موضع نایب رئیس مجلس نه فقط ضدملی و خودزنی که چنان از بدیهیات سیاست 

پرت است که خبرنگار    BBC آن را شوخی خوانده؛ دو سؤال: کلباسی چرا تا به حال 
جرئت بیان همین نقد را در    BBC نداشته؟ این میزان پرتی و بی سوادی از سیاست 
بین الملل محصول 9 ســال پروپاگاندای BBC نیست؟ برای شخص بهمن کلباسی 
احترام قایلم. اما معتقدم نمی توان در توئیتر با تیراژ چند ده هزار واقعیت سیاســت 
ســلطه را افشا کرد و بعد در یکی از استعماری ترین رسانه های تاریخ زبان فارسی با 
تیراژ چند ده میلیون کار کرد که وظیفه اش تحمیق روزانه توده های طبقه متوسط 

درباره سیاست خارجی است.«
آنچه بر این تحلیل باید اضافه کرد، گزارش چند سال پیش سایت   BBC است که 
در نوشته ای تحمیق آمیز، از علی مطهری به عنوان »اصاح طلب جدید« یاد کرده بود.

راغفر: سخنان روحانی
اعام شکست سیاست های نئولیبرال است

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، سخنان اخیر روحانی را اعام ورشکستگی 
سیاست های نئولیبرال توصیف کرد.

حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: سخنرانی 
و مواضع رئیس محترم جمهور، عماً اعام ورشکستگی سیاست های نئولیبرال طی 
ســه دهه گذشته است. البته این برای چندمین بار است که رئیس جمهور به اینکه 
دولت خودش قیمت های ارز را افزایش داده، اعتراف می کند و برای نخستین بار هم 
علت افزایش نرخ ارز را تأمین هزینه های صندوق های مالی اعتباری ورشکسته اعام 
کرد که طی آن دولت تاکنون 35 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش عمومی یعنی 
متعلق به مردم را بابت سوءمدیریت صندوق های اعتباری پرداخت کرده که واقعاً ظلم 

بسیار بزرگی است.
امــا این ســخن عماً به معنای این نیســت که دولت قرار اســت هنوز دیون 
چپاولگری های این صندوق ها را تأمین کند بلکه تخریبی است که سیاست های اقتصادی 
دولت های یازدهم و دوازدهم در ظرف پنج سال گذشته مرتکب شده و همان اقدامی 
است که در بانک های خصوصی صورت گرفته که البته باید تأمین مالی شود. عاوه بر 
اینها کف و حداقل بدهی های دولت 500 هزار میلیارد تومان است. ضمن اینکه طی 

همین مدت مبالغ هنگفتی از بانک ها استقراض کرده که آنها هم باید تأمین شوند.
از طرفی دولت بالغ بر 35 درصد روی پایه 4200 تومانی قیمت ارزی که خودش 
تعیین کرده بود، پیشنهاد داد و سه روز پیش هم آن را تصویب کرد. خود این پیشنهاد 
5700 تومانی ارز در بودجه پیامدهای سنگینی برای بخش تولید و رفاه عمومی و به 
ویژه رفاه طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، تورم بزرگی را رقم خواهد زد و متأسفانه 

در این راه، شاهد همکاری مجلس هم هستیم.
یعنی مشکلی که از مرزهای هشدار عبور خواهد کرد و هزینه های هنگفتی به 
دنبال خود خواهد داشت. اگرچه به نظر می رسد انتظار از مجلس برای مواجهه با این 
سیاست هایی که از سوی دولت تعریف و تعبیه شده، انتظار غیرواقعی است اما هنوز 
ناامید نیســتیم و امیدوار هستیم که برای جلوگیری از پیامدهای منفی، این ایحه 
در مجلس به تصویب نرسد. زمزمه مصادره به مطلوب سپرده های بانکی بیش از هر 

چیزی نشانه ورشکستگی سیاست های نئولیبرال است.
سینه خیز منحصر به فرد »شرق«

درباره پولشویی
روزنامــه زنجیره ای شــرق برای اثبات ادعای ظریف در تیتر اول خود نوشــت: 

»پولشویی 150 میلیون داری با هزار کارت ملی«.
این روزنامه می نویسد: پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخال در نظام ارزی 
کشور به ایســتگاه پایانی خود نزدیک می شود. قاضی مسعودی، رئیس شعبه سوم 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخالگران اقتصادی، از صدور قطعی حکم 
این پنج صراف تا هفته آینده خبر داد و تأکید کرد این آرا به نوبت از سوی قوه قضائیه 
اعام خواهند شد. حجم مالی پرونده ای که این صرافان در آن محاکمه می شوند، به 

151 میلیون دار می رسد.
نماینده دادســتان در جلسه رســیدگی به این پرونده با اشاره به حجم 151 
میلیون و 112 هزار و 674 داری این پرونده اعام کرد: در تحقیقات مشــخص 
شــده است بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا، به نام افرادی 
اســت که از اقشار کم درآمد جامعه هستند و با دریافت مبالغ ناچیزی بدون اینکه 
ارزی در اختیارشان قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان 
قرار داده و این افراد نیز به دریافت ارز و جابه جایی وجوه از طریق کارت های بانکی 

این اشخاص اقدام کرده اند.
به گفته نماینده دادستان، تحقیقات نشان می دهد این افراد با در اختیار گرفتن 
کارت ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری داان، مبالغ اشاره شده را به شکل 
صوری در سامانه سنا خریداری کرده و در نهایت نیز ارزها را خود در اختیار گرفته اند. 
به گفته نماینده دادستان، در این پرونده پنج صراف اشاره شده با همین روش از کارت 

ملی هزار و 28 نفر سوء استفاده کرده اند.
آنچه در گزارش شــرق به عمد مغفول مانده، نقش خود دولت در ایجاد بســتر 
رانت خواری و مفاسد مالی از این دست است. به عبارت دیگر، هر چند ظریف کوشید با 
زدن برچسب آلودگی به پولشویی، انتقادات درست صاحب نظران و کارشناسان منتقد را 
بی امتیاز سازد، اما در واقع این دستگاه های دولتی هستند که مقصر مواردی نظیر قاچاق 
سوخت و کاا، ایجاد رانت های مختلف ارزی در بازار ارزی و خودرو و سکه و... هستند.

نکته جالب دیگر اینکه روزنامه زنجیره ای، به هنگام فاش شدن حقوق های نجومی 
برخی مدیران بی کفایت، از طریق کســانی مانند زیباکام دست به توجیه و تطهیر 
تخلف مذکور پرداخت. برخی از این مدیران حقوق و پاداش هایی در حد 30، 57 و 

730 میلیون تومان دریافت کرده بودند.

گفت و شنود

چنار!
گفت: روزنامه ایران، ارگان دولت نوشته است »نمی گذارند دولت 

به وظایف خود عمل کند و مشکات مردم را حل کند«!
گفتم: بیش از 5 ســال اســت که دولت همه امکانات و 
ظرفیت های نظام را در اختیار دارد. چه کســانی نمی گذارند 

مشکات مردم را حل کند ؟!
گفت : چه عرض کنم ؟! 

گفتم : اقدامات دولت در قالب ارائه طرح و ایحه به مجلس 
و یا مصوبه هیئت وزیران صــورت می پذیرد . حاا بفرمایند 
کدام طرح و ایحه را برای حل مشــکات مردم ارائه نموده و 
کدام مصوبــه را از هیئت دولت گذرانده اند که با آن مخالفت 

شده باشد ؟!
گفت: نابلدی خود را به گردن این و آن می اندازند!

گفتم: معلم زیست شناسی که شاگردانش را برای گردش 
علمی برده بود، کنار یک درخت ایستاد و گفت؛ بچه ها اگر این 
درخت چنار زبان داشت به ما چه می گفت ؟ یکی از شاگردان 

جواب داد؛ می گفت من درخت بلوط هستم نه چنار!

ابراهیم كارخانه  ای*
نظر به اهمیت و حساسیت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسامی، 
و لزوم توجه مجدد به آسیب شناســی سیاسی، اجتماعی و امنیتی این طرح و با 
توجه به اینکه طرح مجددا در مسیر تصویب قرار گرفته است؛ نکاتی را در 5 محور 

و در 40 بند یادآور می گردد:
الف - چالش های جدی در انتخاب کاندیداهای اصلح

1- با استانی شدن انتخابات و کثرت تعداد کاندیداها قدرت انتخاب آگاهانه و 
درست از مردم سلب می گردد.

2- از آنجا که شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی است و مردم می بایست 
بر پایه حجت شــرعی به کاندیدای اصلح رای دهند، ده ها و یا صدها برابر شدن 

کاندیداهای استان انتخاب اصلح را با مشکل مواجه می سازد.
3- به علت کثرت کاندیداها مردم ناگزیرند صرفا به لیست های انتخاباتی دیکته 
شده توسط گروه ها و جریانات سیاسی و یا به تعداد محدودی از کاندیداها رای دهند.
4- تعدد گسترده لیســت های انتخاباتی در سطح استان، انتخاب مردم را با 
سردرگمی در انتخاب کاندیدا های اصلح مواجه ساخته و امکان انتخاب کاندیداهای 

مستقل و شایسته را از بخش عمده ای از مردم سلب می نماید.
5- به علت گستردگی حوزه  انتخابیه از سطوح شهرستانی به استانی، امکان 
انتخاب نیروهــای نخبه و توانمند که در حوزه های شهرســتانی از رای باایی 

برخوردارند از مردم سلب می گردد.
6- با کاهش امکان ورود نیروهای نخبه شهرستانی در رقابت های سخت و هزینه 
بر استانی، به مرور تعداد این نیروها در مجلس شورای اسامی کاهش خواهد یافت.

ب- هزینه های کان تبلیغاتی سد راه شایسته سااری
7- در صورت استانی شدن انتخابات و کشیده شدن انتخاب به دور دوم باتوجه 
به برگزاری انتخابات در کل استان بار مالی بسیار باایی در سطح استان بر کاندیداها 

و دولت تحمیل می گردد.
8- ابطال انتخابات یک حوزه شهرســتانی منجر به برگزاری انتخابات در کل 
استان گردیده و هزینه های مالی و سیاسی بســیار باایی را بر دولت، کشور و 

کاندیداها تحمیل می کند.
9- در صورت استانی شدن انتخابات توجه مردم عاوه بر کاندیداها می بایست 
معطوف به ســامت کانال های بزرگ تبلیغاتی و رســانه ای در سطوح استانی و 

کشوری نیز باشد.
10- با فراهم شدن تمرکز انتخابات در سطوح استانی ، امکان تسلط دشمن و 
جریان های مخالف نظام بر مدیریت تبلیغات در راســتای اهداف از قبل طراحی 

شده فراهم می گردد.
11- با استانی شدن انتخابات امکان ورود نیروهای سیاسی و پر سر و صدا که در 
حوزه های شهرستانی به علت شناخت دقیق مردم از آنها با اقبال عمومی مواجه 
نیســتند، در سطوح استانی به علت تبلیغات گسترده رسانه ای و عدم شناخت 

رای دهندگان، افزایش خواهد یافت.
12- با استانی شدن انتخابات به علت کاهش سطح آشنایی مردم با نمایندگان، 

نقش تبلیغات گسترده و کاذب در معرفی نمایندگان افزایش می یابد.
13- با استانی شدن انتخابات ســطح هزینه های انتخاباتی به شدت افزایش 

خواهد یافت.
14- با استانی شدن انتخابات نقش چمدان های پول در انتخاب کاندیداها بسیار 

پررنگ خواهد شد.
15- با استانی شدن انتخابات کاندیداهای مقبول شهرستانی با وجود رای باا 
به علت عدم امکان تامین هزینه های کان تبلیغاتی اســتانی از ورود به مجلس 
شورای اسامی محروم می شوند و برعکس کسانی با حداقل نصاب رای در همان 
شهرستان صرفا به علت قدرت پول در گستره وسیع تبلیغات استانی به مجلس 

شورای اسامی راه پیدا می کنند.
16- با باا رفتن هزینه های انتخاباتی در ســطوح استانی امکان ورود پول های 

کثیف در انتخابات به شدت افزایش می یابد.
17- با گسترش سرسام آور هزینه های انتخاباتی امکان اینکه صاحبان فکر و 
اندیشه و خاقیت که سرمایه های آنها در فکر و توانمندی آنها نهفته است جای خود 
را به افراد فرصت طلب و متکی به باندهای ثروت و قدرت بدهند افزایش می یابد.

18- با توجه تمرکز کاندیداها در سطوح استانی، امکان تاثیرگذاری هدفمند 
دشمن بر نتیجه انتخابات گسترش می یابد.

ج- کمرنگ شدن ارتباط مردم با نمایندگان
19- با استانی شدن انتخابات رابطه بین مردم و موکلین با توجه به گستردگی 
حوزه انتخابیه و به خصوص در شهر های کوچک و روستاها به شدت کاهش یافته 

و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد.
20- در صورت استانی شدن انتخابات به دلیل کاهش ارتباط مردم با نمایندگان 

امکان نظارت عمومی مردم بر نمایندگان کاهش خواهد یافت.
21- با تغییر مسیر انتخابات، نمایندگان مردم وام دار جریان های سیاسی و احزاب 

شده و ارتباط شفاف بین مردم و نمایندگان کمرنگ می گردد.
22- با استانی شدن انتخابات دسترسی مردم به نمایندگان به مراتب کمتر شده 

و موجبات نارضایتی بیشتر مردم فراهم می گردد.
23- استان شدن انتخابات موجب کاهش سرکشی نمایندگان به حوزه  انتخابیه 

و دیدار های مردمی آنها می گردد.
24- به علت عدم امکان دسترسی نمایندگان به مردم، ارتباط بین نمایندگان 
و مردم که در موارد فراوانی به عنوان عوامل اطمینان بخش، مانع بروز مشکات 

سیاسی و اجتماعی در جامعه می گردید کاهش می یابد.
د- کاهش سطح نظارت و افزایش تخلفات

25- نقش نظارتی نمایندگان با توجه به گســترش محدوده جغرافیایی حوزه 
انتخابیه کاهش می یابد.

26- با استانی شدن انتخابات و تعدد کاندیداها، دامنه بروز تخلفات نیز به مراتب 
افزایش خواهد یافت.

27- نظارت دقیق بر انتخابات به علت کثرت کاندیداها و دامنه وسیع رقابت های 
انتخاباتی به شدت کاهش خواهد یافت.

28- تخلفات انتخاباتی که سابقاً در سطوح شهرستان وجود داشت با استانی 
شدن انتخابات به شدت گســترش یافته و مقابله با آنها با دشواری های جدی 

مواجه خواهد شد.
هـ- آسیب شناسی امنیتی، سیاسی و اجتماعی

29- با افزایش دخالت های قومی و قبیله ای و نیز جریان های سیاسی در انتخابات، 
ارتباط کاندیداها با مردم جای خود را به ارتباط کاندیداها به جریان های هدایت شده 
خواهد داد و خواسته های حزبی و گروهی جایگزین خواسته های مردمی خواهد شد.
30-  مردم سااری دینی به مرور جای خود را به باندهای قدرت و ثروت خواهد داد.
31- پنهان کاری های حزبی و سیاسی و تقسیم قدرت و سهم خواهی احزاب و 

تشکل ها در تشکیل کابینه دولت به شدت افزایش خواهد یافت.
32- نقش واسطه گری های سیاسی برای ورود کاندیداها به لیست های انتخاباتی 

احزاب پررنگ تر می گردد.
33- عدم شکل گیری احزاب قدرتمند در طی 40 سال گذشته که نماد خواست 
و اراده مردم باشــد بهترین گواه اراده مستقیم مردم خارج از بازی های حزبی در 
اراده امور کشور است که با گسترده شدن حوزه انتخابیه، مردم با مشکل جدی در 

اعمال اراده مستقیم خود مواجه خواهند شد.
34- با استانی شدن انتخابات آســیب های امنیتی ناشی از دسته بندی های 
قومی، قبیله ای و فرقه گرایی مذهبی در سطوح استانی به شدت افزایش یافته و 
امکان انتخاب کاندیداهای اصلح تحت تاثیر مسائل جانبی به شدت رنگ می بازد.
35- با شکل گیری ائتاف های پشت پرده در سطوح متمرکز استانی نقش شفاف 

مردم در انتخابات کاهش می یابد.
36- با استانی شدن انتخابات مشکات انتخاباتی کل استان را تحت الشعاع قرار 

داده و کشور را با مشکات گسترده تری مواجه می سازد.
37- در صورت بروز تخلفات انتخاباتی، رســیدگی به آنها از حوزه شهرستان 
به اســتان منتقل و با فراگیر شدن دامنه آن، کشور با آسیب های امنیتی جدی 

مواجه می گردد.
38- با رقابتی شدن انتخابات در سطوح استانی، جناح بندی های سیاسی در 
مجلس شورای اسامی نیز افزایش یافته و کارامدی خانه ملت بیشتر تحت تاثیر 

بازی های سیاسی قرار می گیرد.
39- وقتی کاندیدای اصلح مورد نظر مردم با بااترین رای در سطح شهرستان 
به مجلس راه پیدا نمی کند و کاندیدای دیگری در همان شهرستان با رای کمتر و 
پول بیشتر در تبلیغات استانی به مجلس راه می یابد. مردم آن شهرستان به مرور از 
شرکت در انتخابات دلسرد شده و این امر بر اعمال مردم سااری دینی در انتخابات 

خدشه جدی وارد می سازد.
40- نظر به اینکه در تصویب این طرح ارتقای جایگاه نمایندگی از سطح شهرستان 
به استانی مطرح است این اقدام با تصویب شرح وظایف نمایندگان در قالب سطوح 
شهرستانی، اســتانی و ملی امکان پذیر خواهد بود و ضرورتی ندارد که در حال 
حاضر و در شرایط ویژه منطقه ای که توطئه های استکبار جهانی خصوصاً در زمان 
برگزاری انتخابات، برنامه ریزی و مدیریت می گردد، انتخابات کشور با آسیب های 

جدی سیاسی و امنیتی مواجه گردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

* نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسامی

آنچه روحانی در سمنان گفت  و  آنچه نگفت

بررسی 12 ادعای رئیس جمهور
در گزارش مستند كیهان

نماز جمعه این هفته تهران به 
امامت آیت اه محمد علی موحدی 
کرمانی در مصای امام خمینی)ره( 

اقامه خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراســم نماز جمعه 
 این هفته از ساعت 10:40 در مصای 
امام خمینی)ره( آغاز می شود و در ادامه با 
سخنرانی عباس سلیمی، معاون فرهنگی 

آســتان مقدس حضــرت عبدالعظیم 
حســنی)ع( درخصــوص »برنامه ها و 
تمهیدات ویژه میــاد آن حضرت« و 
پویا سلیمانی، نماینده بسیج دانشجویی 
دانشگاه شــریف به مناسبت »16 آذر؛ 
روز دانشجو« همراه خواهد بود. آیت اه 
محمد علی موحدی کرمانی نیز به ایراد 
خطبه ها خواهنــد پرداخت. درب های 

مصا از ساعت 10 باز می شود.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت آیت اه موحدی کرمانی

سرویس سیاسی-
رئیس جمهور در جریان سفر به 
استان سمنان طی سخنرانی های 
مختلف بدون اینکه به نقش دولت 
در نابسامانی اقتصادی و مشکات 
اقشــار مختلف جامعه  معیشتی 
 اشــاره کرده و از قصور و تقصیر 
خود و مجموعه دولت در این میان 
عذرخواهی کند مردم، کارشناسان 
این  را مقصر  دانشگاه  و  اقتصادی 
وضعیت اعام کرد! دریغ از اینکه 
حتی به ظاهر یک عذرخواهی ساده 
نیز چاشنی سخنان خود کند و از 
مردم که در سختی به سر می برند 

پوزش بخواهد.
روزهای  در  رئیس جمهور  سخنان 
گذشته را می توان در حوزه های مختلفی 
دســته بندی و به تحلیل آن نشسته و 
همچنین به نقد آن پرداخت، روحانی 
درباره دار 4200 تومانی سخن گفته و 
تقصیر پرداخت بی حساب و کتاب بیش 
از 18 میلیــارد دار بدون نظارت را به 
گردن اقتصاددان ها انداخت بدون اینکه 
 اشاره ای به مخالفت های آن روزها با این 
مسئله بکند، از سیاست هسته ای دولت 
منتهی به برجام دفاع کرد، لوایح مرتبط 
با پولشویی و FATF را توجیه و آن را 
تصمیم کل نظام خواند و در اظهاراتی 
متناقض ابتدا اعتراضات دی ماه ســال 
گذشته را به منتقدین و مخالفین خود 
منتسب و در بخش دیگری از سخنان 
خود نســبت به بازداشت افرادی که در 
آن آشوب ها دست داشتند اعتراض کرد!
در ادامه به محورهای مختلف این 

سخنان می پردازیم.
سخنی که روحانی باید 
به اطرافیان خود بگوید!

رئیس جمهور روز سه شنبه در جمع 
مردم شاهرود با انکار بحرانی بودن شرایط 
اقتصادی کشور اظهار داشت: کشور در 
بحران نیست و در بحران نخواهد بود؛ ابر 
تورم و ابر بیکاری ما را تهدید نمی کند 
اما عده ای نادانســته این سخنان را در 
رســانه ها و مطبوعات بیــان می کنند. 
ما باید دســت به دست هم دهیم تا از 

مشکات عبور کنیم.
نگاهی به اظهارات مسئولین دولتی 
در ســال ها و ماه های گذشــته نشان 

می دهد که آنان برای توجیه وضعیت بد 
اقتصادی شرایط را بحرانی جلوه داده و 
حتی برخی از خالی بودن خزانه هنگامی 
که دولت یازدهم سر کار آمده بود سخن 

می گفتند و می گویند!
رئیس جمهور 29 مرداد سال گذشته 
در صحــن علنی مجلــس و به هنگام 
معرفی وزرای پیشنهادی به نمایندگان 
از خزانه خالی سخن گفته و اظهار داشت : 
سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان به 
صندوق هاي بازنشستگي پرداخت شده 
و این در حالي است که این صندوق ها 
مربوط به دولت و بودجه نیست و خود 
صندوق باید متکفل باشد. زماني که مي 
گفتیم خزانه خالي را تحویل گرفتیم، 
در حقیقــت صندوق هاي ما هم عاوه 
 بر خزانه خالي بود؛ به گونه اي که هیچ 
صندوقي امروز قادر نیست به تعهدات 

خودش عمل کند.
علی اکبر صالحی رئیس  ســازمان 
انرژی اتمی نیز در گفت وگو با یورو نیوز 
اعام کرده است تا یک سال قبل حقوق 
سه هزار داری دریافت می کرده که اان 

این میزان به 700 دار رسیده است.
اگر روحانــی منتقد بحرانی نمایی 
وضع اقتصادی و معیشتی کشور است 
بایســتی به سخنان گذشــته خود و 
مســئولین دولتی نگاهی از ســر دقت 

بیندازد تا حقیقت بر او مشخص شود.
تقابل ادعا و عمل 

در برخورد دولت با منتقدان!
رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو 
در دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفته 
است : چه زمانی ما چنین فضایی داشتیم 
که دانشجوی عزیز ما با آزادی کامل و با 
لحن دلخواه خود دولت را نقد کند. نقد 
حتماً حق شماســت و نقد دلسوزانه و 

درست به نفع آینده کشور خواهد بود.
در نقــد این ســخنان می توان به 
مــوارد متناقــض فراوانی اشــاره کرد، 
شکایت های بی شمار دولت از منتقدان 
یکی از این موارد است که تناقض ادعای 
رئیس جمهور را با ممشای او در پنج سال 

گذشته را به خوبی نشان می دهد.
از برخورد دولــت با منتقدین اگر 
بگذریم به شــیوه دولــت در تعامل با 
دانشگاه ها و نظرات دانشجویان می رسیم، 
در دیدار مهرماه گذشته رئیس جمهور 

با دانشجویان دانشــگاه تهران به هیچ 
یک از دانشــجویان مســتقل و منتقد 
اجازه سخنرانی داده نشد و دانشجویان 
نتوانســتند صحبت و یــا درد دلی با 
رئیس جمهور داشته باشند، رئیس جمهور 
22 مهرماه ســال جــاری درحالی در 
دانشگاه تهران در یک سالن 400 نفره 
برای دانشگاهیان ســخنرانی کرد که 
به گفته نمایندگان تشکل های قانونی 
این دانشــگاه تنها 5 درصد صندلی ها 
در اختیار دانشجویان قرار گرفته است!

در ســال های گذشته نیز وضعیت 
حضور رئیس جمهور و یا مسئولین دولتی 
در دانشگاه ها به همین ترتیب بوده است 
مگر اینکه دولت نیاز به ظاهرسازی داشته 
باشد که به صورت کنترل شده افرادی 
حرف بزنند تا تیتر رســانه های دولتی 
جور شده و فضای تبلیغاتی فراهم شود!
پیــش از ورود بــه موضوع بعدی 
ضروری اســت که به بیانیه دو تشکل 
دانشــجویی در رابطــه بــا حضــور 
رئیس جمهور در میان دانشــجویان در 
اسامی  انجمن  کنیم،  شاهرود اشــاره 
دانشجویان دانشــگاه صنعتی شاهرود 
و انجمن اســامی دانشجویان دانشگاه 
دامغان در بیانیه مشترکی اعام کرده اند: 
به دلیل نادیده گرفتن مشکات مردم، 
برخورد سلیقه ای با دانشجویان، دخالت 
نهادهای غیر رسمی در برنامه های دولت 
و برگزاری نمایش سیاسی با تریبون های 
فرمایشی، مراسم روز دانشجو با حضور 
ریاست جمهور را تحریم کرده و هیچ گونه 

حضوری نخواهیم داشت. 
استناد به طرح های شکست خورده!

رئیس جمهور همچنین در مراسم 
روز دانشــجو در دانشگاه علوم پزشکی 
سمنان با بیان اینکه اداره کشور و جامعه 
حتی زمانی که دشمن غدار و ستمگری 
چون آمریکا و صهیونیسم و هیچ دشمن 
و مشکلی نداشته باشیم، کار پیچیده و 
سختی است، گفت: به ثمر رساندن طرح 

تحول سامت، کار آسانی نبود.
استناد رئیس جمهور به آمار و ارقام 
خــاف واقع و نیز یک طرح شکســت 
خورده برای اعــام موفقیت دولت در 
پنج سال گذشته عجیب و شگفت انگیز 

به نظر می رسد.
دیگر همگان اذعان دارند که طرح 

تحول سامت شکســت خورده و این 
مســئله مورد اذعان وزیر بهداشت نیز 
قرار گرفته است، وزیر بهداشت آبان ماه 
سال گذشته در همایش پرستاری اعام 
کرده بود : در زمینه اجرای طرح تحول 
محاسبات در عمل درست در نیامد و در 

اجرا هم خطاهایی اتفاق افتاد.
 اینکه طرح تحول سامت حتی در 
محاسبات نیز دچار مشکات است نه از 
زبان منتقدان که از زبان وزیر بهداشت 
درهمایش پرستاری مطرح شد و سؤال 
اینجا اســت طرحی که در محاسبات و 
اجرا چنین خطاهایی را داشته چگونه 
می تواند موفقیت آمیز باشد که روحانی 
به اجرایی شدن آن به عنوان نقطه قوت 

دولت اتکا و استناد کند؟!
کارشناسان حوزه بهداشت معتقدند 
» حتی اگر تأمین مالی این طرح به هر 
طریقی صــورت گیرد، طــرح از چند 
آســیب  جدی همچون بی توجهی به 
قانون باادســتی و سیاست های کلی 
ســامت، درمان محوری به جای توجه 
به پیشــگیری، پزشک محوری  به جای  
به جای  بیمارمحوری  خدمات محوری، 
ســامت محوری، فقدان پایداری بر اثر 
ناکارآمدی سازوکارهای کنترل هزینه، 
تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی، 
ایجاد نارضایتی و اثر منفی روی کیفیت 
کار کادر درمان و متخصص گرایی رنج 

می برد.«
آماری که با جیب و سفره مردم

 سازگار نیست!
رئیس جمهــور در ایــن مراســم 
همچنین اظهار داشــته اســت:  اینکه 
در 5 سال گذشــته حقوق کارکنان و 
کارمندان بیش از تورم بوده، کار آسانی 
نیست و اینکه دریافتی ها و مستمری ها 
نسبت به 5 سال گذشته 5 برابر شده، 

کار آسانی نبوده است.
روحانی گفته است : به اعتراف همه 
متخصصان اقتصاد ما در بین سال های 92 
و 96 از تــورم 40 درصد به 7 یا 8 درصد 
رسیدیم. حال سؤال اینجاست که چه شد 
که در ســال 96 با مشکل تورمی جدید 
مواجه شــدیم. اولین عامل بیماری های 
مزمن گذشته در اقتصاد بود که در یک 

مقطع آثار آن روشن تر و آشکارتر شد.
بقیه در صفحه 11

یادداشت میهمان

فقط روماتیسم را 
می شناسم!

نکته

آسیب شناسی استانی شدِن 
انتخابات مجلس شورای اسامی

در حکایت هــا آورده اند- البته به مزاح- که یکی 
از نامزدهــا در نطق انتخاباتــی خود می گفت؛ من با 
سوسیالیسم، امپریالیســم، کمونیسم، کاپیتالیسم، 
لیبرالیسم به شدت مبارزه می کنم و... در این هنگام، 
پیرمردی از میان جمعیت برخاست و گفت؛ قربان! من 
که از  این ایسم ها که برشمردید چیزی سر در نمی آورم! 
تنها ایسمش که برایم آشناست روماتیسم است که 
روزگارم را سیاه کرده است، کاش برای روماتیسم بنده 

هم فکری می کردید و چاره ای می اندیشیدید!
اظهارات رئیس جمهور محترم در ســفر اخیرشان 
به استان ســمنان در برخی از موارد با واقعیت های 
موجود فاصله زیادی داشت و در آن از مشکاتی که 
توده های مردم، این روزها با آن روبرو هســتند خبر 
چندانی نبود. در گزارش امروز کیهان به 12 نمونه از 
این دست پرداخته ایم ولی یادداشت پیش روی به یکی 
از اصلی ترین مشکاتی که مردم با آن دست به گریبان 
هستند و عرصه معیشت را بر آنان تنگ کرده است 
اختصاص دارد و آن »گرانی سرسام آور و لجام گسیخته 

کاا و خدمات مورد نیاز مردم است.«
 آقای روحانی می فرمایند »به ثمر رســاندن طرح 
تحول سامت کار آسانی نبود، اینکه در 5 سال گذشته 
حقوق کارکنان و کارمنــدان بیش از تورم بوده، کار 
آسانی نیست و اینکه دریافتی ها و مستمری ها نسبت 
به 5 سال گذشته 5 برابر شده کار آسانی نبوده است«! 

در این باره باید گفت؛ 
 بعید است جناب رئیس جمهور فراموش کرده باشند 
که می فرمودند »ماک و معیار تورم، جیب مردم است و 
نه آمارها« و باید از ایشان پرسید که آیا »جیب مردم« 

نظر جنابعالی را تائید می کند؟! 
به عنوان نمونه -و فقط نمونه- متوســط قیمت 
 برخــی از اقــام مصرفــی خانوارهــا، از افزایش

350 درصــدی قیمت رب گوجه فرنگی، 83 درصدی 
قیمت میوه، 66 درصدی قیمت تخم مرغ، 45 درصدی 
قیمت گوشت، 44 درصدی قیمت برنج، 41 درصدی 
 قیمت قند و شــکر، 37 درصــدی قیمت لبنیات و 
29 درصدی قیمت حبوبات خبر می دهد! این اقام تنها 
بخشی از سفره خانوارها را شامل می شود و از کاهش 
شدید توان مردم در یک سال اخیر حکایت دارد! آیا 
 این واقعیات با اظهارات آقای رئیس جمهور فاصله ای 

پر ناشدنی ندارد؟!
ضمن آنکه آمار رســما اعام شده از سوی مراکز 
مسئول دولتی نیز نظر آقای روحانی را تأیید نمی کند!

 ایشان اعام کرده اند که طی 5 سال گذشته، حقوق 
کارمندان و کارکنان دولت بیش از تورم بوده است و 
دریافتی ها و مســتمری ها نسبت به 5 سال گذشته 
5 برابر شــده! که باید گفــت اوا؛ این ادعا واقعیت 
ندارد و کارمندان و کارکنان عادی دولت که اکثریت 
نزدیک به اتفاق این طیف را شامل می شود از جمله 
اقشاری هستند که از گرانی کمر شکن کاا و خدمات 
و ســختی معیشت رنج می برند و معلوم نیست فراتر 
بــودن حقوق آنان از نرخ تورم که در اظهارات جناب 
رئیس جمهور آمده اســت با کدام شــاهد و قرینه و 
یا اســناد دولتی همخوانی دارد و افزایش 5 برابری 
دریافتی مســتمری بگیران چه مبنای قابل قبول و 

ارائه ای دارد؟! 
 البتــه ادعای آقای روحانــی در خصوص 5 برابر 
شدن دریافتی مستمری بگیران را می توان با ضریبی 
 به مراتــب بیشــتر و افزون تر از 5 برابــر، در باره 
مدیــران نجومــی پذیرفــت! همان ها کــه ابتدا 
 داعیه برخورد با آنان مطرح شــد و ســپس مدال 

»ذخیره های نظام«! بر سینه شان نصب گردید! 
 کوتاه سخن آنکه سررشــته امور و امکانات در 
اختیار دولت است و انتظار آن است که از این اهرم ها 
و ظرفیت ها برای مقابله جدی با مشکات پیش روی 
آنهاست  اصلی ترین  از  که گرانی سرســام آور یکی 
بهــره بگیرد مردم را که به فرمــوده امام راحل)ره( 
ولی نعمت نظام هســتند در میانه میدان معیشت با 

گرانی لجام گسیخته و روز افزون تنها نگذارد.
حسین شریعتمداری



اخبار كشور

همکاریباخوانندهلسآنجلسی
برایتبلیغآمپولکشنده!

یک بازیگر پرادعا این بار اقدام به تبلیغ یک آمپول مرگ آور کرد!
مهناز افشــار، این بار در فضای مجازی مردم را تشــویق به استفاده از یک 
آمپول برای پیشگیری از مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر کرده است. وی دلیل 
تبلیغ این آمپول را توصیه خواننده فراری و لس آنجلسی، داریوش اقبالی معرفی 
کرده است. این درحالی است که سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 
، درباره آنچه توسط مهناز افشار تبلیغ شده است هشدار داد و گفت که مصرف 
این آمپول، بدون تجویز پزشک و به صورت خوددرمانی ممکن است به مرگ افراد 
منجر شود! وی افزود: مصرف این دارو می تواند عوارض قلبی در پی داشته باشد و 

تجویز آن توسط افراد غیرپزشک و غیرمتخصص تخلف است.
جهانپور با بیان اینکه سلبریتی محترم به کار خود بپردازد و دارو و درمان را 
به اهلش واگذارد گفت: تبلیغ و فروش این دارو در فضای مجازی نیز تخلف است 

و این دارو به هیچ عنوان بدون نسخه قابل عرضه نیست.
نکته قابل توجه این است که همسر مهناز افشار نیز مدتی به اتهام واردات 
شیرخشک آلوده به کشور بازداشت بود و حاا هم خود این بازیگر، اقدام به تبلیغ 

یک داروی خطرناک و فاجعه آفرین کرده است.
انتشار مطالب غیرکارشناسانه در فضای مجازی توسط برخی از چهره های 
مشهور، یکی از معضات این روزها در کشورمان است. اما صرف برخورداری از 
شهرت، دلیلی برای درست بودن بیان هر نکته ای نیست. شاید ازم باشد برای 
حفظ سامتی مردم هم که شده، سازوکاری برای نظارت بر مطالبی که این افراد 

در فضای مجازی منتشر می کنند اندیشیده شود.
علیرضا قزوه:

سلبریتیهااستعمارنوهستند
یک شــاعر گفت: به مردم می گویم که فریب ســلبریتی ها را نخورند. این 

جماعت که هنرمند نیستند چون هیچی برای جامعه ندارند. 
 علیرضا قزوه شــاعر و نویســنده در گفت وگو با برنامه »شب روایت« که 
با محوریت روایت اســتعمار در ادبیات روی آنتن شــبکه چهــار رفت، درباره 
سلبریتی ها گفت: اینها هوس پیشه ها و شومن ها هستند که امروز جای هنرمند 
را گرفته اند. ضربه هایی که هنر ما از سلبریتی خورده کم نیست و چه بسا اینها 

استعمار نو و فرا استعمار هستند.
وی با بیان اینکه سلبریتی ها همان ملیجک های قدیم هستند، مدعی شد: 
من دوست دارم پنج نفر از این گردن کلفت های سلبریتی را روبه روی من بنشانند 

تا با آنان بحث کنم. آن وقت خواهید دید که ابدا اگر بتوانند حتی حرف بزنند.
وی همچنین با  اشاره به سفر خود به انگلیس نیز گفت: من سال 81 به جای 
قیصر امین پور و به دعوت او به انگلستان رفتم. قیصر می خواست با این کار در 
دهان برخی بزند. من می خواســتم درباره فلسطین حرف بزنم و در سفارتخانه 
مقاله مرا می خواســتند اما من ندادم.ابتدا ویزا نمی دادند و من هم به آنها گفتم 

که به درک اگر نمی دهید. 
صداوسیماازدیدگاههايجوانانانقابي

استقبالميکند
رئیس رسانه ملي، خانه تولید جوان، بسیج و دانشگاه صداوسیما را سه معبر 

براي ورود نیروهاي جوان به رسانه ملي اعام کرد.
علي عسکري در نشستي صمیمي با نمایندگان تشکل هاي دانشجویي که به 
مناســبت روز دانشجو برگزار شد، گفت: دشمن تاش کرد از چند جهت رسانه 
ملي را هدف قرار دهد و مرجعیت این رســانه را از بین ببرد و براي رســیدن 
به این هدف کوشــید راه هاي کســب درآمد ســازمان را ببندد و بیش از 300 
شــبکه ماهواره اي راه اندازي کند و در فضاي مجازي با صرف هزینه اي هنگفت 
به این مهم برسد. وي افزود: فقط کشور آمریکا بیش از چهار میلیارد دار براي 
دیپلماسي عمومي یا همان در دست گرفتن افکار عمومي دنیا هزینه کرده است. 
که بیشترین مبلغ صرف فعالیت هاي رسانه اي علیه جمهوري اسامي مي شود.

وي از پذیرش طرح هاي خاقانه و حرفه اي جوانان در این خانه خبر داد و آن 
را معبري براي ورود جوانان مستعد و خّاق به عرصه تولید دانست.

 رئیس رسانه ملي همچنین از دو معبر دیگر براي ورود استعدادهاي جوان 
و دانشجویان به عرصه تولید در رسانه ملي یاد کرد و گفت: مرکز بسیج سازمان 
و دانشگاه صداوسیما نیز دو معبر دیگر براي ورود دانشجویان مستعد و جوانان 
است و عاقه مندان مي توانند طرح ها و توانایي هایشان را در اختیار این دو بخش 
قرار دهند تا با ارزیابي آنها بتوانند وارد این عرصه شوند. وي همچنین به مدیر 
کل روابط عمومي رســانه ملي دستور داد زمینه برقراري ارتباط دانشجویان را 
با مدیر شبکه سه ســیما، خانه تولید جوان و همچنین مرکز بسیج و دانشگاه 

صداوسیما فراهم کند.
وي همچنین در پاســخ به گایه دانشجویان در پرورش هنرمندان معروف 
)سلبریتي ها( غیرمتعهد گفت: بارها از گروه هاي متعدد انقابي خواسته ایم تا افراد 
با استعداد و توانمند را در این عرصه معرفي کنند تا از آنها در برنامه ها بهره ببریم 
که تاکنون فقط یک نفر معرفي شــده که توانمندي اش را در زمینه اجرا اثبات 
کرده است. دکتر علي عسکري از دانشجویان خواست اگر مي توانند در معرفي 

جوانان توانمند انقابي به سازمان کمک کنند.
یکخانوادهشهیدبهبهترینفیلمکودک

درجشنوارهعمارجایزهمیدهد
در بخش فراخوان های مردمی نهمین جشنواره عمار، خانواده شهید سعید 
کمالی از مازندران، جایزه ای با عنوان جایزه مردمی »پرستوهای خان طومان« را 

برای بهترین اثر این جشنواره با موضوع »کودک و نوجوان« اعام کرد.
شــهید مدافع حرم حاج سعید کمالی متولد سال 13۶۹ بود که در هفتم 
اردیبهشــت ماه سال 13۹۵ در منطقه خان طومان سوریه و در جریان یکی از 
عملیات های مبارزه با نیروهای گروه تروریستی داعش به درجه رفیع شهادت نائل 
آمد. گفتنی است، دبیرخانه نهمین جشنواره عمار در کنار بخش رقابتی خود، 
در بخش جدید »فراخوان های مردمی« از تمام مؤسســات، تشکل های مردمی 
و افراد حقیقی دعوت کرده اســت با مراجعه به Ammarilm.ir موضوعات 
و دغدغه های مدنظرشــان را در حوزه تولید، در قالب فراخوان  از ســینماگران 
بخواهند و به فیلمســازانی که بهترین اثر را در ایــن موضوعات تولید کرده اند 
هدیه ای مادی یا معنوی اختصاص دهند. نهمین جشنواره مردمی فیلم »عمار« 

دی ۹۷ در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.
»قبلانقاب«

درتلویزیونبهنمایشدرمیآید
برنامه »قبل انقاب« به کارگردانی مهدی نقویان و اجرای بهروز افخمی از 

تلویزیون پخش می شود.
برنامه »قبِل انقاب« که در مرکز تلویزیونی حوزه هنری در حال تولید است 

در فصل اول به دوره حکومت رضاشاه می پردازد.
این مجموعه در قالب مناظره های تاریخی در 10 قسمت با موضوعات ارتش، 
ارتباط دولت های خارجی در به قدرت رسیدن رضاشاه، مذهب، تصرف زمین ها 
و... برگزار می شود.  پیش از این بهروز افخمی در مجموعه کوچک جنگلی، فیلم 
سینمایی فرزند صبح و یک فیلم ساخته نشده درباره نهضت تنباکو، تحقیقاتی 
در فضای تاریخ معاصر داشته اســت. این برنامه به کارگردانی مهدی نقویان و 

تهیه کنندگی محسن یزدی به روی آنتن خواهد رفت. 
رقابتاستارتاپها

درچالشنوآوریتهرانهوشمند
اولین »چالش نوآوری تهران هوشمند« از امروز همزمان با آغاز رویداد یک 

هفته ای هوشمندسازی شهر با شرکت تیم های استارتاپی کلید می خورد.
»هفته تهران هوشمند« که از 14 تا 20 آذرماه برگزار می شود با این چالش 

آغاز شده و با همایش و نمایشگاه بین المللی تهران هوشمند به پایان می رسد.
به گفته »علی یقطین«، سرپرست مرکز و دبیرخانه تهران هوشمند، هکاتون 
یا چالش نوآوری رویدادی اســت که در آن برنامه نویسان و متخصصان توسعه 
نرم افزار از جمله طراحان گرافیک، طراحان واســط کاربری و مدیران پروژه گرد 
هم می آیند و در توســعه پروژه های نرم افزاری و گاهی سخت افزاری با یکدیگر 
همکاری می کنند. یقطین، هکاتون را نوعی چالش برنامه نویسی خاقانه خواند 
که موجب آشنایی سیاست گذاران و سرمایه گذاران با قابلیت های بومی برای رفع 

بحران ها و استفاده از فرصت هاست.
گفتنی اســت اولین چالش نوآوری تهران هوشــمند در مرکز فناوری های 
هوشمند شهر تهران واقع در خیابان آزادی، خیابان استاد معین، انتهای خیابان 

دستغیب، کوچه دوسنگانی، ساختمان پردازش برگزار می شود.
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قراردلبیقراران
کجاســت؟ بهــاران  مســیح  مســیر 
کجاســت؟ الــه زاران  صفاگســتر 
رگ و ریشــه الــه از هــم گسســت
کجاســت؟ ســربداران  اندیشــه  گل 
م سرگشــته ا جــان  زسرگشــتی، 
کجاســت؟ بی قــراران  دل  قــرار 
ســرم را شــده ابــر خــون ســایه بان
نشــانی ز المــاس بــاران کجاســت؟
در ایــن دشــت دلگیــر یأس آفریــن
آبشــاران کجاســت؟ نــوای خــوش 
بت گــران بتخانــه  گشــته  زمیــن 
کجاســت؟ ایمان تبــاران  تبــردار 
بی کســی شــب  و  انتظــار  و  مــن 
خدایــا دگــر یــار یــاران کجاســت؟
جبیــن بــی  فتا آ گــِس  نر گِل 
امیــددِل شــب شــکاران کجاســت؟

احد ده بزرگی
صدایبالمائک

صــدای بــال مائــک ز دور می آید     
مســافری مگــر از شــهر نــور می آید؟

دوبــاره عطر مناجات بــا فضا آمیخت     
مگــر که موســی عمران زطــور می آید؟

ســتاره ای شبی از آســمان فرود آمد     
و مــژده داد کــه صبــح ظهــور می آید

چقدر شــانه غم بار شــهر حوصله کرد    
بــه شــوق آنکــه پــگاه ســرور می آید

به زخم های شــقایق قسم هنوز از باغ    
می آیــد بهارحضــور  ســبز  شــمیم 

مگر پگاه ظهور ســپیده نزدیک است؟    
می آیــد زدور  ســواری  پــای  صــدای 
ناصر فیض

شکوفهصبح 
ای کاش کــه انتظــار معنــی می شــد  

بــی تابــی جویبــار معنــی می شــد  
وقتی که ســحر شــکوفه صبــح دمید  

می شــد   معنــی  بهــار  آمدنــت  بــا 
 کریم علی زاده

مصلحعالم
بارگاهتاي افســر چرخ، خاک راهت غبــار  عــرش،  وي 
اول کــز  اوصیــا  خاتــم  شــد خاتــم انبیــا گواهــتاي 
یــي نما ا خد ینــه  آ ي  در طلعــت خوب تــر ز ماهتا
اصاح شــود به خــاک راهتاي مصلــح عالمي کــه عالم
ني آســما کــرات  ر  نگاهــتســیا منظومــه گــردش 
ســتارگانند فضــا  اوج  بــه مقدم ســپاهتدر  افتــاده 
الهتانــوار خداســت در تــو پیدا کنــد  جلوه گــري  یــا 

حسین ترابی 
بشارت

می آیــد  نهــان  گنــج  منتظــران،  ای 
می آیــد  عاشــقان  جــان  آرامــش 

ظهــور  طایــه داران  ســحر  بــام  بــر 
می آیــد  صاحب الزمــان  کــه  گفتنــد 
میرهاشم میری

دنبالرّدپایتو
بی تو چگونه می شــود از آســمان نوشت

از انعــکاس ســاده  رنگین کمان نوشــت
این یک حقیقت اســت که بی تو، بهار من

باید چهــار فصل زمان را خزان نوشــت
در ایــن جهــان بی دروپیکر، خــدای ما

دستان ســبزپوش تو را ســایبان نوشت
دنبــال ردپــای تــو گشــتم، نیافتــم

گویی خدا نشــان تو را بی نشــان نوشت
می خواســتم تو را بنویســم ولی نشــد

با مــن بگو چگونه تو را می توان نوشــت
جنگل همیشه نام تو را سبز خواند و بس

دریــا تو را برای خودش بی کران نوشــت
دیــدم تمــام ثانیه هــا بــا تــو می زند

باید تو را همیشــه »امام زمان« نوشــت
طیبه چراغی 

مثلعشق
می دهند  یــاری  بوی  دســت هایت 

بــوی شــب های بهــاری می دهند 
چشــم هایت مثــل دریایــی عمیق 

معنــی شــب زنــده داری می دهند 
انفجــار  تراکــم،  تنهایــی،  مثــل 

بــوی ســوز بی قــراری می دهنــد 
مثل بودن، مثل رفتن، مثل عشــق 

لــذت صــد رود جــاری می دهند
در میــان فصل ســرما دشــت زرد 

می دهنــد  قنــاری  ز  آوا بــوی 
مهدی تقی نژاد

حضرت امام خمینی)ره(: ایر ان راه خود را پیدا کرده است 
و تا قطع منافع آمریکای جهانخوار، این دشمن کینه توز 

مستضعفین جهان، با آن مبارزه ای آشتی ناپذیر دارد.

هدیه به خوانندگان
پیام رهبر انقاب به اجاس سراسری نماز:

نمازخوانیجوانان
برترینتضمینبرایسامتآیندهجامعهاست

بیست و هفتمین اجاس سراســری نماز دیروز 
)چهارشنبه( با قرائت پیام رهبر معظم انقاب و با شعار 
»شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز« در سمنان برگزار 

شد.
 متن پیــام رهبر انقاب اســامی به ایــن اجاس که 
حجت ااسام والمسلمین شــاهچراغی نماینده ولی فقیه در 

سمنان، آن را قرائت کرد به این شرح است:
 بسم اه الرحمن الرحیم

و صلی اه علی محمد و آله الطاهرین
اجاس ساانه   نماز از سویی نشــانه  حق گزاری در برابر 
فریضه  ای است که می تواند بر همه   اعمال و فرایض دیگر، روح 
بدمد و آنها را کارآمد کند: »إن ُقِبلَت ُقِبَل ماِسواها« و از سوی 
دیگر خدمت بزرگی اســت به آنان که حِقّ این هدیه   الهی را 

ندانسته و در آن سهل انگاری می کنند.
نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به 

صاح و سداد در زبان و عمل می کشاند و اعتاء می بخشد.
بخش مهمــی از گرفتاری هــا و آلودگی های مــا بر اثر 
نپرداختن به این حقیقت هشدار دهنده است. از این رو ترویج 
نماز با همه   شیوه های اثرگذار، در شمار وظایف بزرگی است که 
همه باید بدان اهتمام ورزیم و شما دست اندرکاران این اجاس 
به ویژه عالم مجاهد جناب حجت ااسام آقای قرائتی بحمداه 

در این راه از توفیق الهی بهره مند شده اید.
آموزش و پرورش می تواند در این عرصه از اثرگذارترین ها 

باشد.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین 

تضمین برای سامتی آینده   جامعه است.
رئیس جمهوری: نماز افتخار بشریت است

رئیس جمهوری در بیســت و هفتمین اجاس سراسری 
نماز در تاار امیرکبیر دانشگاه سمنان افزود: به تعبیری خداوند 

برای نماز از انسان دعوت کرده و آن را از ما خواسته است.
حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی با  اشاره به اینکه 
نماز یک عبادت صرف یا یک فرع دین مانند دیگر فروع دین 
نیست، خاطر نشان کرد: نماز همه چهره اسام است، صورت 

اسام نماز است و نماز افتخار بشریت و انسان است.
وی با بیان اینکه کشــورها را با پرچم می شناسند، ادامه 
داد: دین بدون نماز قابل شناخته شدن نیست، نماز همان اصل 

عبودیت در کنار توحید است.
عبودیت بی توحید معنا ندارد و توحید بی عبودیت ما را به 

سرمنزل مقصود نمی رساند.
وی به  اشــاره های مختلف نماز در زندگی برخی چهره ها 
در قرآن کریم  اشاره کرد و افزود: بیش از 13۵ نوبت در قرآن 
نام حضرت موســی)ع( آمده است، آنجا که خداوند با حضرت 

موســی)ع( سخن می گوید، اولین دستور این است که نماز را 
به پا دارد.

وی تاکید کرد: مسئله نماز مسئله اسام نیست، حقیقت 
دین است که در واقع اتصال به خداوند است، و حیات، سکون 

و آرامش ما در کنار نماز به وجود می آید.
وی بیان کرد: امیرالمومنین)ع( با آن مقام و آن تربیتی که 
برگرفته از اشرف مخلوقات عالم پیامبراعظم)ص( بود، در برابر 

مشکات نماز اقامه می کردند.
وی ادامــه داد: از دینــی که همه مســلمانان در طول 
شــبانه روز حداقل باید خداوند متعــال را 10 بار با رحمانیت 

بخوانند، خشونت، بداخاقی و تهمت خارج نمی شود.
رئیس جمهوری در ادامه گفت: اگر اخاق ما متناســب با 
نماز ما نیســت، پس جایی مشــکل داریم که باید آن را حل 
کنیم و چه عنصری  که می توانــد یک ملت بزرگ را در برابر 
ابرقدرت ها حفظ کند نماز و تکیه به لطف و رحمت الهی است 
و مسلمانان با اقامه نماز، قدرت دینی خود را به گوش جهانیان 

می رسانند.
 وی با  اشــاره به اینکه اقامه نماز اهمیت ویژه ای برای ما 
دارد، افزود: امروز که زمان فشار اقتصادی دشمنان بر ماست، 
باید با تکیه بر خداوند اســتقامت کنیم و این مسئله در نماز 

نهفته است.
روحانی در ادامه گفت: نماز باید از خانه و خانواده شــروع 

شود و رفتار پدر و مادر در مسیر ترویج نماز باشد.
به گفته رئیس جمهوری اگــر می خواهیم نماز را ترویج 

کنیم باید از خانه، خانواده و مدرســه شــروع کنیم و در این 
مسیر آموزش و پرورش بزرگ ترین وظیفه را برعهده  دارد. 

وی گفت: معتقدم که همه پول های مرتبط با اقامه نماز 
را به دبستان بدهیم که در آن شاکله ها و شخصیت ها ساخته 
می شــود و همه افراد مخلص، ساخته شده دبستان و خانواده 

هستند.
قرائتی: دولت برای اقامه نماز تصمیم های جدی بگیرد

رئیس  ســتاد اقامه نمــاز در این اجــاس گفت: دولت 
همان طور که در سفرهای استانی در مورد مسائل هر استان 
تصمیم های مهمی اتخاذ می کند در مورد نماز نیز تصمیم های 

جدی بگیرد.
حجت ااســام والمسلمین محسن قرائتی پیشنهاد کرد 
هیئت وزیران هر شــش ماه یک بار به مدت یک ســاعت در 
جلســه های خود پیرامون اهمیت، اقامه و احیای نماز مذاکره 

کنند.
وی با بیان اینکه مدیران باید امکانات اقامه نماز را فراهم 
کنند با   اشــاره به ذکر خاطراتی از حضرت امام )ره( در مورد 
اهمیــت دادن به نماز اول وقــت گفت: اهمیت نماز به حدی 
بااســت که مدیران دســتگاه ها خود باید مســئولیت اقامه 
شایسته آن را داشته باشند و امکانات اقامه نماز را فراهم کنند.

وی گفت: اگر نماز احیا شــود مشــکات و آسیب های 
اجتماعی از جمله مراجعات مردم به دادگاه کم می شــود چرا 

که نماز به همه شئونات و ارکان زندگی انسان مرتبط است.
قرائتی همچنین گفت: خادم مسجد باید از افراد فرهیخته 

باشد زیرا بهترین انسان های روی زمین خادم مسجد بوده اند و 
این شایسته نیست که افراد نامناسب خدمتگزار مساجد باشند.
اجاس امسال با حضور یک هزار و ۶00 میهمان و 400 
مسئول کشوری و استانی در سالن امیرکبیر دانشگاه سمنان 

به مدت یک روز برگزار  شد.
اجاس سراسری نماز به صورت ساانه و با اعام آمادگی 

استان ها برگزار می شود.
معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور 
در حاشــیه آغاز اجاس به ایرنا گفت: امســال در بیســت و 
هفتمین اجاس سراسری نماز، یک هزار و ۵3۶ اثر در محورها 
و موضوع های مختلف مانند اجرا، اقامه و کارهای ابتکاری در 

زمینه دیجیتال به دبیرخانه اجاس ارسال شد.
منصور ســرگزی اظهار داشــت: 82۵ خانم و ۷11 آقا از 
سراســر کشور در اجاس سراســری نماز شرکت و آثار خود 

را ارائه کردند.
وی ادامه داد: در بخش شیوه های انس کودکان با نماز در 
مهدهای کودک 238 اثر، مهارت های دعوت به نماز در مدرسه 
و دانشگاه ها 4۵3 اثر و روش های دعوت همساان به نماز 1۹1 

اثر ارسال شده است.
ســرگزی اظهار داشت: شــرکت کنندگان در اجاس در 
زمینه راه های دعوت به نماز در فضای مجازی و رســانه 121 
اثر، شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز در دستگاه های دولتی 
۶4 اثر، روش ها و مهارت های مبلغان و روحانیان در دعوت به 

نماز ۹۵ اثر به دبیرخانه ارسال کردند.
وی تصریح کرد: 443 اثــر در قالب ایده ها و تجربه های 
موفق، 38۵ اثر در بخش علمی و پژوهشی، ۶2۹ اثر در زمینه 
ادبی و هنری و ۷۹ اثر در بخش محصوات کمک آموزشی به 

دبیرخانه اجاس سراسری نماز ارسال شد.
شرکت کنندگان در محورها و موضوع های مختلف مانند 
اجرا، اقامه و کارهای ابتکاری در زمینه دیجیتال آثار خود را به 

دبیرخانه اجاس سراسری ساانه نماز ارسال کردند.
بیست و هفتمین اجاس سراسری نماز به مدت یک روز 
و در 2 نوبت صبح و عصر در سالن اجتماعات دانشگاه سمنان 

برگزار شد.
»بیرانوند« ورزشکار نمونه نماز شد

از »علیرضا بیرانوند« سنگربان تیم ملی فوتبال در اجاس 
سراســری نماز به عنوان ورزشکار نمونه در این حوزه توسط 

رئیس جمهوری تجلیل شد.
در این تجلیل همچنین از وزیر کشور، سرپرست سازمان 
بهزیستی، نوجوان نمونه، مربی نمونه مدرسه و جمع دیگری از 
فعاان نماز در دستگاه های دولتی و تشکل های مردمی توسط 

رئیس جمهوری با اهدای لوح تجلیل شد.

نماینده اصاح طلب مجلس در 
چادر  درباره  خود  اظهارات  توضیح 
که حاشــیه های فراوانی به همراه 
ایسنا  »خبرگزاري  گفت:  داشــت 
کار خوبي نکــرد، من صحبت هاي 
بسیاري مطرح کردم اما عما ابتدا 
و انتهاي حرف هایم را حذف کردند 
و فقط بخشي را آوردند که این همه 

حرف و حدیث از آن بیرون آمد.«
پروانه سلحشوری با انتقاد از تحریف 
صحبت هایش از سوی خبرگزاری دولتی 
ایسنا افزود: »من توضیح دادم که خودم 
اصرار به حفظ چادر داشتم. من چادري 
بودم و رو مي گرفتم. دســتم هم از قبل 
درد مي کرد و تعصبم به استفاده از فرم 
چادر ایراني، باعث شــد آســیب دستم 
بیشــتر شــود. اما بعدها از چــادر ملي 
استفاده کردم. اتفاقا در همان نشست هم 

به صراحت این مســئله را بیان کرده و 
همچنین گفتم که باید در مقوله حجاب 
کار شود و کاري کنیم که حجاب جذاب 
شود و آسیب زا نباشد. خبرگزاري ایسنا 
کار خوبي نکرد، من صحبت هاي بسیاري 
مطرح کــردم اما عما ابتــدا و انتهاي 
حرف هایم را حذف کردند و فقط بخشي 
را آوردند که این همه حرف و حدیث از 

آن بیرون آمد.«
این نماینده مجلــس در گفتگو با 
اعتماد با  اشاره به نوشته هاي این رسانه ها 
که او را »بي ســواد« خطاب کرده بودند، 
گفت: »اگر واقعا به نظر آنها سلحشوري 
آنقدر مسخره و خنده دار است، چرا آنقدر 
او را جدي گرفته اند؟ به قول خودشــان 
یک آدم »منگلي« یک سري حرف هایي 
زده، چرا شــما آنقدر جدي گرفته اید و 

درباره اش حرف مي زنید؟«

عکس فوق که در شبکه های اجتماعی چند روزی است دست به دست می شود چای فروش با انصاف بازار تبریز را نشان می دهد که وزن پاکت خالی را اینگونه از وزن چای کم می کند تا 
پاکت به قیمت چای به مشتری فروخته نشود.

دیروز هم امام جمعه تبریز در یک اقدام جالب در مغازه حاج کاظم کبیرصابر، این پیرمرد با انصاف چای فروش تبریزی حضور پیدا کرد.

پای درس انصاف پیرمرد چای فروش تبریزی

سرویس سیاسی-
دیروز اکثریت نمایندگان ایراد هایی که شــورای 
نگهبان به برخی مفادCFT گرفته را وارد ندانستند و با 
این اوصاف این ایحه باید به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام برود تا تعیین تکلیف شود.
در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسامی نمایندگان 
ایرادات شورای نگهبان به برخی مفاد CFT را وارد ندانسته و 
با 124رأی موافق، ۵8رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع 
208 نماینده حاضر در جلســه با نظر کمیسیون امنیت ملی 

مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس موافقت کردند.
به این ترتیب و براســاس قانون هرگاه مجلس و شورای 
نگهبان بر نظرات خود اصرار داشته باشند مصوبه مجلس برای 
تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد 

شد. 
متنی 180درجه مخالف

محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و چناران در نشست 
علنی دیروز در مخالفت با اصاحات کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی نسبت به ایرادات شورای نگهبان در خصوص 
ایحه الحاق دولت به ایحه مقابله با تامین مالی تروریســم 
گفت: زمانی که طرح یا ایحه ای به تصویب مجلس می رسد و 
به شورای نگهبان ارسال می شود و این شورا ایرادی به برخی 

بندهای آن نمی گیرد، کمیسیون تخصصی مجلس نمی تواند 
نسبت به موضوعاتی که درباره آنها ایرادی گرفته نشده، وارد 

رسیدگی مجدد شود.
وی گفت: در تبصره ماده واحده این ایحه نوشــته شده 
که دولت جمهوری اســامی ایران صرفاً پس از خارج شدن 
از لیســت سیاه گروه ویژه مالی FATF می تواند سند الحاق 
را نزد امین اســناد بگذارد. شورا نسبت به این مصوبه ایرادی 
نگرفته و فقط خواسته عبارت »لیست سیاه« از ابهام درآید. 
زیرا عبارت لیست ســیاه وجود ندارد که باید به »کشورهای 

غیر همکار« تغییر کند. 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسامی 
تأکید کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
برخــاف آیین نامه، تبصره ای را کــه مجلس تصویب کرده، 
حذف کرده و در ذیــل آن متنی 180 درجه مخالف تبصره 

آورده است.
دهقان همچنین اعام کرد در زمان بررسی این ایرادات 
در کمیســیون امنیــت ملی مجلس، اکثریــت اعضا حضور 
نداشــتند و این مصوبه فقط با حضور 1۵ نفر مورد رسیدگی 

قرار گرفته است.
این نماینده مــردم در مجلس دهم در بخش دیگری از 
مخالفت خود گفت: هم در نظر شورای نگهبان و هم از منظر 

هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، برطرف نشدن 
ایرادات به معنای تصویب قانونی خاف منافع و امنیت ملی 

کشور است.
  CFT پزشکیان و ادعای حل مشکات اقتصادی با
از ماجرای برجام و وعــده و وعیدهای آنچنانی چندین 
قرن نمی گذرد که در غبار زمان گم شــده باشد، با این حال 
همان شیوه ها که در زمان تصویب آن به کار گرفته شد هنوز 
هم مورد استفاده قرار می گیرد. برجامی که با دو شیوه روانی 
به جامعه القا شــد؛ ترســاندن مردم از یک سو و بزک کردن 

روزگار فرابرجام. 
مسعود پزشکیان، نماینده لیست امید در نشست علنی 
دیروز در جریان بررسی ایحه CFT بار دیگر به همان شیوه 
ترســاندن مردم روی آورد و گفت: اگــر روندی که در پیش 
گرفته شــده اجرا شود کاری می کنیم که هیچ تاجری نتواند 
کار یا معامله ای انجام دهد بنابراین این مسائل ربطی به این 
ندارد که بگویند عده ای ترســیده اند بلکه ما می خواهیم در 

مملکت تصمیم گیری کنیم که خود را تحریم نکنیم.
پزشــکیان گفت: ترسو کسانی هســتند که در مملکت 
زندگــی می کنند، فقر و بدبختی به وجــود می آید و خود را 
به بیراهه می زنند و بعد پشــت تریبون از فقر و گرســنگی 
دفاع می کنند، عامل فقر و بدبختی و گرسنگی سیاست های 

غلطی است که ماها داریم که باید اصاح شود و ترسو کسانی 
هســتند که ندانسته و یا ناآگاهانه فریاد می کشند نه کسانی 
که براساس آگاهی از سرنوشت این مملکت می خواهند دفاع 

کنند.
به این ترتیب این نماینده لیســت امید عامل مشکات 
اقتصادی را در عدم کارآمدی مدیران، برخی مفاسد اقتصادی 
یا اتخاذ تدابیر غلط نمی داند. مثا او دلیل این مســایل را در 
بایی که در ابتدای سال بر سر ارز و سکه آورده شد نمی بیند 
بلکه همه چیز را در خــارج از مرزها می جوید. به عبارتی او 
چشــمش به دست خارجی هاســت که به مدد توافقنامه ای 

وضعیت اقتصادی سامان یابد! 
توهین به منتقدان در این ســال ها توسط دولتمردان و 
طیف موسوم به اصاح طلب به صورت امری تکراری درآمده 
است. دیروز هم عبدالکریم حسین زاده و غامعلی جعفرزاده  
ایمن آبادی منتقدان لوایح اســتعماری را افرادی غوغاساار 
نامیده و خــود را افرادی صاحب عقل و منطق و خرد و اهل 

گفت وگو معرفی کردند. 
همچنین حسین زاده نایب رئیس  فراکسیون اصاح طلبان 
 CFT عبارت غوغاسااران را برای دانشجویان مخالف لوایح
که در ماه گذشته در برابر مجلس برای ساعاتی تجمع کرده 

و دست نوشته هایشان را بر دست گرفته بودند به کار برد.

با رای نمایندگان مجلس

توپ CFT در زمین مجمع تشخیص

دومین کنگره بین المللی پزشــکان قلب ایران و 
اروپا با حضور 500 پزشــک فوق تخصص، متخصص و 
جراح قلب از 21 کشــور جهان به همت آستان قدس 
رضوی در بیمارستان رضوی مشهد در حال برگزاری 

است.
این کنگــره بین المللی صبح چهارشــنبه 14 آذرماه با 
حضور حجت ااســام والمسلمین رئیســی، تولیت آستان 
قدس رضوی در بیمارســتان فوق تخصصی رضوی مشــهد 
آغاز به کار کرده اســت. 300 سخنرانی با موضوعات جدید 
در این گردهمایی علمی انجام می شــود که 200 سخنرانی 
توسط اســاتید خارجی و 100 ســخنرانی توسط پزشکان 
داخلــی در ۵0 بخش ایراد خواهد شــد. در این کنگره که 
با نگاه ویژه ای در حوزه آموزش برگزار می شــود، بیش از 20 
 مــورد عمــل live case و live inbox در طی دو کنگره 
 CASPIAN Meeting2018 و Iran CTO Meeting
2018 در بیمارستان فوق تخصصی رضوی انجام می پذیرد. 

در نشســت های دومیــن کنگره علمی پزشــکان قلب 
ایران و اروپا بیمارســتان رضوی از تعداد زیادی از بیمارانی 
که به طور معمول از طریق کاتتریســم و آنژیوگرافی درمان 
می شوند، حین عمل جراحی تصویربرداری شده و به صورت 
زنده بر روی صفحه نمایش به شرکت کنندگان ارائه می شود. 
همچنین تعدادی از جراحی های ویژه که در بیمارستان قلب 
شهید رجایی تهران، بیمارســتان کوثر شیراز و بیمارستان 
کینگ فیصل عربســتان پیش تر انجام و از آنها فیلم برداری 
شــده اســت، در طول این کنگره ها برای شرکت کنندگان 

نمایش داده می شود.
 CASPIAN Meeting در قالب کنگره بین المللــی
2018 کارگاه عملــی دو روزه درخصوص بیماری های قلب 
جنین برگزار می شود که ســه مدرس برجسته، »پروفسور 
ُگرلین شــارلند« از انگلستان، »پروفســور جوانا دنگل« از 

لهســتان و »دکتر ابراهیمی« از آمریــکا در آن به تدریس 
مباحــث بیماری های قلب جنیــن می پردازند. پروفســور 
کازیرو آشــیدا، رئیس  مرکز قلب و عروق بیمارستان یوری 
سایایوکوهاما ژاپن، برگزاری کنگره قلب بیمارستان رضوی را 
حرکتی بزرگ دانست و گفت: از میزان استقبال متخصصان 
از این کنگره بســیار شگفت زده شــدم. کار بزرگی صورت 

گرفته و شکل گیری این گردهمایی علمی بدون شک نقش 
پررنگی در افزایش دانش و تخصص پزشکان خواهد داشت.

 وی خاطرنشــان کرد: در این کنگره تاکنون موضوعات 
و مباحث عمیق و وســیعی مطرح شــده و اساتید بزرگی از 
سراسر جهان تازه ترین روش های جراحی و درمان  را مطرح 

کرده  اند.

به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت

دومین كنگره پزشکان قلب ایران و اروپا 
با حضور 500 پزشک از 21 كشور جهان

سلحشوری:
خبرگزاریایسناصحبتهایمراتحریفکرد

از دانشجویان بسیجی دانشگاه  تهران در  جمعی 
اعتراض به وضعیت حقوق بشــر در فرانسه و برخورد 
دولت با مردم معترض مقابل سفارت این کشور تجمع 

کردند.
جمعی از دانشــجویان بسیجی دانشــگاه  تهران مقابل 

سفارت فرانسه در خیابان نوفل لوشاتو تجمع کردند.
بنابراین گزارش، هدف از برگزاری این تجمع، اعتراض به 
وضعیت حقوق بشــر در فرانسه و برخورد دولت این کشور با 

مردم معترض عنوان شده است.
و  پاکاردهــا  داشــتن  دســت  در  بــا  دانشــجویان 
دست نوشــته هایی اعتراض خود را به این رفتار خشونت آمیز 

نشان دادند.
معترضان به وضعیت حقوق بشــر در فرانسه در دستان 
خود تصاویری از رئیس جمهور فرانســه و ولیعهد عربســتان 

سعودی در دست داشتند.
به گزارش فارس، دانشجویان در اعتراض به خشونت های 
اخیر دولت فرانسه شعارهایی همچون »دموکراسی فرانسوی 
یعنی همین سرکوب های ظالمانه، سرکوب آزادی«، »ماکرون 
در قتل کشــته های پاریس و یمن شریک اســت«، »آزادی، 
برادری، برابری«، »کشــتن را متوقف کنید«، »ســه کشته، 
ارمغان دموکراســی و حقوق بشر فرانسوی است« و »سازمان 
ملل نباید در مقابل نقض حقوق بشر در فرانسه سکوت کند« 

سر دادند.

در اعتراض به برخورد پاریس با معترضان
جمعیازدانشجویاندانشگاهتهران
مقابلسفارتفرانسهتجمعکردند



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
پنج شنبه           ۱۵ آذر ۱۳۹۷

۲۸ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۷ 

گروه اقتصادی- 
رویکرد منفعانه دستگاه های نظارتی دولت 
در برابر گران فروشــی ها مسبب جری شدن 

برخی گران فروشان شده است. 
به گزارش خبرنگار کیهان، از ابتدای سال جاری 
مــوج جدیدی از گرانی ها آغاز شــد و فشــار قابل 
توجهی را به معیشت مردم تحمیل کرد؛ مثا قیمت 
هر کیلو مرغ تا کیلویی 12 هزار تومان، گوشــت تا 
70 هــزار تومان و تخم مرغ هم برای هر عدد 800 
تومان افزایش یافت و در پی آن ســفره مردم روز به 

روز کوچکتر شد. 
نگاهی بــه آخرین آمار بانک مرکزی که مربوط 
به گروه خوراکی ها در ســطح شهر تهران می باشد، 
نیز نشان می دهد در هفته منتهی به 9 آذر 1397، 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به تخم مرغ، لبنیات 
و میوه های تازه بــوده که به ترتیب 57 درصد، 58 

درصد و 68 درصد گران شده اند. 
یکی از برجسته ترین نمونه های این گرانی ها که 
طی روزهای اخیر جنجال آفرین شــد، گروه لبنیات 
است که براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
قیمت ماســت 900 گرمی کم چرب و پرچرب سه 
هزار و 800 و چهار هزار تومان تعیین شــده بود اما 
جدیدترین جدول ارزیابی بانک مرکزی قیمت شش 
هزار و 77 تومان را برای این محصول ثبت کرده است!
ضمن اینکه نرخ مصوب پنج هزار و 700 تومانی 
برای پنیر ۴00 گرمــی، در هفته منتهی به 9 آذر، 

هشت هزار و 503 تومان ثبت شده است. 
البتــه ظاهرا گران فروشــی محصــوات لبنی 
مربوط به روزهای اخیر نیست و چنانچه خبرگزاری 
ایســنا نوشــته، در خرداد 1392 داوود اسکندری، 
مدیر بازرســی اصناف اســتان تهــران اعام کرد 
بیشــترین تخلفات برای محصوات تخم مرغ، مرغ 

و لبنیات بوده و همواره پای ثابت گزارش های کشف 
و برخورد دســتگاه های نظارتی از سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا سازمان تعزیرات 

حکومتی، صنایع لبنی هستند. 
گران فروشی در حال حاضر محدود به بازار لبنیات 
نبــوده و در بــازار میوه و برخــی کااهای ضروری 
هم بســیاری از مردم را مســتاصل کرده است. در 
برخــی موارد گرانی نظیر مواد پروتئینی یا میوه نیز 
وزارتخانه های کشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت 

توپ را به زمین هم می اندازند. 
ازم به ذکر است، هرچند احتمال افزایش هزینه 
تولید بــرای برخی تولید کنندگان وجود دارد اما با 
توجــه به تامین ارز چهار هــزار و 200 تومانی )ارز 
دولتی( برای واردات کااهای اساســی، حداقل این 
کااهــا نباید افزایش قیمتــی بیش از آنچه مصوب 

شده داشته باشند. 
برخورد انفعالی دولت

با این حال، تاکنون برخورد دستگاه های نظارتی 
و قانونــی که عمدتا زیر مجموعه دولت محســوب 
می شوند، ضعیف و در مواردی مانند لبنیات هم بدون 
اثر بوده اســت، به عبارت دیگر مسئوان دولتی که 
متولی این موضوع هستند )مانند ستاد تنظیم بازار، 
ســازمان حمایت از مصرف کننده و...( در قبال این 

گران فروشی ها برخوردی منفعانه داشته اند. 
چنانچه روز گذشته سید یاسر رایگانی، سخنگوی 
ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: »یک تیم گشت 
مشــترک تعزیرات حکومتی با همراهی نمایندگان 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی کل کشور 
با مراجعه به یک کارخانه لبنی، به بررسی وضعیت 

تخلفات پرداختند.«
همچنین امید شــهرآبادی رئیس  شعبه بدوی 

حاضر در این گشــت، بیان کــرد: »برابر قانون، این 
کارخانــه به پرداخت پنج برابــر ارزش ریالی تخلف 
مکشوفه محکوم می شود و اگر سابقه تخلف نیز موجود 
باشــد که به اقرار مدیرعامل این شرکت، پیش تر هم 
پرونده تعزیراتی داشته اند؛ این جریمه تا 70 میلیارد 

تومان نیز قابل افزایش است.« 
اما با وجود این اقدامات از سوی مسئوان دولتی 
مدیرعامل شرکت متخلف اذعان داشت که با توجه به 
گرانی شیر خام و مواد اولیه برای تولید لبنیات، امکان 
اعمال نرخ گذاری تعیین شده از سوی سازمان حمایت، 
قابل انجام نیست و همچنان این تخلف گرانفروشی 

ادامه خواهد داشت! 
به سخن دیگر، برخورد طلبکارانه مدیرعامل این 
شرکت متخلف به دلیل برخورد منفعانه دستگاه های 
نظارتی بوده و اگر دستگاه هایی که وظیفه آنها برخورد 
با تخلفات است وظیفه خود را به خوبی انجام دهند 

شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود. 
در همین زمینه؛ ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس درباره عملکرد دستگاه های 
نظارتی اظهار داشــت: »ضعف در اجرا وجود دارد و 
در کشــور ما احترام به قانون عملیاتی نشــده است 
بنابراین باید سازمان های نظارتی با توجه به شرایط 
بحرانــی عمل کنند. در زمان معمول زمینه رانت از 
بین رفته بود و مشکلی وجود نداشت اما در شرایط 
فعلی زمینه رانت مهیاست و با توجه به تعداد باای 
پرونده ها روند رسیدگی سریع پیش نمی رود و اینکه 
پرونده ای سه ماه طول بکشد تا رسیدگی شود برای 

مردم فایده ای ندارد.«
واریز پول مردم به حساب خزانه!

البتــه یکی از انتقادات دیگری که در این زمینه 
وجود دارد، موضوع نحوه برخورد با گران فروشــی 
اســت، در حال حاضر ســازمان های نظارتی مانند 

سازمان تعزیرات پس از جریمه شرکت های متخلف، 
جریمه هایــی اعمــال می کنند کــه در نهایت این 
جریمه ها را به خزانه دولت می ریزند! یعنی پولی که 
تحت عنوان گران فروشــی از مردم گرفته شده در 

نهایت به حساب دولت واریز می شود. 
پیش تر نیــز فرزین انتصاریــان، رئیس  انجمن 
مدیریــت کیفیت ایران گفته بود: »قانون حمایت از 
مصرف کنندگان وجود دارد ولی اجرا نمی شــود، در 
حال حاضر هیچ نهادی حامی حقوق مصرف کننده 
نیست. نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات هم 
اگــر نهادی را جریمه کنند، پول آن را به حســاب 

دولت می ریزند.«
به هر شکل ایراداتی به نحوه برخورد دستگاه های 
نظارتی با گران فروشــان وجــود دارد )البته اگر از 
منفعانه بودن برخوردها چشــم پوشــی کنیم( که 
در نهایت انگشت اتهام به سمت دولت خواهد رفت. 
مثا اخیرا رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اعام کرد که »حسن روحانی، رئیس جمهور مخالفتی 
با گرانی خودرو ندارد.« این حرف را می توان به منزله 
چراغ سبزی برای افزایش قیمت خودرو دانست که 

شاید به سایر بازار ها تسری پیدا خواهد کرد. 
گفتنی اســت، گرانی های اخیر موجب اعتراض 
برخی مراجع تقلید نیز شــد و آیت اه ناصر مکارم 
شــیرازی در این زمینه در جلسه در خارج فقه خود 
بیان کرد: »داد عده ای از بی انصافی گروهی از تجار و 
کسبه درآمده که پشت سر هم اجناس خود را گران 
می کنند، چرا باید در یک کشــور اسامی تعزیرات 
باشد، چراکه یک تاجر مسلمان بدون نیاز به تعزیرات 
باید وظیفه خود را انجام دهد. برخی از این کســبه 
می گویند که جریمه کنید ما پول جریمه را با گران 
کردن اجنــاس از مردم می گیریم، درحالی که نباید 

این گونه باشد.«

 گزارش کیهان

رویکرد انفعالی دولت
 گرانفروشان را جری کرده است

رئیس  سازمان امور مالیاتی گفت: به زودی دادسرای ویژه 
جرایم مالیاتی در تهران تشکیل می شود تا جرایم مالیاتی به 

صورت متمرکز، در یک محل خاص بررسی شود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد درباره وضعیت 
مالیات اظهار کرد: مردم همواره درخصوص مسائل مالی و اقتصادی 
خود حساسیت بیشتری دارند و با توجه به اینکه مالیات با معیشت و 
زندگی مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، طبیعتا از اهمیت باایی برخوردار 
اســت، بنابراین مردم باید نسبت به موضوع مالیات و اهمیت آن در 
تامین هزینه های کشور و توزیع درآمد در جامعه آگاه شوند و کشور 

را در مسیر توسعه و پیشرفت همراهی کنند.
وی با اشــاره به تاکیدات رهبر معظم انقاب و سیاست های نظام 
درخصوص عدم وابســتگی به درآمدهــای نفتی و اتکا به درآمدهای 
مالیاتی گفت: در سال های اخیر نظام مالیاتی شاهد تحوات بسیاری 
در حوزه فناوری اطاعات بوده که این تحوات، منشاء اساسی افزایش 

درآمدهای مالیاتی بوده است.
رئیس  سازمان امور مالیاتی تاکیدکرد: ما بزرگ ترین پایگاه اطاعات 
اقتصادی کشــور را در اختیار داریم که دارای بیش از یک میلیارد و 
300 میلیون رکورد اطاعاتی است که هر لحظه به آن افزوده می شود. 
این اطاعات ابزار ســازمان بــرای جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق 

عدالت مالیاتی است.
تقوی نژاد درخصوص ســایر ابزارهای قانونی که با اصاح قانون 
مالیات های مستقیم در اختیار نظام مالیاتی قرار گرفته است، گفت: 
با ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وظیفه ای برای سازمان 
امور مالیاتی ایجاد شــده، از این بابت که باید کلیه اطاعات هویتی، 
مکانــی، مالی، معاماتی و بانکی افراد را در اختیار بگیریم که در این 
رابطه ۴0 ســازمان و وزارتخانه شناسایی شده اند، فهرست آنها تهیه 

شده و اقام اطاعاتی مورد نیاز ما را در اختیار قرار می دهند.
وی با اشاره به بهبود قوانین مالیاتی پس از اصاحیه سال 139۴، 
عنــوان کــرد: در این قانون نگرش جدیــدی از جمله حذف مالیات 
علی الراس مطرح شــده که بتوانیم هم رضایت مردم را جلب کنیم و 

هم مالیات حقه را وصول کنیم.
رئیس  سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه ما باید مردم را نسبت 
به حقوقشان آگاه کنیم، افزود: مالیات هم بیت المال است و هم حق 
الناس. ما حق نداریم برای حفظ بیت المال به حقوق مردم تعدی کنیم. 
باید برای تحقق عدالت تاش کنیم که حقوق مردم کاما رعایت شود.

تقوی نژاد با اشــاره به درخواست ســازمان از رئیس قوه قضائیه 
به منظور تشکیل دادســرای ویژه جرایم مالیاتی در تهران و موافقت 
وی، گفت: این دادســرا به زودی در تهران تشکیل می شود تا جرایم 
مالیاتی به صورت متمرکز در یک محل خاص بررسی شود و در ادامه 
پس از بررسی آثار و نتایج، این اقدام به سایر استان ها تسری می یابد.

رئیس  سازمان امور مالیاتی:
دادسرای ویژه جرائم مالیاتی 

تشکیل می شود
معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان از تغییر مأموریت 
بنیاد مســتضعفان خبر داد و گفت: از این پس به جای ساخت 
مراکز تجاری بزرگ، ساخت مسکن برای اقشار متوسط به پایین 

در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری فارس، منوچهر خواجه دلویی به سیاست  های 
جدید بنیاد مستضعفان در حوزه ساخت وسازهای عمرانی اشاره کرد 
و اظهار داشت:  پیش از این بنیاد مستضعفان در اراضی که در اختیار 

داشت، نسبت به ساخت مجتمع های تجاری و لوکس اقدام می کرد.
وی افزود: این مجتمع های تجاری اغلب مورد اســتفاده برند های 
خارجی قرار می گرفت، در این راستا پس از بررسی ها به این جمع بندی 
رسیدیم که بهتر است، بنیاد  ساخت و ساز های خود را به نحوی مدیریت 

کند که آخر سر به نفع مردم و همسو با آنها باشد. 
معاون توســعه ســاختمان بنیاد مســتضعفان ادامه داد: بر این 
اســاس بنیاد مســتضعفان تصمیم گرفت،  پروژه هــای انبوهی را در 
ساخت وســازها در دستور کار قرار دهد که   مخاطبان نهایی آن اقشار 

متوسط به پایین جامعه باشند.
به گفته خواجه دلویی، در این جهت به تازگی  ساخت مجموعه 800 
واحدی در اسامشــهر را در دســتور کار قرار دادیم که واحدهای این 
پروژه ها از مرحله سفت کاری عبور کرده و در مرحله نازک کاری قرار دارد.
وی اضافه کرد: زمانی که پیشــرفت فیزیکی پروژه مذکور به 35 
درصد برسد، مجوزهای پیش فروش صادر می شود و واحدها با قیمت 
کارشناسی که به تأیید کمیته ای در بنیاد مستضعفان می رسد، عرضه 
می شود.معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان ادامه داد: همچنین 
در استان فارس و شهر شیراز   پروژه ای هزار و 200 واحدی در منطقه ای 

که اقشار متوسط به پایین حضور دارند، در حال ساخت است.
خواجه دلویی ادامه داد: در شهرهای مشهد، کرمانشاه، یزد، اصفهان و 
چند شهر دیگر پروژه های بزرگ ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار 
متوســط به پایین جامعه و در شأن و جایگاه بنیاد مستضعفان توسط 

بنیاد در دست اجرا است.
به گفته وی، در سه سال اخیر در بخش واگذاری ها بیش از شش 
هزار و ۴00 سند توسط بنیاد به مردم داده شد، در حال حاضر هم به 
گونه ای برنامه ریزی شده است که از زمان تحویل خانه ها، حداکثر پس 

از یک  سال سند و پایان کار گرفته شود. 
معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان همچنین از   ساخت 185 
واحد مســکونی در قالب طرح نیلوفر در جنوب شرق تهران خبر داد 
و افزود: این واحدها تکمیل و به ذی نفعان واگذار شــد و در حال تهیه 

اسناد و پایان کار هستیم.

یک مسئول:
بنیاد مستضعفان

دیگر مراکز تجاری بزرگ نمی سازد 

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/715/000سکه تمام طرح جدید

1/920/000نیم سکه
1/120/000ربع سکه

650/000گرمی
336/۴00هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
11/35۴دار
13/171یورو
1۴/779پوند

2/303لیر ترکیه
3/15۴درهم امارات

رئیس  سازمان بورس و اوراق بهادارمدعی شد: چشم انداز 
بورس روشن است و سرمایه گذاران امیدوار باشند.

شــاپور محمدی درگفت وگو با فارس، با اشــاره به وضعیت بازار 
سرمایه اظهار داشت: یکی از کارهایی که دولت و مجلس در حوزه های 
تصمیم گیری باید داشته باشند کمک به تقویت سودآوری شرکت ها 
اســت. این موضوع در حوزه های مختلف قابل دنبال کردن اســت. 
شرکت های بورسی شفاف ترین شرکت های کشور هستند و به عنوان 
شرکت هایی که صادرات و اشتغال خوبی داشته و ارزش افزوده خوبی 

تولید کردند باید مورد حمایت قرار گیرند. 
رئیس  ســازمان بورس و اوراق بهادار درمــورد نحوه حمایت از 
شرکت ها گفت: قیمت هایی که برای کاای شرکت ها گذاشته می شود 
باید به گونه ای باشد که واسطه ها استفاده کننده تفاوت قیمتی نباشند 
بلکه تولیدکننده بهره مند شود؛ طبیعتا هرجا نیاز است از مصرف کننده 
حمایت صورت بگیرد باید اقدام شود و حمایت از تولیدکننده نیز در 

کنار مصرف کننده همپای هم در قوانین وجود دارند.
وی ادامه داد:  از این رو ازم است برای آنکه بازار سرمایه از قوت 
قبلی برخوردار و رشد و بالندگی داشته باشد در سیاست گذاری هایی 
که در تدوین بودجه سال 98 در مجلس دنبال می شود توجه ویژه به 

سودآوری شرکت های بورسی شود. 
محمــدی گفت: از دولت و مجلس انتظار داریم از شــرکت های 
بورســی حمایت کنند؛ بخصوص آنکه شرایط کنونی وقت بررسی و 

نهایی شدن بودجه سال  آینده است. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سؤال که طی 
روزهای اخیر افراد حقیقی برای فروش سهام خود هجوم آوردند و به 
نظر می رسد با رفتار هیجانی تصمیم گیری می کنند چرا که شاخص 
کل نیز رشــد نداشته اســت؛ تصریح کرد: در تمام بازارهای سرمایه 
افق های سرمایه گذاری یکی از مهم ترین مباحثی است که سهام داران 
باید به آن توجه کنند. طبیعی اســت که سهامداران خرد و اشخاص 
حقیقی که در مقاطعی خرید و فروش می کنند باید افقی را در نظر 
بگیرند که مقداری بلندمدت باشد چون افق کوتاه مدت ممکن است 

همیشه با نوسانات بازار، تحت تاثیر قرار گیرد. 
وی ادامه داد: از شرکت های حقوقی همیشه انتظار می رود که در 

بازار براساس استراتژی عمل کنند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از شــرکت های سرمایه گذاری و 
شــخصیت های حقوقی انتظار داریم اســتراتژی هایی را دنبال کنند 
که به افزایش منابع مالی کشــور کمک کند و به شادابی خط تولید 
توجه داشته باشند تا درنهایت منجر به افزایش سودآوری واحدهای 

تولیدی شود.
محمدی با بیان اینکه  اشــخاص حقوقی باید در بازار سرمایه با 
اســتراتژی صحیح و افق بلندمدت در بازار باقی بمانند، تاکید کرد: 
این اشخاص به دلیل آنکه منابع عمده را در اختیار دارند باید در بازار 
حفظ شوند تا سهامی که وجود دارد با ثبات بماند. مدیران شرکت های 
بورسی باید حساب کنند که شرکت های سرمایه گذاری  و صندوق ها 

منابع دائمی در این شرکت ها را حفظ خواهند کرد.
وی افزود: در کنار آن از ســرمایه گذاران حقیقی خواهش داریم 
افق نسبتا بلندتری انتخاب کنند زیرا بازار سرمایه چشم انداز خوبی 
دارد و کشــور سودآوری و مزیت های نسبی دارد و طبیعی است که 

برای خرید سهم به تحلیل ها توجه داشته باشند.

رئیس  سازمان بورس:
سرمایه گذاران به چشم انداز بورس 

امیدوار باشند
نایب  رئیس  کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: قطعا با یک 
فاصله زمانی می توانیم محصولی مانند هواپیما را تولید کنیم، اما 
تحقق این مسئله نیازمند استراتژی دقیق و تخصیص اعتبارات 

مناسب است.
به گزارش خبرگزاری دانشــجو، ســیدابوالفضل موسوی بیوکی با 
اشــاره به همکاری وزارت راه و شهرســازی با معاونت علمی و فناوری 
برای بومی سازی زیرســاخت های ناوگان هوایی، گفت: از نظر علمی و 
فناوری، جوانان کشــورمان توانایی تولید تجهیــزات هوایی را دارند و 
قطعا اگر نخبگان را به طور مناسب ساماندهی کنیم، می توانیم نیاز های 

کشور را رفع کنیم.
وی ادامه داد: در چند ســال اخیر پیشــرفت های خوبی در بحث 
تعمیرات هواپیما هــا صورت گرفته، اما در بخش تأمین قطعات یدکی 

نتوانسته ایم توفیقی حاصل کنیم.
نایب  رئیس  کمیســیون عمران مجلس با اشــاره به اینکه ساخت 
هواپیما های تولید داخل امکانپذیر است، افزود: قطعا با یک فاصله زمانی 
می توانیم محصولی مانند هواپیما را تولید کنیم، اما تحقق این مسئله 
نیازمند استراتژی دقیق و اختصاص اعتبارات مناسب در این عرصه است.
موســوی بیوکی ادامه داد: ما در گذشته توانسته ایم پیشرفت های 
خوبی در عرصه های مختلف از جمله صنعت هسته ای، علوم سلول های 
بنیادین یا صنعت موشــکی و نظامی به دست آوریم، بنابراین قطعا با 

خودباوری تولید هواپیما نیز دور از انتظار نیست.
گفتنی است حدود یک هفته قبل دبیر ستاد فناوری های فضایی با 
اشاره به اینکه کشورمان در صنعت هواپیمایی و هوانوردی به خودکفایی 
خوبی رسیده، اعام کرد: طی 3 تا 5 سال آینده می توانیم نمونه اولیه 

هواپیمای مسافربری را بسازیم.
منوچهر منطقی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: براســاس 
برنامه ریزی ها تا ســال 1۴0۴ گردش مالی بازار بخش فضایی به هفت 

هزار میلیارد تومان می رسد.
 وی با اشــاره به اینکه فعالیت های زیادی برای ساخت هواپیما در 
کشور انجام شده است، افزود: کشورمان در صنعت هواپیمایی و هوانوردی 
عمومی که برای آموزش، گردشگری، ارسال مرسوات پستی و تاکسی 
هوایی به کار می رود به خودکفایی خوبی رسیده است و در این زمینه 

تولید کردیم و در حال توسعه بازار آن هستیم.
 دبیر ستاد فناوری  های فضایی با بیان اینکه در بخش هواپیماهای 
نظامی، جنگنده »کوثر 1« را در داخل کشــور ساختیم، ادامه داد: در 
مورد هواپیماهای مسافربری هم تاش های زیادی کردیم و بین 3 تا 5 

سال آینده می توانیم نمونه اولیه هواپیمای مسافربری را بسازیم.

نایب  رئیس  کمیسیون عمران مجلس:
ساخت هواپیماهای ملی 

امکانپذیر است

رئیس  اتحادیه اماک استان تهران با انتقاد 
از عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: وضعیت 
تولید مسکن نســبت به سال های گذشته با 

کاهش چشمگیری روبه رو شده است. 
مصطفی قلی خســروی در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، با بیان اینکه هم اکنون بازار مسکن 
با کاهش توان خرید متقاضیان با کسادی روبه رو شده 
است، اظهار داشت: برخی از کارشناسان و مسئوان 
اعام می کنند که بازار مسکن وارد رکود شده است 
اما آمار و معامات مسکن نشان می دهد که این بازار 

کساد شده )و از رکود هم عبور کرده( است. 

وی از افزایش خرید مسکن در کشورهای همسایه 
خبر داد و گفت: ســرمایه گذاران و متقاضیان فریب 
تبلیغات را نخورند زیرا که در آینده و با تغییر حکومت 
یک کشور ممکن است کل سرمایه های صورت گرفته 

برای خرید ملک از بین برود.
رئیس  اتحادیه اماک اســتان تهران ادامه داد: 
در چند ســال گذشته میزان سرمایه گذاری در بازار 
مسکن شــهرهای دبی، امارات و ازمیر ترکیه برای 
گرفتن اقامت افزایش یافته، اما تجربه نشان داده است 

نباید به این وعده و وعیدها اعتماد کرد.
به گفته خسروی، طی چند سال گذشته متأسفانه 

عــده ای در دبی برای  خرید ملک ســرمایه گذاری 
کردند و بعد از چند مدت متوجه شدند که بسیاری 
از سرمایه گذاران، ورشکست شده و تمامی پول ها و 
ســرمایه های آنها از بین رفته است به نظر می رسد 
که سرمایه گذاری در کشور ترکیه نیز همانند تجربه 

کشور دبی باشد. 
وی اضافه کرد: کشــور ایران بهترین مکان برای 
ســرمایه گذاری اســت به ویژه بخش مسکن که به 
مرور زمــان و با افزایش قیمت زمین تبدیل به یک 
بازار ویژه می شود.رئیس  اتحادیه اماک استان تهران 
بیان کرد: وضعیت تولید مسکن نسبت به سال های 

گذشته با کاهش چشــمگیری روبه رو شده است و 
دولت باید شرایط ازم و تسهیات تشویقی را برای 

افزایش ساخت و ساز در نظر بگیرد. 
گفتنی است، عباس آخوندی که طی پنج سال 
اخیر سکان وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت 
و حــدود دو ماه پیش از این وزارتخانه رفت، با دفاع 
از لیبرالیســم و پرداختن به مباحث حاشــیه ای، از 
وظیفه اصلی خود که حل و فصل معضل مسکن بود 
شــانه خالی کرد و در نهایت، طی پنج سال گذشته 
شکاف عمیقی در زمینه عرضه و تقاضای مسکن به 

وجود آمد.

نتیجه 5 سال مدیریت لیبرالی وزارت راه و شهرسازی

اتحادیه اماک: تولید مسکن به شدت کاهش یافته است

مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی کشور 
گفت: خرید توافقی پرتقال از منطقه شــمال 
آغاز شــده و از کیلویی دو هزار تومان پایین 

نخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین شیرزاد در 
حاشــیه همایش بزرگداشت روز جهانی خاک اعام 
کرد: خرید توافقی مرکبات از باغداران شــمال آغاز 
شده و قیمتی که از باغداران خریداری می کنیم، از 
دو هزار تومان پایین تر نخواهد بود. باغداران پرتقال 
با خیال راحت و بدون عجله تولید خود را ادامه دهند 

و نگران قیمت خرید نباشند. 

وی افزود:  طی 10 روز آخر اســفندماه مرکبات 
خریداری شده به بازار عرضه خواهد شد و در ثبات 
قیمت بازار بسیار مؤثر خواهد بود. در فرایند خرید، 
ذخیره سازی و عرضه اتحادیه های مختلف کشاورزی 
از جملــه اتحادیه مازندران همکاری می کنند. البته 
مذاکراتی با تجار عراقی در حال انجام است تا بخشی 

از مرکبات را به این کشور صادر کنیم.
مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی کشور درباره 
قیمت گوجه فرنگی در بــازار گفت: با اقداماتی که 
طی چند روز آینده انجام می شود و محصوات تازه 
برداشت شده منطقه جنوب به کان شهرهایی مثل 

تهران انتقال می یابد، قیمت گوجه به کیلویی 3200 
تومان کاهش می یابد.

همچنین عباس کشاورز؛ معاون زراعت وزیر جهاد 
کشــاورزی در حاشیه همایش روز جهانی خاک در 
پاسخ به قیمت پایین خرید تضمینی 1600 تومانی 
گندم، گفت: این قیمت پایین نیست و کشاورزان از 
آن راضی هستند. با توجه به اینکه واردات نهاده ها و 
کااهای اساسی با دار ۴200 تومان انجام می شود، 
نرخ 1600 تومان برای خرید تضمینی گندم مناسب 
است.وی افزود: البته در صورتی که اتفاقات پیش بینی 
شده و تغییرات اقلیمی باعث خسارت به کشاورزان 

بشود، دولت سریعا پرداخت خواهد کرد. در شرایط 
فعلی باید ضمن اینکه حمایت از تولیدکننده انجام 

می شود، منافع ملی را هم در نظر بگیریم.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال 
سطح کشت گندم نسبت به سال گذشته دو درصد 
افزایش یافته اســت. سطح کشــت آبی تاکنون دو 
میلیون هکتار و ســطح کشــت دیمی 3/9 میلیون 
هکتار بوده است. ضمن اینکه میانگین بارش امسال 
در 29 اســتان کشور بااتر از متوسط سال گذشته 
است و تنها در سه استان متوسط بارش کمتر بوده، 

بنابراین سال آینده، سال تولید خوبی خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی کشور خبرداد

 خرید توافقی پرتقال شمال حداقل کیلویی 2 هزار تومان

در حالی که ایران و تعدادی از اعضای اوپک 
بر کاهش تولید نفت تأکید دارند، کشورهایی 
مانند عربستان تحت تأثیر فشارهای بیرون از 

اوپک، مواضع متفاوتی دارند.
یکصد و هفتاد و پنجمین نشســت عادی اوپک 
امروز و فردا در شــهر وین اتریش برگزار می شــود. 
مهم ترین موضوع نشست، کاهش سقف تولید اعضا 
برای کنترل قیمتهای جهانی اســت که هم در بین 
اعضا موافقان و مخالفانی دارد و هم فشارهای بیرونی 

از سوی آمریکا و روسیه بر آن سایه افکنده است.
این نشست در شرایطی برگزار می شود که قیمت 
جهانی نفت کاهش یافته و بر اساس برآوردها، ظاهرا 
اوپک تضعیف شــده، قطر زمزمه رفتن از اوپک سر 
داده و خبرهایی از تشــکیل مجموعه ای به موازات 

اوپک شنیده می شود.
در همین رابطــه خبرگزاری رویترز گزارش داد 
کــه »اوپک و متحدانش این هفتــه در حال کار بر 
روی توافقی هســتند که به موجب آن میزان تولید 
نفت 1/3 میلیون بشــکه  در روز کاهش می یابد، اما 
مخالفت های روسیه و فشار ترامپ بر ریاض دو مانع 

مهم برای رسیدن به این توافق است«.
همچنین خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: 
واشــنگتن از خریداران نفت ایران خواسته بود که 
تا چهــارم نوامبــر 2018 )13 آبــان 97( واردات 
نفت از ایــران را به صفر برســانند و دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا بارها ایران را به صفر شــدن 

صادرات نفت تهدید کرده بود.
با وجــود مخالفت های معدود از ســوی برخی 
اعضای اوپک نسبت به تحریم نفتی ایران، اما برخی 
دیگر از اعضای اوپک به ویژه عربســتان و امارات در 
همراهی با آمریکا، از پشت به اوپک خنجر زدند و در 
همراهی با سیاست های نفتی روسیه که بزرگترین 
تولیدکننده نفت غیراوپک محسوب می شود، در صدد 
جبران کاهش نفت صادراتی ایران در سایه تحریم های 

آمریکا برآمدند.
اگرچه حذف نفت ایران از بازار جهانی، همان طور 
که مسئوان ارشد کشور ما بارها اعام کرده اند، فقط 
یک رؤیای تعبیرنشــده آمریکایی و سعودی است، 
امــا افزایش عرضه نفت در بازار که برای عربســتان 
به قیمت تخلیه بخشی از ذخایر نفتی اش تمام شد، 

موجب شــده تا قیمت نفت در بازار جهانی به دلیل 
مازاد عرضه افت کند.

حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک 
در این خصوص گفت: »نیاز است تولید حداقل 1/۴ 
میلیون بشکه در روز کم شود تا جلوی عرضه بیش 
از حد نفت گرفته شــود«. این مقام مسئول ایرانی 
همچنین هشدار داد که »اوپک تولید را کاهش ندهد 

قیمت نفت به ۴0 دار سقوط می کند«.
مــازاد عرضــه در بازار جهانی نفــت که در پی 
خوش خدمتی عربســتان و برخــی دیگر از اعضای 
اوپــک به آمریکا رخ داده، باعث ایجاد امید واهی در 
این کشورها به حذف کامل نفت ایران از بازار جهانی 
شده است که البته این تحرکات مذموم صدای تمامی 
تولیدکنندگان نفت را درآورده و به ایجاد التهاب در 

اوپک در آستانه نشست 175 منجر شده است.
از سوی دیگر عربستان نیز با فراری رو به جلو به 
وجود مازاد عرضه در بازار اشاره کرده اما عنوان نکرده 
که خود متهم اصلی به هم ریختگی بازار نفت اســت. 
خالد الفالح وزیر انرژی عربســتان با تأکید بر این که 
»بازار نفت هم اکنون با مازاد عرضه روبه روســت«، 

گفت: »هنوز برای اظهارنظر درباره این که آیا اوپک و 
هم پیمانانش کاهش تولید می دهند یا نه، زود است«.
بی نظمی و اختال خودســاخته عربســتان و 
همپیمانانش به همراه سیاســت های نفتی متناقض 
روسیه موجب شده تا امروز برخی اعضای اوپک به طور 
کلی از این سازمان ناامید شوند. قطر اعام کرده که 
در ســال آتی میادی، اوپک را ترک خواهد کرد و 
این اعام قطــر، می تواند در صورت ادامه بی نظمی 
در اوپــک با تک روی برخی اعضــای آن، به صورت 
دومینووار موجب خروج برخی دیگر از اعضا به ویژه 

تولیدکنندگان کوچک تر عضو این سازمان شود.
التهاب در اوپک 58 ساله در آستانه نشست 175 
این سازمان، در کنار تک روی عربستان و همچنین 
بی تفاوت بودن برخی دیگر از اعضا نســبت به اجرا 
نشــدن وظایف بنیادین اوپک برای ایجاد تعادل در 
بــازار نفت و حمایت از اعضای خود، این ســؤال را 
مطــرح می کند که آیا اوپک به پایان خط رســیده 
است؟ یا در نشست 175 اعضا بر ادامه تأثیرگذاری 
اوپک با اصاح اختاات ایجادشده علیرغم تک روی 

عربستان برخواهند آمد؟

در آستانه نشست امروز رخ داد

تاش آمریکا و عربستان برای عدم توافق اوپک بر سر کاهش تولید نفت

رئیس  اتحادیه کفش دست دوز تهران گفت: 
طی ماه های اخیر قیمت برخی مواد اولیه کفش 
دست دوز تا 200 درصد افزایش یافته و تا بیش 
از 50 درصــد بر روی قیمت تمام شــده تاثیر 

گذاشته است.
رسول شجری در گفت وگو با خبرگزاری فارس با 
بیان اینکه صنعت کفش دست دوز از وضعیت خوبی 
برخوردار نیست، افزود: به شدت در تامین مواد اولیه 

در مضیقه هستیم و رکود بر بازار حاکم است. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قول های وزارت 

صنعت در مورد تامین مواد اولیه تولید کنندگان محقق 
شده است، یا خیر، گفت: به صورت مقطعی وزارت خانه 
اقداماتی را انجام داد، اما این اقدامات برای تامین مواد 
اولیه استمرار نیافت.رئیس  اتحادیه کفش دست دوز 
تهران با بیان اینکه ثبت ســفارش ها به سختی انجام 
می شــود، ادامه داد: بعد از اینکه ثبت سفارش ها پس 
از طی مراحل طوانی در وزارت خانه مورد تایید قرار 
می گیرد، مدت ها برای تخصیص ارز در بانک می ماند 
و پس از طی این مراحل و واردات کاا، ترخیص کاای 
 وارداتی هم از گمرک هفت خوان و مصائب خاص خود 

را دارد. شجری افزود: در مجموع فرآیند تامین مواد 
اولیه وارداتی کار بســیار سختی است، به طوری که 
مواد اولیه به ندرت در بازار یافت می شود و به محض 
اینکه کاایی از گمرکات ترخیص شــد، در بازار محو 
می شود، به عبارتی وقتی کاایی به سختی از گمرکات 
ترخیص می شود، به راحتی هم در اختیار مصرف کننده 

واقعی قرار نمی گیرد. 
وی خاطرنشــان کرد: طــی ماه های اخیر قیمت 
برخی مواد اولیه تا 200 درصد افزایش یافته است و 
افزایش قیمت مواد اولیه تا بیش از 50 درصد بر روی 

قیمت تمام شده کفش تاثیر گذاشته است. 
گفتنی است، در چند ســال گذشته بسیاری از 
کارخانه های کوچک بسته شد و کارخانه های بزرگ 
تا حد ورشکســتگی پیش رفتند. این در حالی است 
که واردات انــواع کفش از کشــورهایی مثل چین، 
ترکیه و حتی پاکستان صورت می گرفت. ضمن اینکه 
کمبود مواد اولیه و مشــکات گمرکی و امور مالیاتی 
مواردی است که تولیدکنندگان از آن ناراضی هستند 
و این صنعت به دلیل ضعف مدیریت مسئوان رو به 

نابودی است.

رئیس  اتحادیه کفش دست دوز: 

قیمت برخی مواد اولیه کفش دست دوز 200 درصد افزایش یافته است

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00038/300/000پراید 1111
22/709/00034/500/000پراید2131
23/400/00034/600/000پراید 3151
74/952/000129/000/000چانگان4
54/361/900114/000/000پژو 207 اتوماتیک5
39/590/00063/000/000رانا6
32/944/60055/000/000پژو 7405
8 SLX 35/105/90060/000/000پژو
34/745/20056/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70070/000/000پژو پارس10
42/481/00079/000/000پژو پارس TU5 کاس1113
36/286/00060/500/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00071/500/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10072/000/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX(33/535/40057/000/000سمند ال ایکس
16 EF7 34/338/20059/000/000سمند
36/616/00062/500/000سمند دوگانه سوز کاس1716
46/989/40081/000/000دنا18
53/265/800107/000/000دنا پاس19
47/128/30090/000/000پژو 207 دنده ای20
139/760/000280/000/000مزدا 213
27/507/00039/500/000تیبا صندوقدار22
53/265/800113/000/000تندرپاس اتوماتیک23
50/000/00088/500/000اچ سی کراس24
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گزارش روز
صفحه ۵

پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ 
۲۸ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۷

افقی:
1- دولــت می تواند با کمک های مالی و بعضا باعوض این 
معضل جامعه را برای جوانان حل نماید 2- اولین احساس 
انســان در فضا- کتابی که مجموعه سخنرانی های امام)ره( 
در آن گردآوری شده است 3- از بازیکنان اسبق تیم فوتبال 
پرسپولیس- نوعی برنج- از ماه هایی که نام آن در قرآن آمده 
اســت 4- ضربه ای در فوتبال- زیباترین ترنم بنده با خالق 
خویش- نوعی کشت- وسیله ای برای مرتب کردن موها 5- 
نوعی هواپیمای کوچک- بندر صید مروارید ایران- از القاب 
حضرت فاطمه)س( 6- سه گانه- دومین خلیفه سفاک اموی- 
پنهان بودن 7- از نام های بهشت- اثری از ابوالفرج اصفهانی 
در موسیقی- چاشنی غذا 8- از کشورهای عربی که پس از 
پیروزی انقاب همواره در کنار ایران باقی مانده است- نرم 
به هم ریخته- شود سبب خیر اگر خدا خواهد 9- پایتخت 
بهرام گور- پشت سر- ضمیر اشاره- فیلمی از یولماز گونی 
10- فلز پرمصرف در صنعت ساختمان ســازی- واحدی در 
ارتش- فیلمی از ویتوریا دســیکا فیلمساز مشهور ایتالیایی 
11- از علوم قدیم که ایرانیان ید طوایی در پیشــرفت آن 
دارند- اثری از نظامی گنجوی 12- شاعر معروف قرن نهم که  
همشهری حافظ و سعدی است- نقاش و حکاک قرن نوزده 
فرانسه- خودداری از انجام کار- ویتامین انعقاد خون 13- نیاز 
اول فارغ التحصیان دانشگاهی- از نام های قرآن کریم- شب 
روستایی- واحد پول روسیه 14- زمین آذری- دشمن اول 
ایران اسامی- انرژی حاصل از سوختن مواد غذایی در بدن 
15- قوه مجریه- عارف بزرگ و شــاعر نامی کشورمان که 

کتاب فیه مافیه را نوشته است- حرف آخر.

عمودی:
1- دانشمند و فیزیکدان مشهور قرن چهارم جهان 
اســام که با نوشتن کتاب المناظر کمک بزرگی در 
پیشرفت علم نورشناسی انجام داد- عروس شهرهای 
بیزانس در دوران حاکمان روم شرقی 2- از نظام های 
اجتماعی بشر در گذشته که استثمار کشاورزان را 
در پی داشت- شاعر و سیاستمدار دوران مشروطه 

شماره 11284 جدو    ل

3- یکی از پایه های حکومت حاکمان جبار- نوعی 
روغن نباتــی- طایفه ای در ایــران 4- مخفف از 
این- دومین صور فلکی- سام انگلیسی ها- ضمیر 
غایب 5- واحد پول کشــور ژاپــن- دومین بانک 
قدیمی ایران- ســوره ای در قرآن کریم- سوره ای 
که دو بســم اه دارد 6- ملک رانده شده از درگاه 
خداوند- نام دیگر شهر ارسباران- رنجش و آزردگی 
7- از میوه های پاییزی- یکی از قدیمی ترین مشاغل 
بشر در طول تاریخ 8- سوره ای در قرآن کریم- نام 
دیگر بلبل- نوعی حرف- اندک و ناچیز 9- نام اصلی 
شاهچراغ شــیراز- غارتگر- سلطان طنز ادبیات 
انگلستان 10- هیئت و شــکل- جوان جویای نام 
تیم ملی کشــتی ایران- کشتی جنگی 11- تغییر 
شکل داده شده- بزرگراهی در پایتخت- تکرارش 
نام نوعی غذا اســت 12- پندار و خیال- ماهی که 
در آنیم- کم خطرترین روش تصویربرداری در علم 
پزشکی 13- نمره ای که بیانگر رعایت مقررات در 
مدرسه است- روســتایی در شمال تهران- آزاد و 
رها 14- مجاورت و همسایگی- بیماری روحی که 
زنان بیشتر از مردان به آن مبتا هستند- نوعی مار 
خطرناک 15- دوره ای در تاریخ اروپا که تحولی مهم 
در علوم و ادبیات و صنایع به وجود آورد- بزرگترین 

رشته کوه آسیا.

گزارش خبری

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1397/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضاء 

هیئــت مدیــره از 4 نفر به 3 نفر کاهــش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. آدرس 

شرکت به نشانی: استان تهران- شهرستان تهران- بخش 

مرکزی- شــهر تهران- محله قنات کوثر- خیابان شهید 

سید عباس حسینی )شکوفه(- کوچه شهید غامحسین 

قربانــی )110(- پاک 35- طبقه دوم- به کدپســتی 

1689844663 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصاح گردید.

آگهی تغییرات شرکت تجارتی
 ستاره باروک ایرانیان 

 سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۷۶۰ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۲۳۴۶  

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1396/12/25 و مجوز شــماره 927/15/66779 مورخ 
1397/3/20 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جانمحمد سروشفرش م 1129438155 
داود حاج اسفندیاری ش.م 3979641066 مراد اسفندیاری ش م 
3978765901 رمضانعلی حیدری ش م 642903990 و محمد 
حاجی اســفندیاری ش م 0063367645 به سمت اعضا اصلی 
هیئــت مدیره و عباس حاج اســفندیاری ش م 3979641147 
و رحمت اه اســفندیاری ش م 3978768501 به ســمت اعضا 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه سال انتخاب گردیدند. 
احمد مراد افشاری 3979625370 به سمت بازرس اصلی و علی 
حاج اسفندیاری 3979640663 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال 95 

به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی 
مصرف کنندگان تهرانسر به شماره ثبت ۶۶۱۹۷  

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۱۶۴۵

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

مشاوره تحصیلی مدرسه، عبارتی است که این 
ســال ها دانش آموزان را یاد اتاقی کوچک، جایی 
در انتهای یکی از راهروهای مدرســه می اندازد. 
دانش آموزان را یاد ایــن می اندازد که برای ترک 
کاس می توانند ســاعتی را پیش مشاور مدرسه 
بروند و بعد هم آن را مورد سوژه زنگ تفریح شان 
قرار دهند. مشاوره تحصیلی مدرسه که غالبا کسی 
نیست جز یک معلم در سیستم آموزش و پرورش، 
که در اتاقی از اتاق های مدرسه نشسته و به ارائه 
مشاوره های بعضا سطحی می پردازد، این در حالی 
است که اگر همین مشاوران کارشان را به درستی 
انجام دهند نباید دانش آموزان به خودی خود جذب 

آموزشگاه های آزاد شوند. 
در سال های اخیر، واحدی که در حقیقت موثرترین و 
سرنوشت ساز ترین بخش در مدرسه برای دانش آموزان 
اســت به کم اهمیت ترین بخش تبدیل شــده و مدیران 
مدارس برای آن که صرفا نام مشاور تحصیلی را زنده نگه 
دارند یک اتاق و یک معلم همانند دیگر معلمان بی آن که 
تجربه ازم در این زمینه را داشته باشد در اختیار دانش 

آموزان قرار می دهند.
در گــزارش پیش رو به بررســی و آسیب شناســی 

مشاوره های تحصیلی در مدارس خواهیم پرداخت.
هدایت تحصیلی

 یا بسنده کردن به یک تعریف؟
مسئله هدایت تحصیلی دانش آموزان از سال های قبل 
مورد بحث بوده و دارای ایرادها و مشکاتی بوده است. اما 
در سال های اخیر با توجه به رشد جمعیت و برخی تغییرات 
فرهنگی به وجود آمده در جامعه، این مسئله رشد یافته 
و شــکل بغرنج  تری به خود گرفته اســت تا جایی که در 
سال تحصیلی 95-96 با اعترضات گسترده دانش آموزان 

و والدین همراه بوده است. 
بر اســاس تعریفی که شــیوه نامــه اجرایی هدایت 
تحصیلی دانش آموزان دوره متوســطه ارائه نموده است، 
هدایت تحصیلی فرایند ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به 
دانش آموزان برای آشنایی با استعدادها، عایق، توانایی ها 
و ویژگی های شــخصیتی آنهاســت تا از طریق مشاوره 
فردی، گروهی، ارزیابی هــا، مصاحبه با والدین وتکمیل 
چک لیست های مربوط از یک طرف وشناخت با شاخه ها 
و رشته های تحصیلی، حرف و مشاغل مورد نیاز جامعه از 
طریق ارائه بروشورها، بولتن ها، اطاعات آماری از مشاغل 
و نیازهای جامعه در برنامه درســی رسمی و غیر رسمی 
برای انتخاب آگاهانه شــاخه و رشــته تحصیلی مناسب 
می باشــد تا نهایتا منجر به انتخاب مناســب ترین مسیر 

زندگی تحصیلی- شغلی دانش آموزان گردد. 
اگرچــه این تعریف در جای خــود تعریف عملیاتی 
و بســیار دقیقی اســت، اما بــه نظر می رســد آن چه 
سیاست گذاران آموزش و پرورش را خصوصا در سال های 
اخیر دچار مشکل کرده، بسنده کردن به تعاریفی از این 
دست و محدود کردن بحث هدایت تحصیلی به موضوعی 
چنین حداقلی است. هدایت تحصیلی صرفا مجموعه ای از 
خدمات روانشناختی- اطاعاتی نیست، بلکه مجموعه ای 
از اقدامات نظام مند اســت که در جریان تعامل اجزایش 

مشکات نظام آموزشی و 
دردسر والدین

ایرج نظافتی
امــروز ضعف در نظام آموزش و پرورش به یکی از مهم ترین 
دغدغه های والدین و دانش آموزان مبدل شــده و همین مسئله 
ســبب گردیده تا مشــاوره های غلط آموزشی و یا شیوه تدریس 
برخی معلمان پاسخگوی نیاز دانش آموزان نباشد و آنان را به مراکز 
آموزشی آزاد و خارج از مدرسه بکشاند و همین امر سبب گردیده 

تا هزینه های سنگینی روی دست والدین بگذارد.
با این حال مشاوران تحصیلی نیز در مدارس وظیفه سنگین 
و خطیــری بر عهده دارند و باید در نقش بازوی توانمند فرزندان 

و والدین آنان ایفای نقش کنند.
اما حقیقتی که امروز با آن روبه رو هســتیم این است که به 
راستی اگر مشــاوران تحصیلی مدارس وظایفشان را به درستی 
انجام دهند چرا باید برخی دانش آموزان رشته ای را انتخاب کنند 

که هیچ عاقه ای به آن ندارند؟
دو ســال پیش بود که مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت 
آموزش و پرورش از ارائه مشــاوره تحصیلی رایگان در 32 مرکز 
مشاوره و 700 هسته مشاوره منطقه خبر داد اما امروزه می بینیم 
که مشاوران تحصیلی در برخی مدارس یا اصا وجود ندارند و یا 
اینکــه مثا مدیر یا ناظم یا یکی از معلمان در کنار انجام وظیفه 
خود، نقش مشاور تحصیلی را هم انجام می دهند و همین مسئله 
به خودی خود سطح مشاوره را کاهش می دهد و نتیجه آن این 
می شود که استعدادهای دانش آموزان ناشناخته باقی می ماند و 
بعضا دانش آموز را مجبور به ادامه تحصیل در رشــته ای می کند 

که هیچ گونه عاقه ای در آن رشته ندارد.
اما این همه ماجرا نیست، اگر از زاویه دیگری به امر آموزش و 
پرورش بپردازیم خواهیم دید که در برخی مدارس دولتی سطح 
تحصیل به حدی پایین اســت کــه دانش آموزان مجبورند برای 
درک و فهم موضوع درس مربوطه به کاس های آموزشــگاه های 
آزاد بروند و یا معلم خصوصی بگیرند و همه اینها نشان می دهد 
سطح کیفی تدریس در مدارس خصوصا مدارس دولتی به شدت 
کاهش یافته است و از طرفی بازار آموزشگاه های خصوصی بسیار 
پررونق گردیده است و در این میان خانواده هایی که از بضاعت مالی 
کمتری برخوردارند نمی توانند فرزندشان را به کاس های خصوصی 
بفرستند و شرمنده فرزند خود شده و در نتیجه سطح یادگیری و 
آموزش فرزند دلبندشان پایین تر از بقیه همکاسی ها خواهد بود.  
در این میان ضرورت دارد تا آموزش و پرورش در یک بازنگری 
کلی در امر مشــاوره و ســطح کیفی تدریس، این دو مورد را در 
آسیب شناسی جدی قرار دهد تا هم آینده تحصیلی دانش آموزان 
بهتر شــود و هــم از بار مالی و هزینه هــای اضافی نظیر هزینه 
کاس های خصوصی بر والدین بکاهد، این امر خصوصا در استان ها 
و مناطــق محروم و کمتر برخوردار از امکانات تحصیلی می تواند 
به موفقیت دانش آموزان بیفزاید و آنان را بی نیاز از آموزشگاه های 

خصوصی نماید.
اما واقعیت این است که امروز بازار آموزشگاه های خصوصی به 
حدی داغ است که متاسفانه به چشم و هم چشمی بین خانواده ها 
تبدیل شــده و حتی برخی از همین آموزشگاه های خصوصی با 
تبلیغات پر سروصدا برای خود یک برند علمی و آموزشی تعریف 
کرده اند و هزینه های گزافی را بر خانواده ها تحمیل می کنند که باید 
گفت هر چقدر این آموزشگاه ها پررونق شوند نشان از ضعف شدید 
نظام آموزشی و پایین آمدن سطح کیفی تدریس در مدارس است.

اهمیت مشاوره تحصیلی و بی توجهی 
به کمیت و کیفیت آن در نظام آموزشی

 انتخاب راه زندگی با هوشمندی و آینده نگری
گروه گزارش

هـدایت تـحصیلی
بخش نخست

* یک دانش آموز سال دوازدهم رشته ریاضی: هدایت تحصیلی که مدرسه برای من انجام 
داد از روی معدل بود. چون معدل ممتازی داشتم گفتند که ظرفیت رشته تجربی خالی 

نیست و باید رشته ریاضی را انتخاب کنم اما رشته ای که خودم دوست دارم علوم انسانی 
است. با این که سه سال است دانش آموز

 ریاضی هستم اما هنوز نمی دانم که قرار است
 چه شغلی انتخاب کنم یا اصا
 باید در این رشته بمانم یا نه؟!

معنا می یابد. 
هدف خدمات راهنمایی تحصیلی- شغلی تنها آشنا 
ســاختن نوجوانان با دنیای روبه رشــد تحصیل و کار و 
کمک به آن ها در کشــف اســتعدادهای خود و انتخاب 
رشته تحصیلی یا شغل نیست، بلکه هدف اصلی، پرورش 
جوانانی اســت که مجهز به مهارت های تصمیم گیری و 
مشکل گشایی در همه زمینه های زندگی است تا بتوانند 

به ارزیابی انتقادی عقاید و افکار و راه حل ها بپردازند. 
از این جهت راهنمایی از هر نوعی که باشد؛ تحصیلی 
– شغلی یا سازشی، پویشی است آموزشی که به صورت 
فــردی یــا گروهی به فــرد کمک می کند تــا از طریق 
شناخت خویشتن )استعدادها، رغبت ها، نیازها، ارزش ها 
و ...( و شــناخت محیط )امکانات، محدودیت ها( و کسب 
مهارت های مشکل گشــایی  در  اخذ تصمیمات عاقانه، 
برخورد صـحیح  بـا  مسایل  زندگی و حرکت به  سوی  کمال 
وجـودی خـویش، بـه  خود  رهبری برسد و از همه مهمتر 
اینکه بحث هدایت تحصیلی بیشتر موضوعی درازمدت و 
اجتماعی فرهنگی بوده و در واقع مســئله ای فرا نهادی 
اســت. اگرچه آموزش و پرورش خود یکی از تاثیرگذاران 
بر فرهنگ و افکار عمومی جامعه است اما این مشکل نیز، 
همانند بسیاری از مشکات و مسائل آموزش و پرورش، 

مسئله ای اســت که از بیرون به سیستم آموزشی کشور 
تحمیل شده و همان گونه که به وجود آمدن این مشکل 
تنها از سوی آموزش و پرورش نبوده، حل آن نیز تنها به 

دست این نهاد صورت نخواهد پذیرفت.
از زبان قربانیان تحمیل رشته

پــای صحبت دانش آموزان می نشــینیم و برایمان از 
مشاور تحصیلی که ســهمی نه در انتخاب درست شان، 
بلکه در انتخاب اشــتباه یک مسیر سرنوشت ساز داشته 

است، می گویند.
رضا زاده حاا دانشجوی ترم دو مهندسی رایانه است 
و در گفت و گو با گزارشگر کیهان می گوید: »حدود چند 
ســال که یک سال آن همزمان با انتخاب رشته من بود؛ 
تبی مشــاوران را گرفته بود که با تمام توان بچه ها را به 
سمت رشته های علوم انسانی سوق می دادند، چون برخی 
بچه ها متقاضی رشته های ریاضی و تجربی بودند و برای 
همین مشاور مدرسه با دایلی که فقط خودشان را قانع 
می کرد، ســعی کردند و اتفاقا توانستند پیروز شوند و ما 

را سر کاس های انسانی بنشانند.«
وی می افزاید: »اصرار نا بجای مشاور مدرسه به انتخاب 
یک رشــته غیرمرتبط با من و چند تا از دوستانم باعث 
شد تا ما چهار سال رشته انسانی را بخوانیم؛ یک ترم هم 

به دانشــگاه برویم، اما رشته حقوق را ترک کنیم؛ چون 
به آن عاقه ای نداشــتیم و آن چیزی که مشاور مدرسه 
به ما گفته بود، نبود و بعد مجدد کنکور ریاضی بدهیم و 

رشته ای دیگر بخوانیم.« 
پس از این ســال ها، در یکی دو ســال اخیر هم شیوه  
تحمیل رشته به دانش آموزان همچنان ادامه پیدا کرده است. 
یــک دانش آموز ســال دوازدهم رشــته ریاضی در 
گفت و گو با گزارشگر کیهان می گوید: »هدایت تحصیلی که 
مدرسه برای من انجام داد از روی معدل بود. چون معدل 
ممتازی داشــتم گفتند که ظرفیت رشته تجربی خالی 
نیست و باید رشته ریاضی را انتخاب کنم اما رشته ای که 
خودم دوست دارم علوم انسانی است. با این که سه سال 
است دانش آموز ریاضی هستم اما هنوز نمی دانم که قرار 
است چه شــغلی انتخاب کنم یا اصا باید در این رشته 

بمانم یا نه؟!«
همانند این دانش آموزان بســیار هستند که به دلیل 
فرآیند نادرســت هدایت تحصیلی نظام جدید و قدیم در 
مدارس و نبود مشــاوره تحصیلی مفید و موثر ناگزیر به 
خواندن رشته هایی شــده اند که بی ارتباط با توانایی ها و 
عایقشــان بوده اســت. این گونه هم سرمایه ملی و هم 
عمر نوجوانانی که می توانستند در مسیری دیگر آینده ساز 

کشورمان باشند تباه می شوند.
این در حالی اســت که در مواد 96 تا 100 آیین نامۀ 
آموزشی دورة متوسطۀ دوم آمده است : هدایت تحصیلی 
براساس چهار عامل انجام مـی شود که عبارتند از: استعداد، 
عاقه، نیاز  و امکانات  کشــور. از  این چهار عامل دو عامل 
آن یعنی اسـتعداد و عاقه به دانش آموز مربوط است که 
حاصل عملکرد  تحصیلــی دانش آموز، نتایج آزمون های 
استعداد و رغبت، توصیه مشاوران مدرسه و ارزیابی  آن ها ، و 
ارزیابی  معلمان درباره دانش آموزان نسبت به رشته ها است.

نیازمند نظام جامع
 هدایت تحصیلی هستیم

رحیــم محمــودی مشــاور تربیتــی و تحصیلــی 
آموزش وپرورش یکی از شهرســتان هــا در گفت وگو با 
گزارشــگر کیهان می گوید: »بحث هدایت تحصیلی در 
همه جوامع و کشــورها انجام می شــود. در برخی جاها 
زیرساخت های ازم فراهم تر است و کارهای بهتری انجام 
می شــود و امیدواریم به نقطــه ایده آل هدایت تحصیلی 

دانش آموزان برسیم.«
وی ادامه می دهد: »برای اصاح هدایت تحصیلی در 
مدارس، نیازمند نظام جامع هدایت تحصیلی هستیم که 
باید در مدارس ابتدایی مســتقر شــود و از همان مقطع 
ابتدایی خودشناسی و آگاهی بخشی به دانش آموز صورت 
بگیــرد تا از مشــاغل اطاع کافی پیدا کنــد تا در دوره 

متوســطه اول با دید باز و آگاهی کافی رشــته موردنظر 
خود را انتخاب کند.«

این فرهنگی با بیان ایــن  که انجام این مهم موجب 
انتخــاب بهتر و مؤثرتر می شــود، بنابراین باید یک نظام 
جامع برای هدایت تحصیلی و استقرار آن از همان مقطع 
ابتدایی داشــته باشــیم، می گوید: »این اقدام جزء سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش است و امیدواریم به اهداف 

موردنظر دست پیدا کنیم.« 
او با تأکید بر اینکه هدایت تحصیلی باید متناسب با 
نیازهای شغلی و حرفه ای واقعی و مستند کشور، منطقه ای 
و استان تدوین و انجام شود،بیان می کند: » وقتی می گوییم 
چه تعداد دانش آموز در رشته های موردنیاز است باید سند 
واقعی آن معلوم باشد. باید فرهنگ درست کاری و شغل 
در جامعه شــکل واقعی بگیرد و به جامعه گفته شود که 
هر شغلی در اهداف خود ارزشمند است و جایگاه خود را 
دارد و نه  فقط فکر کنیم شغل کارمندی جایگاه اجتماعی 

و اقتصادی دارد.«
وی ادامه می دهد: »ایجاد فرهنگ کار و تاش در هر 
شــغلی در جامعه از سوق پیدا کردن به سمت شغل های 
کاذب و بیهــوده جلوگیری می کند و عدالت در جایگاه و 
حقوق و مزایای شغل ها می تواند توازن شغلی ایجاد کند.«

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 ۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی
6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی
1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی
1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها
ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 
تصمیمات   1397/04/26
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و حســاب ســود و زیان 
ســال مالــی منتهــی به 
آقای  شد.  تصویب   1396
محمد کبیری به شــماره 
به  ملــی0058475885 
ســمت بــازرس اصلی و 
ذوالقدری  رحمت اله  آقای 
قره بــاغ به شــماره ملی 
1533799008 به سمت 
برای  علی البــدل  بازرس 
مــدت یک ســال مالــی 
اعضای  گردیدند.  انتخاب 
هیئت مدیــره برای مدت 
دو ســال بــه قــرار ذیل 
انتخاب شدند آقای توکل 
ملی  شــماره  بــه  نظری 
5889592300 - خانــم 
الهام جوانی به شماره ملی 
شرکت   -0060622601
صنایع همراه رسا به شناسه 
 10100949715 ملــی 
آقــای  نمایندگــی  بــه 
میرشفیعی  عباس  ســید 
لنگــری به شــماره ملی 
5769682132 روزنامــه 
کثیراانتشار کیهان جهت 
شــرکت  آگهی  های  درج 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت پرسیت 
همکاران سهامی 
خاص به شماره 

ثبت ۳۰۴۰۷۱ 
و شناسه ملی 
 ۱۰۷۶۰۲۴۱۱۴۲

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

موسســه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی درنظر دارد در اجرای ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، مدیریت پیمان 
پروژه با مشخصات ذیل را ازطریق برگزاری مناقصه محدود به پیمانکار واجدصاحیت واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: مدیریت پیمان طرح تکمیل و توسعه سالن اجتماعات و فضاهای جانبی آن به مساحت 1264 مترمربع.
2- مشاور پروژه: شرکت مهندسین مشاور سی تک

3- برآورد اولیه هزینه اجرای کار: در حدود 50 میلیارد ریال
4- مدت اجرای کار: 7 ماه

5- شــرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن گواهینامه رتبه بندی در رشته ســاختمان )حداقل پایه 2( با ظرفیت کار آزاد و ترجیحًا رزومه 
ساخت و یا مدیریت پیمان سالن  آمفی تئاتر

6- آدرس محــل دریافت و تحویل اســناد مناقصه و بازدید از پروژه: تهران، بااتر از میدان نیــاوران، جمال آباد، خیابان مختار 
عسگری، پاک 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - شماره تماس: 2-22801900 و 22828951 

پیمانکاران واجدشــرایط می توانند حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ انتشــار آگهی، ضمن ارائه معرفی نامه نماینده و هزینه خرید اسناد ارزیابی کیفی 
به نشانی فوق الذکر مراجعه نموده و اسناد را پس از تکمیل همراه با مدارک موردنیاز ظرف مدت 10 روز از آخرین روز توزیع تسلیم نمایند.

ازم به ذکر است دریافت اسناد و تحویل مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت دعوت به مناقصه ایجاد نخواهد نمود. همچنین هزینه 
م الف ۳۲۳۲درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت دوم آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران



صفحه ۶
پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ 

۲8 ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۷
معارف 

Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

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

ریشه های کفر
قال اامام الصــادق)ع(: »اصول الکفــر ثاثه: الحرص و 

ااستکبار و الحسد«.
امام صادق)ع( فرمود: ریشــه های کفر ســه چیز است: حرص و 

تکبر و حسد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج3، ص 39۶

پایه های هاکت مردم
پیامبر گرامی اســام)ص( فرمود: پایه های کفر چهار چیز اســت: 
1- رغبت)دلبستگی به دنیا و شهوات نفسانی( 2- رهبت)ترس از دست 
رفتن دنیا و منافع مادی( 3- سخط)ناخرســندی از قضا و قدر الهی و 
تقسیم روزی( 4- غضب)ایستادگی در برابر ارزش های الهی و انسانی( )1(
امام حســن مجتبی)ع( فرمود: هاکت و نابودی مردم در سه چیز 
است: کبر، حرص، حسد. تکبر که به سبب آن دین از بین می رود و به 
واسطه آن، ابلیس مورد لعنت قرار گرفت. حرص که دشمن جان آدمی 
است و به واسطه آن آدم از بهشت اخراج شد. حسد که سررشته بدی 

است و به واسطه آن قابیل، هابیل را کشت. )2(
همچنین در حدیثی دیگر شخصی به امام حسن)ع( عرض می کند 
که در وجود شــما تکبر است، حضرت در پاسخ فرمودند: هرگز)چنین 
صفتی در من نیست( تکبر تنها از آن خداست، اما در وجود من عزت 
اســت. خدای متعال فرموده اســت: و عزت از آن خــدا و پیامبر او و 

مومنان است.)3(
ـــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج3، ص 39۶        2- بحاراانوار، ج 75، ص 111
3- بحاراانوار، ج 24، ص 325

ریشه گناهان
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی عوامل کلیدی سقوط انسان و ریشه گناهان 
کدام است؟

پاسخ: علمای اخاق با استفاده از آیات قرآن و روایات، ریشه گناهان 
و عوامل سقوط انسان را »هوای نفس، دنیا و شیطان« می دانند.

 1- هوای نفس
خداوند دو نوع گرایش در نفس قرار داده است: گرایش به نیکی و گرایش به 
بدی. زیاده خواهی در میل های غریزی و کشش های کور این هوای نفس یا پیروی 

از شهوت است. 
این چنین نفسی منشا فسادها و گناهان شمرده شده است تا جایی که یوسف 
پیامبر از آسیب ها و آفت های آن به خدا پناه می برد: »و ما ابری نفسی ان النفس 
اماره بالسوء اا ما رحم ربی« »من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم که نفس )سرکش( 
بســیار به بدی ها امر می کند؛ مگر آنچه را پروردگارم رحم کند.« )یوســف - 53( 
همچنین خدای متعال در سوره ص آیه 2۶ به حضرت داود)ع( می فرماید: ای داود! 
ما تو را در روی زمین مقام خافت دادیم، پس میان خلق خدا به حق حکم کن و 

هرگز هوای نفس را پیروی نکن، که تو را از راه خدا گمراه سازد.
2- دنیاگرایی غایی

کلمه دنیا که در نقطه مقابل کلمه آخرت به کار رفته، به معنی زندگانی نزدیک تر 
اســت. زندگی دنیا به لحاظ این که در زمره مخلوقات خداوند حکیم اســت، هیچ 
عیبی ندارد و براســاس مشــیت الهی، نظام زندگی دنیوی، بهترین نظام است اما 

اشکال اصلی کیفیت رابطه انسان با دنیا است.
کسانی که با بینش مادی به دنیا می نگرند و گمان دارند برای همیشه در آن 

خواهند ماند، دچار غفلت از خدا و آخرت می گردند.
بنابراین در نخستین گام بر ما ازم است که بینش خود را نسبت به دنیا اصاح 
کنیم و دریابیم که زندگی انســان منحصر به زندگی دائم در دنیا نیست، بلکه در 
ورای آن یــک زندگی جاودانه دیگری برای وی وجــود دارد. در اولین گام رابطه 
واقعی میان دنیا و آخرت را کشف کنیم به این ترتیب که آن دو را با هم مقایسه 
کرده، دریابیم که رابطه دنیا با آخرت، رابطه راه و مقصد است و یا وسیله و هدف؟! 
و نقطه اساسی انحراف ها و لغزش ها، از اینجا پیدا می شود که انسان بیش از حد به 
دنیا توجه کند، نگران آن باشــد، بدان دل بسته، تمام تاشش را صرف آن نماید. 
این گونه دنیاطلبی انسان، محور گناهان، کفر، نفاق و ... به شمار می رود. به همین 
دلیل در روایات آمده: »اســاس هر خطاها، محبت دنیاست.« »حب الدنیا راس کل 
خطیئه« )میزان الحکمه، باب الدنیا(. امام علی کیفیت برخورد با دنیا را این گونه بیان 
نموده اند: »کسی که با چشم بصیرت به آن )دنیا( بنگرد، )دنیا( او را آگاهی بخشد 

و آن کس که چشم به دنیا دوزد، کوردلش می کند«. )نهج الباغه - خطبه ۸2(
    یا رب به بنده چشم دلی ده خدای بین

                                           تا عرش و فرش آینه بیند خدا نما
3- شیطان

در قرآن کریم و روایات پیروی از شیطان به عنوان مظهر ضدارزش ها معرفی 
شــده است تا آنجاکه در بعضی آیات قرآن خداوند متعال می فرماید: انسان دو راه 

در پیش دارد: یکی راه خدا و دیگری راه شیطان. )یونس - 32(
عمده کار شیطان، وسوسه کردن انسان از کانال هوای نفس است، درواقع وقتی 
شیطان هوای نفس و خواسته های سراسر ناروای آن را تایید می کند، نقش کمک 
را دارد. اگر هوای نفس نمی داشــتیم، شیطان بر ما تسلط نداشت. هنگامی که در 
نفس خویش خواســته ها و تمایاتی داشته باشیم و دنبالش برویم، شیطان آن را 
تزیین و تایید می کند، تا بیشتر به آن جذب شویم. درنتیجه کار شیطان، وسوسه 
و تزیین برای غفلت و دوری از یاد خدا، جذب شدن به دنیا و جلب توجه بیش از 
حد به مادیات است به گونه ای که افراد غایت خلقت خود را دنیا بدانند و به ماورای 

دنیا و آخرت توجه و عنایتی نداشته باشند.

مال و مقام، کمال حقیقی نیست
 مجازی، وهمی و سراب است!

)بدان ای سالک راه خدا!( این کمال)مال و مقام( مجازی و وهمی است که 
در برابر کمال حقیقی قرار دارد.

کمال حقیقی آن چیزی است که هیچ کس نمی تواند آن را از انسان بگیرد، 
مانند: عالم شــدن که نه در این عالم از انســان جدا می شود و نه بعد از انتقال به 
نشئه دیگر، چون مربوط به صفات نفسانیه است و ملکات حسنه ای را برای انسان 
فراهم می کند و آن ملکات تا قیامت همراه انسان باقی می ماند. اما کمال وهمی 
و خیالی، یک شــبه از دســت می رود و تاش چندین ساله آدم را نیست و نابود 
می کند. گویی که انسان سال ها برای رسیدن به سراب تاش کرده بود و اکنون 
به پوچی آن پی برده است. »کافران کارهایشان مانند سرابی در بیابان است که 
شــخص تشنه آن را آب می پندارد و به سویش می شتابد، اما هنگامی که به آن 

می رسد، چیزی در آنجا پیدا نمی کند. )نور- 39(
اگر این بینایی و تیزبینی در دنیا برای آدمی حاصل نشود، در زمان مرگ و 
به طور اکمل در ســرای آخرت برای همه عیان خواهد شد که هر مقصدی غیر 
از خدا ســرابی بیش نبوده است. یعنی همه بعد از مرگ خواهند دید تمام آنچه 
که در عالم بود، ملک طلق خدا اســت و تمام ریاست ها و حکومت ها باطل بوده 
اســت. حکومت ماســوی اه باطل می شــود و ندای آن روز این است که »لمن 
الملک الیوم، ه الواحد القهار« )غافر-1۶( با این همه آیا باز هم جاه طلبی ارزش 

و مطلوبیت دارد؟! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی)حب به دنیا(، آیت اه شیخ مجتبی تهرانی، ص 332

 مسئله تعلیم و تربیت اسامی را می توانیم با حفظ ارتباط با مساجد در وجود نوجوانان نهادینه 
کنیم. نوجوانان با همراهی خانواده خود باید تعامل خود را با عالمان دینی و مساجد حفظ کنند. 
پایگاه های بسیج و مساجد دوره های خوبی را در طول سال برگزار می کنند که اگر ارتباط با این 

اماکن بیشتر شود، در نتیجه سبک زندگی اسامی و تربیت ناشی از آن را 
می توانیم در رفتار و منش فرزندان شاهد باشیم.

 از مفاهیم پــر ارزش در تمامی جوامع حتی 
جامعه هایــی که از فرهنگ دینی ســطحی 
برخوردارند، ایثار و فداکاری است. این صفت 
حتی در نزد افرادی که قائل به ماوراء طبیعت 
نیســتند و یا به قولی ائیک و ماتریالیســت 
)ماده گرا( هســتند، از فضایل اخاقی شمرده 
می شود و دارنده این صفت را تمجید و ستایش 
می کنند. دین اسام از ایثار و فداکاری به عنوان 

صفت حسنه یاد کرده و پیوسته بر آن
 تأکید کرده است.

فرهنگ ایثار در جوامع دینی به ویژه دین 
اسام، نهادینه تر است و افراد جامعه به 
آن اقبال و رویکرد بیشتری دارند و علت آن 
هم آیات و روایات بسیاری است که به این 
امر تشویق می کنند و برای آن پاداش های 

دنیوی و اخروی را ذکر می کنند. 

سبک زندگی اسامی در پرتو شخصیت اسامی
آنچه که اهمیت دارد، این است که بدانیم اساساً سبک زندگی معلول 
شخصیت است. اگر کسی شخصیت اسامی نداشته باشد، قطعاً سبک زندگی 
اســامی هم نخواهد داشت چراکه سبک زندگی مثل شاخ و برگ و میوه 
درخت و شخصیت اسامی به  مثابه ریشه درخت است. پس اگر بخواهیم 
ســبک زندگی اسامی را در جامعه و به ویژه میان نوجوانان نهادینه کنیم، 
چاره ای نداریم جز اینکه شخصیت آنان را اسامی کنیم. شخصیت هر فردی 
در ِگرو ســه ضلع است که از آن به عنوان مثلث شخصیت یاد می کنند. در 
واقع این سه ضلع به عنوان سازنده شخصیت شناخته می شوند. اولین ضلع 
»محیط« اســت که از عوامل مهم محسوب می شود و شخصیت فردی را 
به خصوص در دوره نوجوانی می سازد. نوجوانان با انتخاب محیط های مناسب 
مثل مســاجد و پایگاه های بسیج شخصیت خود را جامعه پسند و اسامی 
می کنند. البته محیط نیز به دو دســته تقسیم می شود؛ محیط حقیقی و 
محیط مجازی که در چند دهه اخیر محیط مجازی شکل و قوت گرفته است.

اگر محیط مجازی از ســوی خانواده ها کنترل نشود، می تواند عوارض 
نامطلوبی را بر شخصیت نوجوانان بگذارد و آنان را از سبک زندگی ایده آل 
دور کنــد، به ویژه بازی های آناین رایانه ای، شبیه ســازی ها و... همه وهمه 

می تواند ترویج دهنده خشونت باشد یا القای شبهه بی پاسخ.
»تعلیم و تربیت« دومین ضلع شخصیت ســاز است و اگر خداپسند و 
الهی باشــد، سبب می شود تا افراد جامعه از حیث معنوی، دینی و انسانی 
رشد کرده و شکوفا گردند. در آیات قرآن نیز به مسئله تربیت و تزکیه اشاره 
شــده اســت. برای مثال در آیۀ 1۶4 ســوره مبارکه »آل عمران« خداوند 
ُ َعلَی الُْمْؤِمِنیَن إِْذ بََعَث فِیِهْم َرُســوًا ِمْن أَنُْفِسِهْم  می فرماید: »لََقْد َمَنّ اَهّ
یِهْم َویَُعلُِّمُهُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمْهً َوإِْن َکانُوا ِمْن َقْبُل لَِفي  یَْتُلو َعلَْیِهْم آیَاتِِه َویَُزِکّ
َضَاٍل ُمِبین« »به یقین خدا بر مؤمنان مّنت نهاد که پیامبری از خودشان 

از مفاهیم پر ارزش در تمامی جوامع حتی جامعه هایی که از فرهنگ دینی سطحی برخوردارند، ایثار و فداکاری است. این 
صفت در نزد افرادی که قائل به ماوراء طبیعت نیستند و یا به قولی اییک و ماتریالیست )ماده گرا( هستند، از فضایل اخاقی 
شمرده می شود و دارنده این صفت را تمجید و ستایش می کنند. دین اسام از ایثار و فداکاری به عنوان صفت حسنه یاد کرده 
و پیوســته بر آن تأکید کرده است. در آیات قرآنی و روایات معصومین)ع(، موارد و مصادیق متعددی از ایثار برشمرده شده 

است. در نوشتار حاضر از خودگذشتگی و فداکاری در سبک زندگی اسامی تبیین و بررسی شده است.

 ایثار و فداکاری
در سبک زندگی اسامی

علی قنبریان

جبر و تفویض دو مکتب اعتقادي تاثیرگذار در رفتار انســان 
است. این دو مکتب فکري همواره در طول تاریخ با انسان بوده و 

زیان هاي بسیاري بر جامعه بشري وارد کرده است.
جبرگرایي بر این باور اســت که دســت انســان در افعال و 
کارهایش بسته است. این دروغي بزرگ است؛ زیرا انسان ها با این 
باور کارهاي زشت و بد خود را به خدا نسبت خواهند داد؛ چنانکه 
یزید و ابن مرجانه در قتل امام حسین)ع( گفتند: خدا او را کشت؛ 
این در حالي اســت که خداوند با تشریع احکام و مکلف کردن 
انســان به تکالیف شرعي عما در چارچوب واجبات و محرمات، 
این قول را باطل دانسته است؛ زیرا اگر براساس آموزه های قرآن 
و دیگر کتب آســمانی از تورات و انجیل، تکالیفي براي انســان 
است و پاداش بر اساس آن سامان یافته است؛ پس باید گفت که 
جبرگرایي باطل است و انسان در کارهایش داراي اختیار بوده و 
قدرت ترک و انجام آن را داشته و باید پاسخ گوي اعمالش باشد.

تفویض گرایان براین باورند که خداوند خلق را به خودشــان 
واگذار کرده و کاري به کار آنان ندارد. یهودیان این گونه مي گفتند 
و عمل مي کردند. خداوند مي فرماید: َو َقالَِت الَْیُهوُد یَُد اهِ َمْغُلولٌَه؛ 
و یهود گفت: دست خداوند بسته است.)مائده ، آیه ۶4( در حقیقت 
آنان خداوند را پس از خلقت خلق ناتوان مي دانســتند و بر این 
باور بودند که خداوند پس از خلقت ، خلق را به حال خودش رها 
کرده و آزاد گذاشــته اســت. بر همین اساس آنان خود به وضع 
قوانیــن پرداخته و بر خاف آموزه هاي وحیاني تورات و انجیل، 
به هر کار منکر و زشــتي رو مي آورده و فسق و فجور کرده و از 
گناه اجتناب نمي کردند. خداوند مي فرماید: َکانُوا اَ یََتَناُهْوَن َعن 
ُمنَکٍر َفَعُلوُه؛ آنان از هیچ کار زشــتي که انجام مي دادند، اجتناب 

نمي کردند. )مائده، آیه 79(
پس براســاس این آیه باید گفت پذیرش دیدگاه تفویض نیز 
موجب مي شود تا انسان به فسق و فجور رو آورده و اعتقادي به 

قوانین شریعت نداشته باشد و برخاف آن رفتار کند.
امروزنیز همین دیدگاه در جامعه غربي در قالب اومانیســتي 
از سوي یهودیان به عنوان یک فلسفه درباره هستي مطرح شده 
و انســان گرایي یهودي و مسیحي شکل گرفته است تا جایی که 
هر چه امروز در جوامع بشری رخ می دهد بر اساس همین اصل 
تفویض گرایی یهودی است. بر اساس این دیدگاه، خداونِد دست 
بسته، کنار گذاشته شده و خود انسان ها به وضع قوانین براساس 
اصالت لذت پرداختند. این گونه است که امروز در جوامع بشری 
به ویژه جوامع غربی، هر گونه منکري در قالب اصالت لذت به عنوان 

قانون در مي آید و همجنس گرایي و مانند آن قانوني مي شود.
اصوا یهودیان از سوي خداوند و پیامبرانشان به سبب این گونه 

تفکرات و رفتارها لعن شده اند.)مائده، آیه 7۸(

از نظر آموزه های قرآنی، دنیا دارااسباب است و برای رسیدن به 
اهداف باید از وسائل و اسباب مناسب آن بهره برد، چنانکه ذوالقرنین 

این گونه عمل کرد. )کهف، آیات ۸2 تا 92(
خدا بصراحت در جایی دیگر می فرماید : یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا 
َ َوابَْتُغوا إِلَْیِه الَْوِسیلََۀ؛ ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید و دست آویز  اَهّ
و وسیله ای از ایمان، عمل صالح و آبروی مقّربان درگاهش برای تقّرب 

به سوی او بجویید. )مائده، آیه 35 و نیز اسراء، آیه 57(
اما باید توجه داشــت که اســباب و وســایل هر چند به حکم 
ســنت های الهی تأثیر می گذارد، ولی حاکــم بر خدا نخواهد بود، 
زیرا خدا حاکم مطلق اســت نه قوانین، حتی قوانینی که به عنوان 
ســنت الهی در جهان و جان و جامعه حاکم اســت. از این رو اگر 
آتش می سوزاند به مشیت اوست، ولی ممکن است به حکمت الهی 
نســوزاند، چنانکه بر ابراهیم)ع( گلستان شد: ُقلَْنا یَا نَاُر ُکونِی بَْرًدا 
َوَسَاًما َعلَی إِبَْراِهیَم؛ پس او را در آتش افکندند، گفتیم:  ای آتش ! 

بر ابراهیم سرد و بی آسیب باش! )انبیاء، آیه ۶9(
از همین رو امام ســجاد )ع(در توصیف خدا می فرماید: یا من 
اتبدل حکمته الوسائل )صحیفه سجادیه، دعای 13(؛  ای خدایی 
که وســایل و اسباب، جایگزین حکمت او نمی شود و آن را تغییر 

نمی دهد. 
به عنوان نمونه، از سنت های الهی چشم زخم است که تاثیر سوء 
به جا می گذارد. از همین رو برای دفع آن ازم است که ماشاءاه گفته 
شود: و چرا وقتی به باغ خود، وارد شدی، نگفتی: آنچه خدا بخواهد 
صورت می پذیرد و هیچ نیرویی جز به وسیله خدا نیست؛ اگر مرا 
از جهت ثروت و فرزند کمتر از خودت می بینی. )کهف، آیه 39( 

در این آیه بیان شده برای چشم زخم و حفظ برکات، ایمان و 
گفتن ماشاءاه تأثیر دارد. 

حضرت یعقوب)ع( نیز برای دفع چشم زخم از فرزندان می خواهد 
در موقعیتی قرار نگیرند که چشم شوند. برای همین از آنان می خواهد 
تا جدا از هم و از درهای مختلف وارد شهر شوند. خدا می فرماید: و 
گفت:  ای پسرانم! در این سفر از یک در وارد نشوید بلکه از درهای 
متعدد وارد شوید و البته من با این تدبیر نمی توانم هیچ حادثه ای 
را که از سوی خدا برای شما رقم خورده از شما برطرف کنم، حکم 
فقط ویژه خداســت، تنها بر او توکل کرده ام و همه توکل کنندگان 

باید به خدا توکل کنند.)یوسف، آیه ۶7( 
و می فرماید: هنگامی که فرزندان یعقوب از آنجایی که پدرشان 
دستور داده بود وارد شدند، تدبیر یعقوب نمی توانست هیچ حادثه ای 
را که از سوی خدا رقم خورده بود، از آنان برطرف کند جز خواسته ای 
که در دل یعقوب بود که فرزندانش به ســامت و دور از چشــم 
زخم وارد شــوند که خدا آن را به انجام رســاند، یعقوب به سبب 
آنکه تعلیمش داده بودیم از دانشــی ویژه برخوردار بود ولی بیشتر 
مردم که فقط چشــمی ظاهربین دارند ، این حقایق را نمی دانند. 

)یوسف، آیه ۶۸(
از این آیات دانسته می شود : 

1. سنت های الهی حاکم بر هستی است؛ 
2. سنت های الهی حاکم بر خدا نیست؛ 

3. سنت های الهی به مصلحت الهی در جزئیات تغییر می کند؛ 
4. سنت های الهی علیه حکمت الهی نیست. 

همچنین معلوم می شود که برای دفع چشم زخم می توان افزون 
بــر عمل پنهان کاری و عدم نمایش آشــکار نعمت، عبارت: »علیه 

توکلت« را گفت. 
همچنین این قاعده، کلی اســت و دیگــران غیر از یعقوب)ع( 

می توانند به آن عمل کنند. 
این آیات نشــان می دهد که با آنکه حضرت بر اساس دانش و 
تعلیم الهی عمل کرد تا به حاجت خویش دســت یابد و مشکاتی 
برای فرزندان پیش نیاید ولی حکمت الهی چیز دیگری بود. از این 

رو بنیامین نیز گرفتار می شود. 
پس با اینکه وظیفه ما بکارگیری اســباب است ولی این بدان 
معنا نیست که اسباب حتما تأثیر مطلق دارد. اگر توسلی به اسباب 
شود تا مثا بیماری شفا یابد ممکن است حکمت الهی عدم درمان 
یا حتی مرگ بیمار باشد. بنابراین وظیفه ما عمل به اسباب است؛ 

زیرا نمی دانیم که حکمت الهی چیست.

محدودیت تاثیر
 علل و اسباب 

تفویض در مکتب 
انسان گرایی )اومانیسم( 

در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند 
و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد قطعاً پیش از آن در گمراهی آشــکاری 
بودند« همچنین در دومین آیه سوره »جمعه« آمده است »ُهَو الَِّذي بََعَث 
یِهْم َویَُعلُِّمُهُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمْهً  ِیّیَن َرُسوًا ِمْنُهْم یَْتُلو َعلَْیِهْم آیَاتِِه َویَُزِکّ فِي اْلُِمّ
َوإِْن َکانُوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضَاٍل ُمِبیٍن« »اوست آن کس که در میان بی سوادان 
فرســتاده ای از خودشــان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان 
گرداند و کتاب و حکمت بدیشــان بیامــوزد و ]آنان[ قطعاً پیش از آن در 

گمراهی آشکاری بودند«
مســئله تعلیم و تربیت اسامی را می توانیم با حفظ ارتباط با مساجد 
در وجود نوجوانان نهادینه کنیم. معتقدم نوجوانان با همراهی خانواده خود 
باید تعامل خود را با عالمان دینی و مساجد حفظ کنند. پایگاه های بسیج 
و مســاجد دوره های خوبی را در طول سال برگزار می کنند که اگر ارتباط 
با این اماکن بیشــتر شود، در نتیجه سبک زندگی اسامی و تربیت ناشی 
از آن را می توانیم در رفتار و منش فرزندان شاهد باشیم. نمی توان مسئله 
»وراثت« را در شــکل گیری شخصیت افراد نادیده گرفت. وراثت موضوعی 
است که دست خود فرد نیست و روی رفتار و منش افراد تأثیر می گذارد. 

با این مقدمات می خواهیم به این نقطه برسیم که در صورتی که فرد، 
هر سه ضلع شخصیتی را در وجودش داشته باشد، در صورت وجود شرایط 
مناسب، می تواند در جامعه فرد مفیدی باشد. اگر بخواهیم فرزندان ما براساس 
سبک زندگی اسامی و با منش و رفتار بسیجی وار حرکت کنند، باید این 
شــرایط را برایشان فراهم کنیم و مؤلفه های ایثار و فرهنگ فداکاری را در 
عمل به آنها بشناســانیم. فرهنگ ایران اسامی و به ویژه دوره هشت ساله 
دفاع مقدس مملو از این ایثارها اســت که اگر بتوانیم برای فرزندان بیان 
کنیم، قطعاً تاثیرگذار خواهد بود. امروز باید با بهره گیری از فرهنگ عملی 
ایثار از همان دوران کودکی، فرزندان را براساس رویکردی فداکارانه تربیت 

کنیم، رویکردی که در فرهنگ بسیجی دیده می شود.

ایثار فردی و ایثار اجتماعی
در تعریف ایثار گفته اند: »و آن عبارت است از بخشش و جود، با وجود 
احتیاج و ضرورت خود« )ما احمد نراقی، معراج السعاده، ص409( عاوه بر 
خوبی ها و بدی های جزئی، فردی و موقت که محدود به وجدان های فردی 
است، یک سلسله خوبی ها و بدی ها هست که همه افراد در آن مشترک اند 

مانند ایثار و فداکاری.
ایثار و از خودگذشتگی در دو حوزه مطرح می شود: 

الف( حوزه فردی مانند: ســیر کردن گرســنه ای درحالی که خود 
ایثارکننده نیازمند به آن غذا باشــد و یا انفاق به فقرا و مســاکین از طرف 
شخصی که برای برآورده کردن حاجاتش به آن هزینه و پول محتاج باشد؛ 
ب( حــوزه اجتماعی مانند: دفاع از مرزهای کشــور و ممانعت از 

متجاوزان برای حفظ میهن.
 دفاع مقدس از نمونه های بارز ایثار

بعد از انقاب اســامی، حزب بعث عراق به سرکردگی صدام به ایران 
حمله کرد و سبب جنگ ۸ ساله شد. دفاع رزمندگان و غیورمردان این مرز 
و بوم از تجاوز دشمن، از مصادیق ایثار و از خودگذشتگی در بعد اجتماعی 
است. این نوع ایثار در حقیقت بااترین و رفیع ترین درجه آنست که شخص 
ایثارکننده از جان خود مایه می گذارد و عزیزترین خواستنی که زندگی باشد 
را برای اهداف واا تقدیم می کند. در دفاع مقدس بسیاری از جوانان بسیجی 
بدون هیچ چشم داشت و اجباری وارد نبرد حق در برابر باطل شدند. برخی 
اعضای بدن خود را از دســت دادند، برخی شیمیایی شدند، برخی مقطوع 

النخاع شدند و برخی به درجه شهادت نائل شدند.
خداوند متعال در آیات 19، 20 و 21 سوره مبارکه توبه درباره فضیلت 
جهاد در راه خدا و گذشتن از جان و برتری آن بر آب رسانی به حاجیان و 
آبادانی مسجدالحرام چنین می فرماید: »آیا آنها که به آب رسانی به حاجیان 
و آبادانی مسجدالحرام مشغول اند را با کسی که به خدا و روز قیامت ایمان 
دارد و در راه خدا جهاد می کند، یکسان می دانید؟ نه هرگز چنین نیست. که 
خدا هرگز قوم ظالم را هدایت نمی کند. آن مؤمنان مجاهد کسانی هستند 
که در راه خدا با بذل مال و جانشــان هجرت و جهاد کردند و مقامی بس 
واا نزد خدا دارند و ایشان همان رستگاران اند که پروردگارشان به رحمت 
و رضایت خود آنها را بشارت می دهد و به باغ هایی در بهشت که در آن تا 
ابد از انواع نعمت ها بهره مند خواهند بود. به  راستی پاداش بزرگ تنها نزد 

خداوند است.«
نقش دین در فرهنگ سازی ایثار 

فرهنگ ایثار در جوامع دینی به ویژه دین اسام، نهادینه تر است و افراد 
جامعه به آن اقبال و رویکرد بیشــتری دارند. علت آن هم آیات و روایات 
بسیاری است که به این امر تشویق می کنند و برای آن پاداش های دنیوی 

و اخروی را ذکر می کنند.
براســاس تجربه می توان گفت که اگر نگوییم هم انســان ها، دست کم 

بسیاری از آن ها، تا تشویق یا تنبیهی نباشد، چندان رغبتی به انجام کارهای 
خوب و ترک کارهای بد از خود نشان نمی دهند. بنابراین بدون دین و برخی 
از آموزه های دینی، همچون اعتقاد به عدالت الهی، وجود معاد، و حسابرسی 
به اعمال بندگان، اکثریــت مردمان چندان التزامی به اصول و ارزش های 
اخاقی نخواهند داشــت. در واقع مصلحت خواهی، خودگرایی، و حب ذات 
در همه مســائل، از جمله مسائل اخاقی، گریبان گیر عموم انسان ها است. 
بســیاری به خاطر شوق به بهشت و نعمت های آن و بسیاری دیگر به دلیل 
هراس از جهنم و نقمت های آن است که به رفتارهای اخاقی تن می دهند 
و خود را مقید به انجام کارهای خوب و ترک کارهای بد می کنند. بی تردید 
در ایــن زمینه دین نیز می تواند با ارائه تضمین های ازم و بیان تأثیرات و 

فواید دنیوی و اخروی افعال اخاقی، آدمیان را به سمت عمل به ارزش های 
اخاقی سوق دهد. بنابراین دین با بیان عالی ترین وعده ها برای انجام کارهای 
خوب و دردناک تریــن وعیدها برای ارتکاب کارهای بد، موجب به فعلیت 
رســیدن ارزش های اخاقی می شود. )علی قنبریان و علی عسگری یزدی، 
چرا نگاه نتیجه گرایانه به فعل مســتلزم سلب عنوان اخاقی از آن نخواهد 

شد؟، ص3۸4-3۸3(
ایثار و نیت

در دین اسام نیت جایگاه ویژه ای دارد تا آنجا که در حدیثی از پیامبر 
اِت، َو لُِکِلّ اْمِرٍئ َما نََوی «  َیّ اسام)ص( چنین آمده است: »إِنََّما اْلَْعَمالُ  بِالِنّ
همانا اعمال با نیت ســنجیده می شود و برای هر شخصی آن چیزی است 
که در نیت می گیرد. هر چقدر که نیت الهی تر باشد، کارها و اعمال انسان 

ارزش بیشتری می یابد. 
امام علی)ع( درباره نیت در حکمتی از کتاب ارزشمند نهج الباغه چنین 
ارِ َو إَِنّ َقْوماً َعَبُدوا  َجّ فرماید: و قال: »إَِنّ َقْوماً َعَبُدوا اه َرْغَبْهً َفِتلَْک ِعَباَدْهً الُتّ
َ  ُشْکراً َفِتلَْک ِعَباَدْهً اْلَْحَرار«  َ َرْهَبْهً َفِتلَْک ِعَبادْهً الَْعِبیِد َو إِنَ  َقْوماً َعَبُدوا اَهّ اَهّ
»بندگان خدا ســه دسته هستند: گروهی خدا را به امید بخشش پرستش 
کردند، که این پرستش بازرگانان است، و گروهی او را از روی ترس عبادت 
کردند که این عبادت بردگان اســت، و گروهی خدا را از روی سپاسگزاری 
پرستیدند و این پرستش آزادگان است.« )نهج الباغه: حکمت  237( بنابراین 
در منظومه معرفتی دین اسام، عمل رابطه مستقیمی با نیت دارد. ایثار و 
فداکاری هم از این امر مستثنا نیست. آن هایی که ایثار و فداکاری می کنند 
و از مال و جان خود می گذرند و نیتشــان صرفاً به دســت آوردن رضایت و 
خشنودی الهی است، عملشان ارزش بیشتری دارد نسبت به اشخاصی که 

برای به دست آوردن لذت بهشت و یا دوری از جهنم، فداکاری می کنند.
ِ َو تَْثبیتاً ِمْن أَنُْفِسِهْم َکَمَثِل  »َو َمَثُل الَّذیَن یُْنِفُقوَن أَْموالَُهُم ابِْتغاَء َمْرضاِت اَهّ
ُ بِما  ْهً بَِربَْوْهًٍ أَصابَها وابٌِل َفآتَْت أُُکلَها ِضْعَفْیِن َفإِْن لَْم یُِصْبها وابٌِل َفَطٌلّ َو اَهّ َجَنّ
تَْعَمُلوَن بَصیر« »و )کار( کسانی که اموال خود را برای خشنودی خدا، و تثبیت 
)ملکات انسانی در( روح خود، انفاق می کنند، همچون باغی است که در نقطه 
بلندی باشــد، و بارانهای درشت به آن برسد، )و از هوای آزاد و نور آفتاب، به 
حد کافی بهره گیرد،( و میوه خود را دو چندان دهد )که همیشــه شاداب و 

با طراوت است.( و خداوند به آنچه انجام می دهید، بیناست.« )بقره ـ 2۶5(

خوابیدن امام علی)ع( در بستر پیامبر)ص(
از نمونه های ایثار و از خودگذشتگی از جان، خوابیدن حضرت علی)ع( 
در بســتر پیامبر)ص( )لیله المبیت( است. خداوند متعال این قضیه را در 
 ِ قرآن مطرح کرده اســت. »َو ِمَن الَنّاِس َمْن یَْشری نَْفَسُه ابِْتغاَء َمْرضاِت اَهّ
ُ َرُؤٌف بِالِْعباد« »بعضی از مردم )با ایمان و فداکار، همچون علی)ع( در  َو اَهّ
لیله المبیت به هنگام خفتن در جایگاه پیغمبر)ص(( جان خود را به خاطر 
خشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است.« )بقره 
ـ 207( مفسران مطرح کرده اند که آیه فوق در شأن حضرت علی)ع( نازل 
شده است. در زیارت غدیریه از زبان امام هادی)ع( درباره این فداکاری چنین 
می خوانیم: »و خوابیدن تو به جای پیامبر)ص( در شب هجرت پیامبر)ص( 
از مکه به مدینه، مثل جریان ذبح حضرت اسماعیل)ع( شد. مثل او دعوت 
خــدا و ایثار جان در راهــش را پذیرفتی و مثل او با صبر و ایمان به وعده 
الهــی از فرمانش اطاعت کردی. آن گاه که طبــق گفته قرآن »ابراهیم به 
پسرش گفت:  ای پسرکم، در خواب دیده ام که تو را ذبح می کنم! پس نظر 
تو چیســت؟ گفت : ای پدر! به آنچه مأمور شده ای عمل کن که ان شاءاّه 
مرا از صابران خواهی یافت« )صافات ـ 102( و تو هم در آن شــب )لیله 
المبیت( وقتی پیامبر)ص( به تو امر کرد، در بسترش بخوابی تا با گذشتن 
از جانت، جان پیامبر)ص( حفظ شود، سریع امر او را اطاعت کردی و خود 
را برای کشــته شــدن آماده نمودی. پس خداوند متعال هم به پاس این 
اطاعتت، با نزول آیه شریفه »و در میان مردم کسی هست که از جان خود 

در عوض رضای خدا می گذرد و خداوند بر بندگانش رئوف و مهربانســت« 
)بقرهـ  207( از رفتار زیبایت در آن شــب پرده برداشت.« )مهدی عطائی 
جعفری، امیر بهشــت: زیارت مخصوص امیرالمؤمنین)ع( در عید غدیر از 

زبان امام هادی)ع(، ص71ـ72(
اطعام مسکین، یتیم، و اسیر

َعاَم َعلیَ   در آیات ۸ و 9 سوره انسان چنین آمده است: »َو یُْطِعُموَن الَطّ
ِ َا نُِریُد ِمنکمُ ْ َجَزاًء َو  ا نُْطِعُمکمُ ْ لَِوْجِه اَهّ ِه ِمْســِکیًنا َو یَِتیًما َو أَِسیًرا إِنَمّ ُحِبّ
َا ُشــُکوًرا« آیت اّه مکارم شیرازی این آیات را چنین معنا کرده است: »و 
غذای )خود( را با اینکه به آن عاقه )و نیاز( دارند، به »مسکین« و »یتیم« 
و »اســیر« می دهند! )و می گویند:( ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم، 
و هیچ پاداش و سپاســی از شما نمی خواهیم!« از این دو آیه دو نکته مهم 

دانسته می شود:
الف( اینکه کسی که غذا را به مسکین، یتیم، و اسیر می دهد، خود به 
آن احتیاج و عاقه دارد. زیرا در آیه لفظ »َعلیَ  ُحِبِّه« آمده است. این اطعام 

نمونه ای از ایثار و فداکاری است.
ب( نیت اطعام کننده )غذادهنده( کامًا الهی است و برای به دست آوردن 

رضایت و خشنودی الهی است نه برای شهرت و خودنمائی و...
در تفســیر آیات ااحکام درباره تفســیر و شأن نزول این آیات چنین 

آمده است:
»اطعام کردن آنها ساده نیست، بلکه توأم با ایثار در هنگام نیاز شدید 
اســت، و از ســوی دیگر اطعامی است گســترده که انواع نیازمندان را از 
»مسکین«، »یتیم«، و »اسیر« شامل می شود، و به این ترتیب رحمتشان 
عام و خدمتشان گسترده است و جمیع اهل بیت)ع( و اکثر مفسران تصریح 
نموده اند به آن که مراد از آیه، امیرالمؤمنین، ســیدْهً النساء، امام حسن، و 
امام حسین صلوات اَهّ علیهم اجمعین است و این آیات بلکه این سوره در 

شأن ایشان نازل شده است.
چنان که مروي است از ابن عباس) رضی اهَّ عنه( که گفت مریض شدند 
امام حسن و امام حسین)ع( که پیغمبر)ص( به عیادت ایشان رفت و به امیر 
المؤمنین)ع( گفت که ای ابوالحســن اگر نذر کنی از برای شفای فرزندان 
مناســب خواهد بود. پس نذر کردند امیر المؤمنین)ع( و سیدْهً النساء)س( 
و فضه که کنیزک ایشــان بود که اگر امام حسن)ع( و امام حسین)ع( شفا 
یابند، هر کدام ســه روز روزه دارند. حق ســبحانه و تعالی ایشان را شفای 

عاجل کامل ارزانی فرمود.
در آن وقت امیرالمؤمنین)ع( و ســیدْهً النساء)س( آن قدر چیزی 
نداشتند که به آن افطار کنند. پس امیرالمؤمنین)ع( سه صاع جو قرض 
کرد و سیدْهً النساء)س( به دستاس کرد و پنج قرص نان پخت از برای 
پنج کس که بودند. پس قدری پیش نهادند تا به آن روزه بگشــایند. 
ناگاه ســائلی آمد و گفت: السام علیکم ای اهل بیت رسول خدا. مرد 
مسکینم از مسکینان مسلمانان. طعامی که در پیش خود نهاده بودند 
به او دادند و خود به آب اکتفاء نموده شب گذرانیدند. و روز دیگر قدر 
دیگر از آن قرصها نزد خود نهادند که بدان روزه بگشایند. یتیمی آمد 

و ســؤال کرد آنچه پیش خود داشتند به او دادند و خود به آب افطار 
نموده شب گذرانیدند. روز دیگر اسیری آمد و سؤال کرد به همان دستور 
حصه )نصیب، بهره( که باقی مانده بود به او دادند. پس جبرئیل به این 
ســوره فرود آمد نزد پیغمبر)ص( و گفت بگیر این سوره را ای محمد 
که جهت تهنیت تو فرستاده است، از خدای تعالی در شأن اهل بیت 
تو و عبادت پســندیده ای که از ایشان صادر شده و این سوره را بر آن 
حضرت خواند. )ســّیدامیر ابوالفتوح حسینی جرجانی، آیات ااحکام 

ج 2، ص242ـ243(
ایثار، بااترین مرتبه سخاوت 

مرحوم ما احمد نراقی در کتاب ارزشمند معراج السعاده درباره فضیلت 
ایثار و رابطه آن با سخاوت چنین گوید:

»و مخفی نماند که بااترین مراتب سخاوت، ایثار است و این، مرتبه ای 
اســت رفیع، و محلی اســت عظیم. هرکســی را این رتبه حاصل نه، و هر 
شخصی به این مرتبه واصل نیست. خّاق عالم در مدح این طایفه می فرماید:
« یعنی: »بودند که اختیار  »َو یُْؤثِرُوَن َعلی انُْفِسِهْم َو لَو کاَن بِِهْم َخصاَصْهً

می کردند دیگران را بر خود، اگرچه خود احتیاج داشتند« )حشر ـ 9(
از حضرت پیغمبر)ص( مروی است که: »هر مردی که خواهش به چیزی 
داشته باشد پس خود را از آن نگاه دارد و دیگری را بر خود اختیار کند، آمرزیده 

می شود.« )ما محمدمحسن فیض کاشانی، محجۀ البیضاء، ج 5، ص 1۶9(
و این شیو مرضّیه، صفت جلیله، شعار منبع جود و احسان، و برگزیده 
انــس و جان، پیغمبر آخرالزمان، و بعد از آن طریقه پیشــرو اهل ایمان و 
امیرمؤمنان)ع( و اواد طاهرین)ع( او بوده. بعضی از زنان پیغمبر)ص( گفت 
که: »آن سرور هرگز سه روز پی درپی چیز سیر نخوردی تا از دنیا رفت. و 
هرگاه می خواست می توانست سیر بخورد و لیکن آنچه داشت به مردم می داد 

و گرسنگان را بر خود مقدم می داشت.« )همان، ج5، ص149(
مروی اســت که: »موسی بن عمران عرض کرد که: پروردگارا! بعضی از 
درجات محمد و امت او را به من بنمای. خطاب رسید که: ای موسی! تو را 
طاقت دیدن آنها نیست ولیکن به تو می نمایم یکی از منازل جلیله پیغمبر 
آخرالزمان را که به واسطه آن او را بر تو و بر جمیع مخلوقات خود تفضیل 
داده ام. پس پرده آسمان ها از پیش دیده موسی برداشته شد، نگاه کرد دید: 
منزله ای که نزدیک بود که از پرتو انوار آن، و قرب آن به حریم خاص الهی، 

موسی قالب تهی کند.

عرض کرد: پروردگارا! به چه چیز به این کرامت رســیدی؟ فرمود: به 
صفتی که مخصوص او گردانیده ام، که ایثار و اختیار کردن فقرا در ضرورتی 
بر خود و عیال خود است. ای موسی از امت او احدی به نزد من نمی آید که 
وقتی از اوقات دیگری را بر خود در ضرورتی اختیار کرده باشد، مگر اینکه 
شرم می کنم حساب او را برسم و او را در هر جای از بهشت که خواهد جای 

می دهم«. )محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج3، ص223(
و حکایات ایثار حیدر کرار در السنه و افواه مشهور و در تواریخ و کتب 
مسطور است. و ایثار آن بزرگوار به جایی رسید که در »لیله المبیت«، حیات 
پیغمبــر)ص( را بر حیات خود اختیار کرد، و در خوابگاه خاتم اانبیا)ص( 
خوابید. و به این ســبب خداوند عالم بر مائکه مباهات نمود و آیه »َو ِمَن 
ُ َرُؤٌف بِالِْعباد« )بقره ـ207(  ِ َو اَهّ الَنّاِس َمْن یَْشری نَْفَسُه ابِْتغاَء َمْرضاِت اَهّ
نازل شــد. و بعد از آن بزرگوار، ائمه اطهار)ع( و خواص شیعیان ایشان در 
این طریقه مرضّیه به ایشــان اقتدا نموده و ســعی در مراعات این فضیلت 

می کرده اند. )ما احمد نراقی، معراج السعاده، ص409ـ410(



سیاسی
Siyasi @kayhan.ir

با پیروزی انقاب اسامی در ایران امکان ورود و 
نقش آفرینی مردم در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و نظامی فراهم شد. مهم ترین عرصه ایفای 
نقش مردم ایران در یک قالب منسجم و سازماندهی 
شده، »بسیج« بود، سازمانی که شکل گیری آن تنها 
9 ماه پس از پیروزی انقاب بنیان نهاده شد. در آن 
زمان گروهی از نیروهای سپاه پاسداران با حضور در 
محضر امام خمینی)ره( نســبت به توطئه ها آمریکا 
و ایادی او در کشــور هشدار دادند. در پاسخ به این 
مسئله، امام )ره( فرمودند: »یک مملکتی که پس از 
چند سال، 20 میلیون جوان دارد، باید 20 میلیون 
تفنگ دار داشته باشد.« و این سخن مبنای تاسیس 

بزرگترین سازمان مردم نهاد در کشور شد.
به دنبــال فرمایش امام )ره( در دی ماه ســال 
1359، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسامی، 
تاش خود را برای انسجام بسیج و قانونی کردن آن 
آغاز کردند و موفق شدند، اداره و سازمان دهی بسیج 
را که همان آموزش و سازمان دهی مردم بود، به سپاه 

پاسداران واگذار کنند.
مطابق اساســنامه بسیج، این سازمان به عنوان 
نهــادی به فرماندهی رهبری و با هدف جهاد در راه 
پروردگار، حراست از دستاوردهای انقاب اسامی، 
تقویت کامل توان دفاعی کشور و کمک به مردم در 
هنگام بروز با و حوادث غیرمترقبه باید ایفای نقش 
کند که با آغاز جنگ تحمیلی کارکرد و ماهیت بسیج 

آشکار و تقویت شد.
حملــه یکباره ارتش صدام حســین با همراهی 
چندین کشور غربی و منطقه ای که در طول هشت 
ســال به چهل کشــور افزایش یافــت، نظام نوپای 
اسامی را با یک تهدید بزرگ روبرو کرد. در واکنش 
به این مسئله عاوه بر ارتش جمهوری اسامی، سپاه 
پاسداران انقاب به عنوان یک ساختار نظامی برآمده 
از بطن انقاب اســامی و به تبع آن بسیج مردمی 

وارد عمل شدند.
در همین راســتا نیروهای فعال در بســیج که 
غالبا شــامل مردان و زنان غیرنظامی می شــدند به 
چند دسته تقسیم شدند: الف(نیروهایی که به دلیل 
برخورداری از آموزش نظامی و توانایی کار با ساح 
به جبهه ها اعزام می شدند، ب(نیروهایی که در کنار 
فراگیری آموزش های اعتقادی-سیاســی، دوره های 
آموزشی نظامی را در محل های کار، مدارس و مساجد 
می گذراندند، ج( نیروهایی که دوره هایی برای آموزش 

فرهنگی و تقویت تشکل بسیج دریافت می کردند. 
حضور مردم در صحنه نبرد علیه باطل

براین اســاس انقاب اسامی موفق شد با وارد 
کردن مــردم به صحنه فرهنگــی و نظامی دوران 
سخت جنگ، از پتانسیل غیرنظامیان در جهت تحقق 
پیروزی در میدان نبرد اســتفاده کند. شکل گیری 
بسیج عشایری، بسیج دانش آموزی، بسیج ادارات و 
کارخانجات و همچنین بسیج خواهران باعث شد تا 
عاوه بر نیروهای آموزش دیده ارتش و سپاه، بخش 
عظیمی از مردم تبدیل به بازوی مسلح کشور شوند.
ماحصل مدیریت نیروی مردمی در جنگ، ایجاد 
همدلی و تقویت وحدت، بروز شکوفایی ابتکارات و 

نوآوری ها در عرصه نبرد، خدمت رسانی منسجم تر 
بــه نیروهای فعال در جبهه، افزایش توان ســاخت 
بخشــی از مهمات جنگی ماننــد گلوله های توپ و 
خمپاره بود. در این رابطه می توان فتح خرمشــهر را 
بزرگترین ثمره حضور خودجوش مردم در جنگ در 

شاکله بسیج دانست.
در واقع پیوســتن مردم بــه نظامیان که منجر 
به چند برابر شــدن توان مبارزه ارتش و سپاه شد، 
معادات جنگ را تغییر داد و نقشــه صدام حسین 
و متحدانش را بی نتیجه گذاشــت. زیرا در شرایطی 
که بخش زیادی از نظامیان برای جلوگیری از ورود 
دشــمن از ســایر مرزها و انجام وظیفه مرزبانی در 
مناطــق مختلف حضور داشــتند، ورود یک نیروی 
بزرگ انسانی به مناطق درگیر جنگ، موجب دلگرمی 

و روحیه نظامیان در مبارزه با دشمن بود.
مســئله قابل توجه در عملکرد بسیج این بود که 
این تفکر و راهبرد باعث شد تا کمترین و کوچکترین 
اراده های معطوف به حمایت از انقاب و کشور عملیاتی 
شود. بسیج مردمی به معنای کامل کلمه استفاده از 
تمامی ظرفیت های کشور بود. لذا همان طور که تصاویر 
و فیلم های آن دوران نشان می دهد، بسیج زمینه ساز 
حضور گسترده مردان و زنان در سنین مختلف شد؛ 
افرادی که تا پیش از آن شــاید کمترین آموزش های 

کمک رسانی و کار با ساح داشتند.
 نکته مهم آن اســت که فعالیت بسیج به دوران 
جنگ محدود نماند و پس از آن نیز با تمرکز بر ابعاد 
فرهنگی و نرم افزاری حراســت از انقاب و مقابله با 
دشمن، تاش کرده است راه های نفوذ را شناسایی 

و با آنها مقابله کند.
شکل گیری »بسیج مردمی« در سوریه

بحران سوریه در نتیجه استفاده غرب و متحدان 
خاورمیانه ای آن از اعتراضات و نارضایتی های محدود 
مردم این کشور در جهت اجرای اهدافشان در منطقه 
به وجود آمد. آمریکا، اســرائیل و عربستان امیدوار 
بودند با هدایت جریــان تظاهرات مردم اتفاقی که 
در تونس، مصر و لیبی به وقوع پیوســت را این بار 
در راستای منافع خود، در سوریه با سرنگونی دولت 
قانونی این کشور تکرار کنند. طبق این سناریو، حذف 
بشار اسد به معنای از بین رفتن حلقه مهمی از زنجیره 
محور مقاومتی بود که ایران را به حماس و حزب اه 

لبنان متصل می کرد.
اما روند حوادث یکســال پس از شروع تحوات 
سوریه تغییر کرد، در این راستا تجربه انقاب اسامی 
ایران در مقابله با دشمن راهگشا بود و مقامات کشور 
روســیه با الهام گیری از الگوی مقاومت بســیج در 
ایران، ارتشی مردمی به نام »نیروهای دفاع ملی« را 

پایه گذاری کردند.
در این راستا نقش شــهید سردار حاج حسین 
همدانــی، از ســرداران دفاع مقــدس و از نظامیان 
برجسته جمهوری اســامی ایران که در آن دوران 
به دعوت دولت ســوریه برای ارائه کمک مستشاری 
به این کشــور رفته بود، بی بدیل و قابل توجه است. 
در واقع شهید ســردار همدانی با پیشنهاد تشکیل 
کمیته های مردمی و تجهیز آنها به ساح زمینه ساز 

تقویت توان ارتش سوریه شد. ایشان با جلب نظر بشار 
اســد در اعتماد به غیرنظامیان، این فضا را به وجود 
آورد که حکومت ســوریه هم به تاسی از جمهوری 
اسامی ایران از تمامی ظرفیت های خود برای مقابله 

با دشمن استفاده کند.
بنابراین در تابستان سال 2012 نیروهای دفاعی 
مردمی ســوریه زیر نظر هال اسد پسر عموی بشار 
اسد، متشکل از گروههای مردمی شیعه، سنی، علوی 
و مسیحی در مناطق مختلف این کشور شکل گرفت. 
ایــن نیروها در گردان های داوطلــب زنان و مردان 

جداگانه سازماندهی شــده اند و آموزش ساح های 
ســاده مانند کاشــینکف و نارنجک را دریافت و با 
ایجاد پســت های ایست بازرسی اقدام به پشتیبانی 

از ارتش کردند.
در شــرایطی کــه رهبران کشــورهای متجاوز 
امیــدوار بودند با هجوم همه جانبــه از طریق فعال 
کردن ناراضیان، ورود تروریست های خارجی به این 
کشور و ایجاد شکاف در ارتش حکومت بشار اسد به 
سرعت ســقوط کند، ورود یک نیروی با انگیزه و با 
تعداد باا برنامه ریزی های آنها را به هم ریخت. طبق 

آمار، در فاصله یکسال از شکل گیری بسیج مردمی 
ســوریه، 100 هزار نفر به تــوان عملیاتی و نظامی 
این کشور افزوده شد که مهم ترین مناطق عملیاتی 
آنها اســتان های حلب در شمال، حماه و حمص در 
مرکز، اذقیه و طرطوس در غرب، دمشق و سویداء 

در جنوب بود.
دستاوردهای بسیج مردمی در سوریه

نیروهای داوطلب فعال در جیش الشعبی در چند 
زمینه باعث شکســت تروریست ها و بازپس گیری 

مناطق اشغال شده از دشمن شدند.
1( سپردن امنیت بخشی از شهرها به نیروهای 
مردمی و بســیجی این فرصت را برای ارتش سوریه 
فراهم کرد تا بتواند با نیروهای بیشتری در صحنه های 
درگیری با تروریستها ظاهر شود. جیش الشعبی نقش 
مهمی را در پاک ســازی شــهر »حلب«، در شمال 
ســوریه از گروه های تروریستی مسلح به خصوص 
گروه  مسلح موسوم به »ارتش آزاد« ایفا کرد. اعضای 
فعال در این گروه ضمن دریافت آموزش های نظامی 
مختلف، با برپایی ایســت های بازرسی و گشت در 
شهرها امنیت را باا بردند و مانع از ورود افراد مسلح 
به برخی مناطق شدند. به عنوان مثال امنیت محله 
زینبیه در دست این نیروها بود که جوانان شیعه این 
منطقه با در اختیار گرفتن امور امنیتی آنجا امنیت 

حرم حضرت زینب)س( و حرم حضرت رقیه)س( را 
تضمین کردند. براین اساس جوانان غیرنظامی که تا 
پیش از این خود برای تامین امنیت جانشان نیازمند 
نیروهای ارتش بودند، تبدیل به بازیگران فعال و مبارز 

سوریه شدند.
2( ورود یــک نیروی بــزرگ نظامی کمکی به 
میدان نبرد، عاوه بر آنکه دست رهبران ارتش را در 
برنامه ریزی هــای دفاعی باز کرد، به آرامش خیال و 
اطمینان سربازان در جهت ادامه مبارزه افزود. تا پیش 
از آن رهبران ارتش نگران از دســت دادن مناطقی 
بودند که از چنگ تروریســت ها خارج می کردند لذا 
آنها مجبور می شــدند برای محافظت از آن مناطق 
بخشی از نیروهای خود را در آنجا مستقر کنند. این 
مسئله به تدریج می توانست از قدرت عمل ارتش در 
حوزه های وسیعتر بکاهد. اما شکل گیری نیروهای 
مردمی و محول شــدن وظیفه پاسداری از مناطق 
بازپس گرفته شــده و یا شــهرهایی که کماکان در 
اختیار دولت بود، باعث آسودگی خیال سربازانی شد 
که در این مســیر باید از جان خود می گذشتند. لذا 
تقویت روحیه ارتش یکی از مهم ترین دستاوردهای 

شکل گیری بسیج مردمی در سوریه بود.
3( رسانه های غربی و برخی کشورهای عربی با 
فرافکنی های گسترده تاش داشتند ضمن پوشش 

راهپیمایی ناراضیان عنوان کنند که حکومت اســد 
مورد قبول قاطبه مردم سوریه نیست. اما شکل گیری 
بسیج مردمی و پیوستن 100 هزار نفر در همان سال 
نخست، ادعای دروغین رســانه های مذکور را افشا 
کرد. از سوی دیگر حضور گسترده نیروهای داوطلب 
مردمی از ادیان، مذاهب و گروه های مختلف در قالب 
تشکل بسیج اعتماد سربازان ارتش را نسبت به آینده 

وظیفه ای که پیش رو داشتند بیشتر کردند.
4( دســتاورد دیگــر شــکل گیری کمیته های 
مردمی سوریه، حذف گزینه حمله نظامی گسترده 
کشــورهای غربی و در راس آنها آمریکا بود. رهبران 
کشورهای حامی تروریست های سوریه می دانستند 
صرف حمله هوایی نمی تواند کاری از پیش ببرد. اما 
ورود پیاده نظام به داخل این کشور هم می توانست 
بهای ســنگینی برای آنها به بار بیاورد. اگر تا پیش 
از سال 2012 تنها بازیگر میدان نبرد، ارتش سوریه 
بود، اینک هر یک از شهروندان سوری تبدیل به یک 
نظامی بالقوه شده بود که در قالب ساختار نیروهای 
دفاع ملی می توانست ریسک حمله به این کشور را 

بسیار باا ببرد.
5( از دیگر تاثیرات ایجاد بسیج مردمی، کاستن 
از قدرت چانه زنی تروریست ها بود. زیرا آنها می دیدند 
که پس از پاکسازی مناطق تحت  اشغالشان توسط 
ارتش، نیروی بسیج به سرعت در آنجا شکل می گیرد 
و تبدیل به مانعی در برگشــت تروریســت ها به آن 
منطقه می شود. در این میان همراهی مردم مناطق 
آزاد شــده در قالب نیروی دفاع میهنی با بســیج، 
امکان نفوذ در بین ســاکنین آن مناطق را به صفر 

تقلیل می داد.
6( نتیجه دیگر تشــکیل نیروهــای دفاع ملی 
زمینه سازی برای به وجود آمدن حزب اه دوم منطقه 
اســت. حزب اللهی که هــدف آن مقابله با هرگونه 
مداخله خارجی، تجزیه طلبی و بی ثباتی خواهد بود 
و در این رابطه با فعالیت زیر نظر ارتش، توان عملیاتی 
حکومت در برابر هرگونه توطئه را ارتقا خواهد داد.

زمانی که ایران پــس از پیروزی انقاب با انواع 
ترورهای کور، عملیات بمب گذاری در داخل شهرها 
روبرو بود، به فرموده رهبر کبیر انقاب حضرت امام 
خمینــی)ره( نگاه به اکثریت قریب به اتفاق جوانان 
کشور، نگاهی حاکی از اعتماد بود. در این رابطه مردم 
هم جواب اعتماد امام)ره( و مســئولین را با ورود به 
عرصه نبرد و مقابله با دشــمن دادند. در سوریه هم 
این تجربه تکرار شــد و در هنگامه درگیری شدید 
ارتش با تروریست ها که موفق شده بودند در برخی 
مناطق از میان شهروندان سوری یارگیری کنند، به 
مردم اعتماد شد و آنها به انواع ساح تجهیز شدند. 
لــذا موفقیت ایــران در انتقال تجــارب خود 
درخصوص اعتماد به ملت و کســب دستاوردهای 
قابل توجه در ســوریه منجر به آن شــد که »لئون 
پانه تا« وزیر وقت دفاع آمریکا در همان ابتدای راه این 
تشکل مردمی، ضمن متهم کردن تهران به دخالت 
در سوریه، »نیروهای دفاع ملی« را یک نگرانی عمده 

آمریکا برشمرد.
منبع: بصیرت 

 رســانه های غربی و برخی کشــورهای عربی با فرافکنی های 
گسترده تاش داشتند ضمن پوشش راهپیمایی ناراضیان عنوان 
کنند که حکومت اسد مورد قبول قاطبه مردم سوریه نیست. اما 
شکل گیری بسیج مردمی و پیوستن 100 هزار نفر در همان سال 
نخســت، ادعای دروغین رسانه های مذکور را افشا کرد. از سوی 
دیگر حضور گسترده نیروهای داوطلب مردمی از ادیان، مذاهب 
و گروه های مختلف در قالب تشکل بسیج اعتماد سربازان ارتش 
را نســبت به آینده وظیفه ای که پیش رو داشتند بیشتر کردند.

بین المللی«،  پیمان های  از  متناقض«، »خروج  »سیاســت های 
»بدعهدی و ایجاد تخاصم با کشــورهای هم پیمان«، همه وهمه 
نشــان دهنده ، آن اســت که آفتاب ابرقدرتی ارباب اســلحه 
یعنی ایاات متحده   آمریکا به ســر آمده اســت. متفکران و 
صاحب نظران کــه روزی جهان را بدون آمریــکای ابرقدرت 
متصور نبودند، اکنون به جهان پســاآمریکا نظر دارند؛ جهانی 
با هندســه   قدرتی بر مبنای علم و اقتصاد کــه در آن مظهر 
ابرقدرت بودن، گســترش جنگ و تجاوز به کشــور ها نیست. 
امروز »افول آمریکا«، داستان تخیلی بعد از جنگ جهانی دوم، 
رفته رفته برای اندیشــمندان غربی واقعیتــی نمایان می یابد.
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۲۸ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶7

بســیج از آغـاز تاکنون

الگوگیری بسیج مردمی سوریه از ایران

»سیاست های متناقض«، »خروج از پیمان های 
با  تخاصم  ایجــاد  و  »بدعهدی  بین المللــی«، 
کشــورهای هم پیمان«، همه وهمه نشان دهنده   
آن اســت که آفتاب ابرقدرتی ارباب اســلحه 
یعنی ایاات متحده   آمریکا به ســر آمده است. 
متفکران و صاحب نظران که روزی جهان را بدون 
آمریکای ابرقدرت متصور نبودند، اکنون به جهان 
پساآمریکا نظر دارند؛ جهانی با هندسه   قدرتی بر 
مبنای علم و اقتصــاد که در آن مظهر ابرقدرت 
بودن، گسترش جنگ و تجاوز به کشور ها نیست. 
امروز »افول آمریکا«، داستان تخیلی بعد از جنگ 
اندیشمندان غربی  برای  رفته رفته  دوم،  جهانی 
واقعیتی نمایان می یابد. رهبر انقاب اســامی 
در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشــجویان 
در روز 12 آبان مــاه ۹۷ بحــث مفصلی درباره  
»افول آمریکا« با توجه به قدت نرم و سخت این 
کشور انجام دادند. از این رو، پایگاه اطاع رسانی 
KHAMENEI.IR در گزارشی اجمالی، پدیده   افول 
آمریکا را از دیدگاه برخی اندیشــمندان غربی 

بررسی کرده است.
آمریکا؛ تهدید رقبا و آزار متحدان

جهــان دوران پرتاطمــی را ســپری می کند و 
با فرازوفرودهای دشــواری روبه رو اســت: مناســبات 
و معاهــدات بین المللی بازتعریف می شــوند؛ ادبیات 
سیاسی در حال تغییر اســت؛ کشورهای رقیب و گاه 
متخاصم در تشکل های جدید به یکدیگر می پیوندند و 
دولت های متحد از ائتاف با یکدیگر خارج می شــوند. 
در این میان آمریکا شــرایط خاصی دارد. واشنگتن از 
بسیاری معاهدات بین المللی یکی پس از دیگری خارج 
می شود؛ اصول اقتصاد لیبرال و تجارت آزاد را که ده ها 
سال مروج آن بوده، آشکارا نقض می کند؛ خود را به هیچ 
پیمانی وفادار نمی داند؛ متحدان سنتی خود را می آزارد و 

تهدید می کند که از پیمان های محدودکننده   ساح های 
هسته ای و پیمان های اســتراتژیک خارج خواهد شد. 
سیاســتمداران کاخ ســفید متفاوت عمل می کنند؛ 
سراسیمه به نظر می رسند؛ شــتاب زده کار می کنند؛ 
از ثبات فکــری کمتری برخوردارند؛ مدام تغییر روش 
می دهند؛ گویی بیمناک هستند. اما چه رویدادی آنها 

را نگران کرده است؟
واشنگتن نه تنها رقبای دیرین خود مانند روسیه و 
چین را با تهدیدهای تجاری، سیاســی و حتی نظامی 
به چالش می کشد، بلکه متحدان خود را نیز می آزارد. 
اتحادیه   اروپا چندی اســت در یک سردرگمی سیاسی 
به سر می برد؛ محور بروکسل از یک سو تاش می کند 
به ارزش های لیبرالیسم و آمریکا وفادار بماند و از سوی 
دیگر شــاهد زاویه دار شدن مواضع واشنگتن نسبت به 
خود است. اینک متحدان سنتی آمریکا مانند فرانسه و 
آلمان از تشــکیل ارتش مستقل اروپا سخن می گویند. 

»امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه در اظهارات 
بی ســابقه ای از اینکه اروپا ارتش مستقلی ندارد تا در 
برابر آمریــکا از خود دفاع کند، ابراز تأســف می کند. 
هند و پاکستان با اشتیاق به پیمان های جدیدی مانند 
شانگهای)1( می پیوندند. پکن و دهلی نو به عنوان رقبای 
سنتی به یکدیگر نزدیک می شوند. اژدهای زرد تاش 
می کند با صرف ده ها میلیارد دار، جاده   ابریشــم)2( را 
احیا کند و از آسیای دور به مدیترانه و اروپا برسد. بلوک 
اقتصادی غول آسایی مانند »بریکس«)3( ایجاد می شود. 
این همه فرازونشیب برای چیست و منشأ آن کدام است؟
انتقال قدرت، آمریکا را به وحشت انداخته است

حقیقت آن اســت که جهان آبستن حادثه   مهمی 
اســت: »افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق«. 
پدیــده   انتقال قدرت یک رویداد چند بعدی و با وجوه 
سیاســی، نظامی، اقتصــادی و اجتماعی اســت که 
اندیشمندان از سال ها قبل از وقوع، از آن خبر داده اند 

و اینک به نظر می رســد زمان رخداد آن نزدیک شده 
اســت. ولی چقدر نزدیک؟ آن قــدر نزدیک که ظاهراً 

مقامات کنونی کاخ سفید را به وحشت انداخته است!
تئوری »انتقال قدرت«)۴( اولین بار در سال 195۸ 
میادی توسط »اورگانســکی«)5( استاد علوم سیاسی 
دانشــگاه میشــیگان ارائه شد. براســاس این نظریه، 
قدرت های بــزرگ در طول تاریخ یکی پس از دیگری 
متولد می شــوند، به اوج می رســند و در نهایت افول 
می کنند و این سرنوشت محتوم همه   ابرقدرت ها است.
»الوین تافلر«)۶( نویسنده و اندیشمند آمریکایی سه 
دهه پس از اورگانسکی با انتشار کتابی در سال 1990 
میادی از پدیده ای به نــام »تغییر ماهیت قدرت«)۷( 
ســخن گفت. وی معتقد بــود در عصر حاضر، ماهیت 
قــدرت به کلی تغییر یافته اســت و این روند همچنان 
ادامه خواهد داشت. تافلر در اثر دیگر خود تحت عنوان 
»موج سوم«)۸( می نویسد: »تمدن جدیدی در حال ظهور 
اســت، ولی انسان های نادان در همه جا سعی دارند آن 
را سرکوب کنند... طلوع این تمدن جدید تنها واقعیت 

روشن زندگی ما است.«
»امانوئل والرشتاین«)9( جامعه شناس شهیر آمریکایی 
و ارائه دهنده   نظریه  »نظام جهانی«)10( به صراحت تأکید 
می کند که آمریکا در مســیر سقوط قرار گرفته و افول 
این کشــور امری حتمی و اجتناب ناپذیر است. به گفته   
این جامعه شناس، »از زمان جنگ ویتنام تا حادثه   11 
سپتامبر 2001، از سرعت روند و توسعه   اقتصادی آمریکا 
کاسته شده و این کشور، درخشش ایدئولوژیک خود را 

از دست داده است.«
والر شتاین می گوید: »تفوق آمریکا فقط به برتری 
نظامی خاصه می شــود؛ و این، حکایت از آن دارد که 
ابرقدرت در حال افول است.« وی می افزاید: »شاید در 
آمریکا جمعیت کسانی که فکر می کنند این کشور در 
سراشیبی سقوط قرار گرفته زیاد نباشند، ولی تندروهای 
این کشور بهتر و بیشتر از دیگران می دانند که آمریکا 
در حال سقوط است و به همین دلیل تاش می کنند 

با تمام وجود مانع از آن شوند.«
از دیدگاه این جامعه شناس، جنگ ویتنام، فروپاشی 
اتحاد شوروی و حادثه   11 سپتامبر، روند سقوط آمریکا 
را تسریع کرده است. جنگ ویتنام نه تنها یک شکست 
نظامی بزرگ برای آمریکا بود، بلکه به اقتصاد و اعتبار 
این کشور نیز لطمات بزرگی وارد کرد. شکست در جنگ 
ویتنام برای واشنگتن یک فاجعه بود، زیرا آمریکا با تمام 
توان نظامی، اقتصادی و سیاســی وارد آن شده بود. از 
سوی دیگر اگرچه فروپاشی اتحاد شوروی ظاهراً به نفع 
واشنگتن تمام شد، ولی آمریکا پس از این حادثه دیگر 
توجیهی برای گسترش هژمونی خود در افکار عمومی 
جهان نداشت. در واقع پس از فروپاشی اتحاد شوروی، 
هژمونی آمریکا به شدت مورد تهدید قرار گرفت. حمله   
صدام به کویت بهانه   خوبی برای آمریکا بود تا توجیهی 
برای ماشین جنگی خود داشته باشد، ولی این روند در 

افکار عمومی آمریکا و جهان تداوم نداشت.
والر شــتاین می گوید: »واشنگتن در عرصه   نظامی 

یکی از مناسبت های سیاسی که در ایران پس 
از انقــاب همواره مورد توجه قرار می گیرد و برای 
آن مراسم خاصی نیز برگزار می شود روز 1۶ آذر یا 
همان روز دانشجو است.  اینکه چرا روز 1۶ آذرماه 
به صورت خاص روز دانشــجو نامیده شــده است 
سؤالی است که شاید برخی پاسخ آن را ندانند. در 
پاسخ به این سؤال »موسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران« طی یادداشتی به بازخوانی 1۶ آذر در بستر 

تاریخ پرداخته است.
 مناســبت روز 1۶ آذر به روز دانشجو به سال 
1332 و سفر ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور 
آمریکا به ایران باز می گردد. روزی که دانشجویان 
تاش کردند از فضای رســانه ای آن استفاده کرده 
و صــدای اعتــراض و نارضایتی خــود را به دنیا 
مخابره کنند. در واقع در مقطعی از تاریخ که هنوز 
شبکه های اجتماعی و اینترنت پدید نیامده بود این 
مناسبتها فرصت خوبی بود تا مخالفان علم اعتراض 
خود را بلند کنند و خواستهای خود را فریاد زنند. 

 بستر شکل گیری حادثه 16 آذر 1332
در واقع ملتی که از دخالت بیگانگان به ســتوه 
آمــده بودند و حــوادث منتهی بــه کودتای 2۸ 
مــرداد 1332 را به تمام و کمال درک کرده بودند 
نمی توانستند درد و رنج ناشی از آن را تحمل کرده 
و سر در گریبان فرو برند. آنها نمی توانستند نظاره گر 
وقایعی باشــند که طی آن یک حکومت برآمده از 
رای و نظر مردم جای خود را به حکومتی دهد که 
با دخالت بیگانگان توانســته بر اریکه قدرت تکیه 
زند. )1( این مســئله به ویژه از آن  روی اهمیت پیدا 
می کند که در این برهه زمانی شاهد ظهور وسایل 

ارتباط جمعی همچون رادیو و تلویزیون هستیم.  
علی انصــاری در همین ارتبــاط می گوید در 
مقطــع کودتا با وجود تلویزیــون و رادیو وضعیت 
فرق کرده بود. ایــن دو خود کوچک ترین حوادث 

را انعکاس می دادند و مردم از طریق این رســانه ها 
پیگیر حوادث مهم بودند. شــنوندگان نیز از نظر 
شکل گیری تفکر سیاسی رشــد کرده بودند. وی 
همچنین می گوید بی اعتنایی آمریکایی ها از رشد 
فزاینده احساسات ضد آمریکایی از آنجا قابل توجیه 
بود که ایاات متحده در ابتدای دهه 1950 منافع 
در خطر بسیار کمی در ایران داشت. بازیگر اصلی 
در ســپهر سیاســت ایران در این برهــه از زمان 

انگلستان بود.)2(
 حادثه 16 آذر 1332

بر این اســاس بود که موتور محرک بیشــتر 
جنبشهای اجتماعی یعنی دانشجویان در حرکتی 
انقابــی، حادثــه 1۶ آذرماه ســال 1332 را رقم 
زدنــد. جرقــه حــوادث 1۶ آذر 1332در روز 21 
مهرماه همان سال آغاز شد. دانشگاهیان، مدارس 
و بازاری ها در تهران، به نشــانه اعتراض به حبس 
و محاکمــه مصدق و... تظاهراتــی را برپا کردند و 
با ماموران نیروی شــهربانی و دارو دســته اراذل و 

اوباش درگیر شدند.
در پی ایــن اعتراض هــا روز 1۴ آذر 1332 
دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به برقراری 
روابط مجدد با بریتانیا و ورود دنیس رایت کاردار 
جدیــد این کشــور به تهــران، تجمع هایی را در 
دانشکده های مختلف دانشگاه تهران برپا کردند. 
روز بعد یعنی روز 15 آذر این درگیری ها به خارج 
از دانشــگاه و زد و خورد و دستگیری تعدادی از 
دانشجویان منجر شد. روز شانزدهم آذر همزمان 
با سفر نیکســون معاون رئیس جمهور آمریکا به 
تهران، فرماندهی انتظامی تهران به تعداد نیروهای 
خود در دانشــگاه افزود. در این روز پیش از اذان 
ظهر میان نیروهای نظامی و دانشجویان دانشکده 
حقوق و علوم سیاســی درگیری شــدید رخ داد. 
همچنین در دانشــکده فنی بــه دلیل ورود یکی 

از نظامیان به ســر کاس برای دستگیری یکی از 
دانشجویان کار به خشونت کشیده شد. )3( همین 
امر سبب گردید دانشجویان از کاس های درس 
خود خارج شــده و به نشــانه اعتراض به حضور 
نیروهای نظامی در دانشــگاه دست به تظاهرات 
زنند. نیروهای نظامی نیز به تعقیب دانشــجویان 
پرداختــه و بــا انواع ســاحهای گــرم همچون 
مسلسل، دانشجویان را به رگبار بستند. در پی این 
حادثه ســه تن از دانشجویان به نامهای مصطفی 
بزرگ نیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قندچی 
کشــته شــدند و تعدادی نیز به صف مجروحان 

پیوستند. )۴(
 برخورد با دانشــجویان به نحوی شدت پیدا 
می کند که صدای اعتراض رئیس  وقت دانشــگاه 
تهران یعنی علی اکبر سیاسی را نیز درمی آورد. در 
پی این حادثه او در تماسی تلفنی با سپهبد زاهدی 
به وی می گوید با این برخورد وحشــیانه نیروهای 
نظامی تحت امر شما، من دیگر نمی توانم عهده دار 
ریاست دانشگاه باشم. سپهبد زاهدی نیز در جواب 
می گوید در این ماجرا مقصر اساتید دانشکده فنی 
هســتند. آنها کاس ها را تعطیل و دانشجویان را 
به درگیری با نیروهای نظامی تشــویق کردند. روز 
بعد از این حادثه، اساتید دانشگاه تهران جلسه ای 
برگزار می کنند و ابتدا قرار بر این می شود که دسته 
جمعی استعفا دهند، اما بعد به این نتیجه می رسند 
که اگر اســتعفا دهند همــان کاری را کرده اند که 
شاه و رژیم پهلوی می خواهد یعنی نابودی دانشگاه 
و از دســت رفتن اســتقال آن به تمام و کمال. 
شــاه نیز همه این حوادث را از چشم دانشجویان 
و دانشــگاهیان می بیند و در کمــال تعجب طی 
مراســمی به نیکســون دکتری افتخــاری حقوق 

بین الملل اعطا می کند. )5( 
منابع در دفتر روزنامه موجود است 

چرا روز دانشجو سالروز مبارزه با امپریالیسم شد؟

افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق
هم پیروزی مهمی به دســت نیاورده است. آمریکا در 
سه جنگ پس از سال 19۴5، در یکی )ویتنام( شکست 
خــورد و در دو جنگ دیگر )جنگ کره و خلیج فارس( 

چیز مهمی به دست نیاورد.«
نشریه  نیویورک تایمز در شماره   بیستم آوریل 2002 
در مقاله ای نوشت: »یک آزمایشگاه در ژاپن کامپیوتری 
می ســازد که سریع ترین در جهان است و با ترکیبی از 
20 کامپیوتر برتر آمریکایی برابری می کند. این نشان 
می دهد که مهندســان آمریکایــی در رقابت علمی و 
فناوری نیز -که اکثرشــان تصور می کنند دست باا را 
در آن دارند- بازی را باخته اند.« این مقاله تصریح دارد 
که »اولویت های علمی و تکنولوژیک در دو کشور یکسان 
نیست. کامپیوتر ژاپنی تغییرات آب و هوایی، داده های 
علمــی و اقتصادی را محاســبه می کند ولی کامپیوتر 
آمریکایی به شبیه سازی جنگ می پردازد.« این تفاوت در 
واقع بیانگر یک حقیقت جامعه شناختی کهن درخصوص 
قدرت های بزرگ اســت: قــدرت حاکم، بر نظامیگری 
تمرکز دارد و قدرت هایی که قرار اســت جایگزین آن 

شوند، بر روی علم و اقتصاد متمرکز می شوند.
نکته   آخر اینکه: بســیاری از اندیشــمندان جهان 
می گویند سؤال واقعی این نیست که آیا آمریکا سقوط 
خواهد کرد یا خیر؟ زیرا افول آمریکا حتمی است؛ بلکه 
نکته   مهم این اســت که آیا می توان راهی پیدا کرد که 

هنگام سقوط آمریکا، کمترین آسیب به جهان وارد شود؟
پی نوشت ها:

)Shanghai Cooperation Organisation )SCO .1
ســازمان همکاری شــانگهای یک پیمــان همکاری 
چندجانبــه   امنیتی، اقتصادی و فرهنگی  اســت. این 
سازمان در سال 199۶ توسط چین، روسیه، قزاقستان، 
قرقیزستان و تاجیکســتان با هدف برقراری موازنه در 
برابر نفــوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه گذاری شــد. 
ازبکستان در سال 2001 به این پیمان ملحق شد. پس 
از آن مغولســتان در سال 200۴ و یک سال بعد ایران، 
پاکستان، هند و افغانستان در سال 2012 و پس از آن 
باروس به عنوان عضو ناظر به این ســازمان پیوستند. 
این سازمان 10 ژوئیه   2015 با عضویت هند و پاکستان 
موافقت کرد و این دو کشــور در کمتر از دو سال همه   
شــرایط برای عضویت کامل این سازمان را اجرا کردند 
و عضویت این دو کشور در سازمان همکاری شانگهای 
در اجاس رهبران کشورهای عضو این سازمان در ژوئیه   
201۷ در آستانه، پایتخت قزاقستان به تصویب رسید.

One Belt, One Road .2
»شی جین پینگ« رئیس جمهوری چین در سال 2013 
میادی طرح احیای جاده   ابریشم را اعام کرد. مسیر 
جاده   ابریشِم جدید از مرکز استراتژیک اوراسیا، از میان 
کشورهایی با ذخایر سرشار انرژی و منابع معدنی و پایگاه 

جمعیتی قابل ماحظه عبور می کند. این جاده از منطقه   
شیان در جنوب چین آغاز می شود، به شهر ارومچی در 
مرز قزاقستان می رسد و از ایران، عراق، سوریه و ترکیه 
عبور می کند. شاخه   دیگر جاده   ابریشم از استانبول به 
شمال غرب، بلغارستان، رومانی، جمهوری چک و آلمان 
می رود. قبل از رفتن به شــمال به روتردام در هلند و 
ونیز در ایتالیا متصل می شود. این یک مسیر استراتژیک 
است. همچنین جاده   ابریشم دریایی نیز چین، پاکستان، 

بنگادش و میانمار را در بر می گیرد. 
تمرکز اصلی این جاده، متصل کردن زیرســاخت های 
حمل ونقل بین آسیا و اروپا است. این طرح یک شبکه   
گسترده ای از بزرگراه ها، راه آهن سریع السیر، خط لوله 

و شبکه های فیبر نوری در اوراسیا را شامل می شود.
BRICS .3

یک بلوک اقتصادی متشــکل از برزیل، روسیه، هند، 
چین و آفریقای جنوبی

Power Transition .۴
Organski .5

Alvin Toler .۶
Powershit .۷

hird Wave  .۸
Immanuel Wallerstein .9

he Modern World-System .10
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اواسط سال 2014 هنگامی که سایت خبری 
»تایمز اف ایزائیل« خبر از تخصیص یک بودجه 
اضافی برای تقویت سامانه دفاعی »گنبد آهنین« 
مخابره می کرد ، شاید بدبین ترین صهیونیست هم 
تصور روزی را نداشــت که سرزمین های  اشغالی 
آماج حمــات راکت های گروه های مقاومت قرار 
گیرد. »بــاراک اوباما« رئیس جمهــوری آمریکا 
همــواره از تخصیص بودجه 225 میلیون داری 
دولت آمریکا برای تقویت سامانه »گنبد آهنین« 
، به عنوان یکی از بزرگ ترین خدمات دولتش به 

تل آویو یاد می کرده است. 
در همان زمان سایت خبری مزبور از موفقیت 
مهار موشک های حماس خبر داده و مدعی شده 
بود، این ســامانه توانسته 90 درصد از راکت های 
شلیک شده توسط حماس را از بین ببرد. در این 
گزارش آمده بود: »اسرائیل درخواست یک بودجه 
اضافی معادل 225 میلیون دار برای تقویت سامانه 
گنبد آهنین کرده که با موافقت کنگره )آمریکا( 
هم همراه شده است. این سامانه حفظ جان صدها 

تن از یهودیان را تضمین می کند .«
آمریــکا بــرای تقویــت بنیه دفاعــی رژیم 
صهیونیســتی، »گنبــد آهنیــن« را بــا هزینه 
میلیون ها دار تاسیس و بارها با اختصاص دادن 
بودجه اضافی، آن را تقویت کرده اســت. مجمع 
آمریکایی های یهودی بارها از دولت آمریکا به خاطر 
این دســت و دلبازی تقدیر و از اختصاص بودجه 
تکمیلی بــرای ارتقاء کیفیــت »گنبد آهنین«، 

استقبال کرده بود.
اما کیفیت کار »گنبد آهنین« چگونه است و 
چرا صهیونیست ها با داشتن این سامانه، نسبت به 
امنیت خود خیلی مطمئن بودند. »گنبد آهنین« 
یک سامانه دفاع هوایی بوده و راکت های شلیک 
شــده با برد کوتاه را شناسایی می کند و در زمان 
مقتضی نیز این موشــک ها را هدف قرار می دهد. 
همچنین گفته می شد سامانه گنبد آهنین توانایی 
این را دارد تا موشک هایی را که در فاصله بین 4 
تا 70 کیلومتر شلیک می شوند را منهدم کند. هر 
چند که به خیال صهیونیست ها، برد 70 کیلومتری 
سامانه گنبد آهنین برای مهار راکت های گروه های 
مقاومت، محیط امنی را برای آنها ایجاد می کند، 
امــا آنها همواره امیدوار بودنــد این برد را حدود 
250 کیلومتــر افزایش دهند. »گنبد آهنین« از 
27 مارس ســال 2011 کار خــود را آغاز کرده 
اســت و به ادعاهای منابع صهیونیستی،  توانست 
موشک »گراد« را که از نوار غزه شلیک شده بود، 

منهدم کند. 
دولــت آمریکا اولین بار در ســال 2010 و با 
درخواســت اوباما از کنگــره، بودجه ای معادل با 
205 میلیون دار را برای تکمیل و تجهیز »گنبد 
آهنین« به تل آویو هدیه داد. بدین ترتیب اولین 
کمک رسمی و مستقیم مرتبط با سامانه فوق، در 

سال 2010 به رژیم صهیونیستی داده شد. 
ایده ایجــاد گنبد آهنین به درگیری ســال 
200۶ اسرائیل با حزب اه لبنان بر می گردد. در 
آن نبرد، حزب اه موشک های زیادی را به سمت 
سرزمین های  اشغالی شلیک و خسارات و تلفات 
فراوانی را به رژیم صهیونیســتی وارد کرده بود. 

نگاهی به علل شکل گیری گنبدآهنین و کارایی آن در عمل

فروپاشی اسطوره ساختگی گنبد آهنین 
در نبرد دو روزه جنبش حماس

راکت هایی که در اواسط جنگ ایستگاه قطار شهر 
»حیفا« در فلســطین  اشغالی را مورد حمله قرار 
داد ، واحد پدافندی ارتش اسرائیل را مجاب کرد 
که سیســتم دفاع ضد موشک سابق یعنی همان 
سیستم هوایی »پیکان« دیگر کاربرد خاصی برای 

حفاظت از آنان ندارد.
»پیکان« نوعی ســامانه دفاع موشکی است 
که از ســال 19۸۶ به طور مشترک توسط رژیم 
صهیونیستی و آمریکا تولید شده بود. این موشک 
تنها توســط نیروهــای دفاعی ارتش  اشــغالگر 
صهیونیستی مورد استفاده قرار می گرفت و تا قبل 
از سال 200۶ یکی از ابزارهای دفاعی متداول این 
رژیم به شمار می رفته است. طراحی و تولید این 

موشک بر عهده صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی 
و شرکت هوانوردی »بوئینگ« و نظارت بر آن به 
عهده وزارت جنگ اسرائیل و آژانس دفاع موشکی 

آمریکا بوده است.
»گنبد آهنین« تنها زمانی وارد عمل می شود 
که تشــخیص دهد راکت هاي شــلیک شده از 
ســوی گروه هــای مقاومت و حــزب اه در حال 
نزدیک شدن به سوی مناطق مسکونی است. اگر 
سامانه تشخیص دهد که راکت ها در محیطی غیر 
مسکونی به زمین اصابت می کند و هیچ تلفات و 
یا خسارتی برجای نمی گذارد، از منهدم کردن آن 

منصرف می شود.
 گفته می شــد که »گنبد آهنیــن« توانایی 
شلیک همزمان به چندین هدف را دارد؛ سیستم 
رهگیری گنبد آهنین مسیر راکت های شلیک شده 
را پیگیری می کند و در زمان مناسب با شلیک یک 

راکت ، موشک مهاجم را منهدم می کند. از انهدام 
راکت های کوتاه برد منهدم شــده ، دنباله دود در 

آسمان به راحتی دیده می شود.
هرچنــد که مبالغ هنگفت و ســرمایه زمان 
زیادی را صهیونیســت ها صرف ســاخت و ارتقا 
»گنبــد آهنین« کرده اند، اما جنبش حماس روز 
21 آبان ســال جاری و در جریان آخرین تجاوز 
صهیونیســت ها به نوار غزه ، حــدود 470 راکت، 
خمپاره و موشک به سرزمین های اشغالی شلیک 
کرده که اکثر آنها هم به هدف اصابت کرده است. 
اصابت این موشک ها به سرزمین های اشغالی و بر 
جای گذاشــتن تعداد زیادی کشته و مجروح، در 
واقع آب ســردی بود که بر پیکر صهیونیست ها 

ریخته شد و ثابت کرد که »گنبد آهنین« بسیار 
ضعیف تر از آن چیزی اســت که ســران تل آویو 

تصور می کرده اند.
اما علت ناکارآمدی ســامانه »گنبد آهنین« 
چه بوده و چطور تنها 100 راکت از 470 موشک 
شلیک شده، توسط این سامانه منهدم شده است؟ 
این در حالی بود که گفته می شد، برد راکت های 
»تامیر« در »گنبــد آهنین« می تواند راکت های 
دشــمن را تا فاصله 70 کیلومتری شــکار کند و 
حتــی قدری بیــش از آن را می تواند رصد کند . 
هرچنــد تبلیغات گســترده ای در مورد ارتقا برد 
»گنبد آهنین« تا حــدود 250 کیلومتر صورت 
می گرفت، اما ظاهرا به هیچ عنوان عملی نشــده 
است. بنابراین ضعف سامانه »گنبد آهنین« اصا 
پیچیده نیست و بسیار واضح است. موشک هایی که 
از نوار غزه شلیک شوند و برد بیش از 70 کیلومتر 

داشته باشند حتما به اهداف خود در سرزمین های 
 اشغالی اصابت خواهند کرد. 

اما داســتان بــه همین جا ختم نمی شــود و 
اتفاقات سالیان گذشته نشان می دهد که »گنبد 
آهنین« حتی توانایی شکار راکت های کوتاه برد 
شــلیک شده از سوی گروه های مقاومت را ندارد. 
در جریان جنگ 9روزه رژیم صهیونیســتی علیه 
مقاومت اسامی فلسطین نیز، نیروهای مقاومت 
برای اولین بار دســت به موشــک باران گسترده 
سرزمین های  اشــغالی کرده بودند به نحوی که 
تعداد زیادی از راکت های برد کوتاه »فجر«، از غزه 
به سمت پایتخت این رژیم یعنی تل آویو و برخی 
شهرهای صهیونیستی شــلیک شده و به برخی 

مراکز در این شهرها نیز اصابت کرده بود. این در 
حالی بود که ارتش صهیونیستی بخش عمده ای 
از ســامانه موشــکی »گنبد آهنین« را دقیقا به 
منظور مقابله با موشک های گروه های فلسطینی، 
در نزدیکی باریکه غزه مستقر کرده تا بتواند جلوی 
موشــک های مقاومت را بگیرد اما در این جنگ و 
در صحنه عمل آشکار شد که این سامانه از عهده 

مقابله با حجم انبوه موشک باران برنمی آید. 
بــار دیگــر و در مهر ماه ســال 91 نیز یک 
هواپیمای بدون سرنشــین توانســته بود با عبور 
از دیــد رادارهای فــوق پیشــرفته، وارد فضای 
سرزمین های  اشغالی شــده و با طی مسیری در 
حدود 300 کیلومتر و عبور از روی مهم ترین مراکز 
استراتژیک رژیم صهیونیستی،تا نزدیک اصلی ترین 
مرکز تاسیسات هسته ای این رژیم یعنی نیروگاه 
دیمونا در صحرا پیش برود. این موضوع تا مدت ها 
برای صهیونیست ها قابل حل نبود و عاوه بر آن، 
این اتفاق حیثیت صهیونیست ها را نشانه رفته و 
عما کارکرد ضعیف ســامانه »گنبد آهنین« را 

اثبات کرده بود. 
در این بین، شتاب سریع »گردان های عزالدین 
قســام« در ارتقا برد راکت هــای خود هم درخور 
تامل است. به گزارش العالم، اولین موشک به نام 
»قسام 1« با برد دو تا سه کیلومتر در سال 2011 
شــلیک شد؛ دومین موشک به نام »قسام 2« در 
سال بعد حدود 9 تا 12 کیلومتر برد داشت. قسام 
در ادامه و در ســال 2014 اعام کرد که سامانه 
موشکی خود را به »آر 1۶0« با برد 1۶0 کیلومتر 

مجهز کرده اســت.گردان های »عزالدین قسام« 
همچنین در سال 2015 از ساخت موشک »اس 
اچ« خبر داد، اما بنا بر ماحظاتی هیچگاه برد آن 

را رسانه ای نکرد.
بنابراین حتی اگر فرض کنیم که حداکثر برد 
موشک های گروه های عزالدین قسام 1۶0 کیلومتر 
باشد، بازهم بســیار بیش از آن چیزی است که 

»گنبد آهنین« می تواند پوشش دهد. 
»امیر بوحبوط« کارشناس امور نظامی سال 
گذشــته مقاله ای را که در پایگاه صهیونیســتی 
»واا« به اشتراک گذاشته بود، شگفتی تل آویو از 
راکت های نوع »آر-1۶0« بیان می کند. این مقاله 
تصریح می کند: » باوجود اینکه سرویس اطاعاتی 

اســرائیل تحوات »نوار غــزه« را به طور کامل 
رصد می کنند؛ نهادهای امنیتی اسرائیل از اینکه 
»گردان های قسام« توانسته اند با توانمندی، موشک 

R-160 را تولید کند؛ بسیار شوکه شده اند.«
این تحلیلگر صهیونیست به نقل از منابع ارشد 
در نهادهای امنیتی رژیم  اشغالگر قدس خاطرنشان 
می کند: »ارتش اســرائیل از قدرت »حماس« در 

تولید موشک هایی که برد آنها به »حیفا« می رسد، 
به وحشت افتاده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، بوحبوط این را هم گفت که: ژنرال »افیف 
کوخافی« رئیس بخش اطاعات نظامی ارتش در 
جلســه ارزیابی قدرت حماس در دســامبر سال 
2013 میادی به آگاهی فرماندهان ارتش و سران 
سیاسی رساند، که حماس موشک هایی را در اختیار 

دارد که قادر است »حیفا« را هدف قرار دهد.
این افسر در جنگ 51 روزه غزه شرکت داشت، 
جنگی که در آن صدها موشــک از »نوار غزه« به 
سرزمین های  اشغالی و مخصوصا »شهرک اشدود«، 
»بئرالسبع«، »اشکلون« اصابت کرده است. عاوه بر 
این، »حیفا« نیز با موشک های »آر-1۶0« مورد 

اصابت قرار گرفته است. حماس انبار مهمات خود 
را با موشــک های با برد تا 200 کیلومتر تقویت 
کرده و این موشک ها می تواند اهداف مختلفی را 

در سرزمین های  اشغالی هدف قرار دهند.
رژیــم صهیونیســتی همــواره و از ابتــدای 
شــکل گیری نامشــروع خود، با بحران »هویت« 
روبــرو بوده و بــا توجه به عدم تمایــل دنیا و از 

جمله کشورهای منطقه به قبول هویت این رژیم، 
هیچگاه از باب امنیت آســوده خاطر نبوده است. 
کابوس یهودی های صهیونیست با توجه به مساحت 
بســیار کم سرزمین های اشغالی، محو شدن یک 
باره از نقشه بوده است. تل آویو برای اینکه از فشار 
بر صهیونیست های مهاجر بکاهد، همواره و تحت 
حمایت های گســترده آمریکا، به دنبال گسترش 
سرزمین های تحت  اشغال خود بوده است، اما این 
تاکتیک نه تنها سایه تهدید بر »هویت« این رژیم 
را کم نکرده، بلکه حتی گروه های مقاومت در نوار 
غزه، لبنان و سوریه را برای باز پس گیری حقوق 
خود، فعال تر کرده است. آمادگی موشکی و توانایی 
نظامی روز افزون حزب اه و گردان های عزالدین 

قسام و قدرت بازدارندگی باای آنها در چند دهه 
گذشته صهیونیست ها را واداشت تا یک فکر اساسی 

برای تامین امنیت خود بکنند. 
آنها با کسب مبالغ هنگفت از واشنگتن، »گنبد 
آهنین« را طراحی کرده و ســپس آن را توسعه 
دادند. »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر این رژیم 
با خیال آسوده درمورد امنیت داخلی و باز کردن 
یک حساب ویژه روی »گنبد آهنین« حرف می زده 
اســت. او حتی درتوهم گسترش روابط با جهان، 
طی سال های گذشته به نقاط مختلف جهان سفر 
کرده بود. نتانیاهو به قدری از امنیت سرزمین های 
تحت نظارتش مطمئن بوده که از مقبولیت جهانی 
ســخن به میان می آورد و در نشســت عمومی 
سازمان ملل می گفت که حتی »پنگوئن ها هم ما 

را دوست دارند.«
در این شرایط ذهنی بود که گردان عزالدین 
قســام با شلیک 470 موشــک به قلب فلسطین 
اشغالی، نه تنها ســران این رژیم را شوکه کردند، 
بلکه تمام معادات و نقشه های صهیونیست ها را 
بر هم زدند. رزمندگان مقاومت در جنگ دوروزه 
اخیر کاری کرده اند که صهیونیست ها مجددا سایه 
تهدید را بر هویت خود می بینند. »ســید حسن 
نصراه« قبا در باره سست بودن رژیم صهیونیستی 
گفته بود که رژیم صهیونیســتی سست تر از انه 
عنکبوت اســت. امروز شــاید بتوان این سخن را 
این طور تکمیل کرد که رژیم صهیونیســتی انه 
عنکبوتی است که گنبدی به سستی تار عنکبوت 

از آن حفاظت می کند.

- چــه تعدادی از مردم آمریکا در مــورد ابعاد جنگ یمن 
آگاهی دارند؟

من به طور یقین نمی دانم چه تعدادی از مردم آمریکا از ابعاد جنگ 
یمن آگاهی دارند. من حتــی تعداد مردمی که از این حقیقت آگاهی 
دارند که آمریکا به طور گســترده در این جنگ شــرکت دارد، را هم 
نمی دانم! خبرنگاران محلی در کانال های تلویزیونی تقریبا به این جنگ 
یا به طور کلی، به امور بین الملل هیچ توجهی نمی کنند. با این وجود، 
شــبکه های خبری اصلی مانند »سی بی اس«، »بی بی سی«، »سی ان 
ان« »ان بی سی« و شبکه هایی ازاین قبیل، این دسته از اخبار را پوشش 
می دهند. برای برخی افراد این جالب خواهد بود تا به تماشای گزارشات 
این شبکه های خبری بنشینند و بفهمند که آیا خبرنگاران آمارهای ارائه 
شده توسط سازمانهایی مانند »کودکان را نجات دهید«، »یونیسف« در 
مورد تعداد مرگ و میرناشــی از بمب باران ها و جنگ اقتصادی، تعداد 

افرادمبتا به وبا، خانواده های آواره و... را اعام می کنند یا خیر!
این سؤال هم وجود دارد که آیا این شبکه ها درباره میزان همکاری 
آمریکا )با عربستان( در کشتار شهروندان یمنی گزارش می دهند؟ من 
واقعا فکر می کنم که غول های رســانه آمریکا متمایل به دولت به نوبه 
خود در تراژدی انســانی یمن که غیرقابل چشــم پوشی است، شریک 
هستند. البته بسیاری از سازمان های محلی و ملی حامی صلح، در حال 
کار بر روی یمن هســتند وهر کاری را که بتوانند انجام می دهند تا با 
فشار به سنای آمریکا، آنها را وادار به توقف حمایت از جنگ یمن بکنند. 
اخیراً سنای آمریکا )۶3 به 37(، به طرح سناتور »برنی ساندرز«، درباره 

برگزاری یک همه پرسی در سنا رای دادند.
دو هفته پیش هم مجلس نمایندگان آمریکا یک طرح تقریباً مشابهی 
را تصویب کرده بود. طرفداران صلح امیدوارند که در سال جدید، زمانی 
که آمریکا یک بار دیگر تحت کنتــرل دموکرات ها قرار بگیرد، مجلس 
برای تصویب این طرح تاش کند. بســیاری از خبرنگاران، آمریکایی، 
این کشــور را متحد مهم )عربستان ســعودی( علیه نمایندگان ایران، 

یعنی حوثی ها معرفی می کنند.
- آیا فکر می کنید افزایش آگاهی مردم آمریکا بر این جنگ 
تاثیر می گذارد؟ و اصواً اینکه در کشوری مانند یمن چه می گذرد، 

برای مردم آمریکا اهمیت خواهد داشت؟
بله، من فکر می کنم افزایش آگاهی برای جنبش صلح در این کشور 
و برای پایان دادن به حمایت آمریکا از جنگ بسیار مهم است. کسانی 
از ما که برای رسیدن به این هدف تاش می کنند، معتقدند که آموزش 
مردم، از اولین گام ها برای رســیدن به اهدافمان اســت. به اعتقاد من، 
آگاهــی روزافــزون از رنج مردم یمن، به سیاســتمدارانی نظیر »برنی 
سندرز«، مبنایی برای ایستادن در برابر همتایان خود )هم دموکرات ها 
و هم جمهوری خواهان( داده است و از آنها می خواهد تا طرحی که وی 
در مجلس ســنا ارائه کرده است را پیش ببرند. پاسخ مشخص و دقیق 
به بخش دوم این ســؤال سخت تر است. من فکر می کنم که فقط یک 
درصد از هموطنان آمریکایی من واقعا در مورد آنچه که در یمن یا در 
مکان هایی مانند یمن اتفاق می افتد، آگاهی دارند. آیا مرگ از شــدت 
گرسنگی نزدیک به یک صد هزار کودک در یمن برای آنها اهمیت دارد؟ 

امیدوارم این طور باشد!
از ســوی دیگر، من معتقدم آنچه که در یمن یا ســوریه، عراق و یا 
افغانستان اتفاق می افتد، صرفا بیرون از محدوده »رادار« بسیاری از مردم 
است و این غلط است که آنها را بد ذات و یا بی تفاوت شمرد. عاقه به 

محمدحسن نیک بین 

دموکرات یا جمهوری خواه
هر دو جنگ طلب هستند

اشاره:
»جورج کاپاسیو«، نویسنده، بازیگر ســینما و فعال ضدجنگ ساکن »آرلینگتون« آمریکاست. او در طول سال هایی که 
انگلیس و آمریکا، تحریم هایشان را علیه عراق اعمال می کرده اند، او دفعات زیادی به آنجا سفر کرد، کااهای ممنوعه را همراه 
خود برده، با تعدادی از خانواده های ســاکن بغداد رابطه دوستانه برقرار کرده است. کاپاسیو با این اقدامات، درک عمیقی از 
چگونگی تاثیر تحریم ها بر افراد غیرنظامی پیدا کرده است. اکنون یمن و جنایات عربستان سعودی با پشتیبانی آمریکا علیه 
مردم این کشور، از دغدغه های اصلی کاپاسیو است. او معتقد است رسانه های جریان اصلی آمریکا با ناآگاه نگه داشتن مردم 
درباره ابعاد وحشــتناک این جنگ و نقش گسترده واشنگتن در آن، در این کشتار و جنایت سهیم هستند. در همین زمینه 

پایگاه »بصیرت« گفت و گویی را با این فعال آمریکایی ترتیب داده است، که در ادامه می خوانیم.

توجه بیشــتر آنها، به مسائل داخلی خودشان دارند، به خصوص زمانی 
که ناامنی بیش از هر زمــان دیگری در آمریکا وجود دارد، هزینه های 
بهداشــت و درمان افزایش می یابد. )اکنون در آمریکا( مسکن در کان 

شهر ها، گرانتر است و شغل های خوب به سختی پیدا می شوند.
عاوه بر این، رســانه ها اغلب در فراهم کردن محتوای مناسب برای 
مردم و ارائه اطاعات درســت به آنها در مورد اتفاقات در حال وقوع در 
یمن و چگونگی حمایت آمریکا ازعربستان سعودی شکست خورده اند. 
خبرنگاران رســانه های اصلی ممکن است شمار کشته شدگان آخرین 
بمباران توسط عربستان سعودی را برجسته و یا به اپیدمی وخیم و در 
حال رشــد »وبا«  اشاره کنند، اما آنچه که ازاین قاب جا افتاده، »دست 
پنهان« است، یعنی حمایت، مستقیم و غیرمستقیم آمریکا از سعودی ها 
و اینکه چگونه این حمایت، آنها را قادر می سازد تا بنادر یمن را محاصره 

کنند و بمباران اهداف غیر نظامی را ادامه دهند.
- جنگ اقتصادی علیه مردم یمن چگونه است و آمریکا چه 

نقشی در آن بازی می کند؟
- من در مقاله اخیر خود در رابطه با جنگ در یمن، به گزارشی از 
»مارتا ماندی« استاد افتخاری حقوق بشر در دانشکده اقتصاد لندن  اشاره 
کردم. او در مقاله خود اظهار داشــت که جنگ اقتصادی، عامل اصلی 

گرســنگی در یمن است. او می گوید که ائتاف سعودی و هم پیمانانش 
ابتــدا به اهــداف نظامی و دولتی و در مرحله دوم به زیرســاخت های 
غیرنظامی حمله می کنند. مرحله ســوم نیز جنگ اقتصادی است که 
در آن بندرها محاصره می شوند، از پروازهای تجاری خارجی جلوگیری 
می شود و معامات مالی نیز توسط دولت تحت حمایت نیروهای امارات 
در عدن، کنترل می گردد. به گفته پروفسور ماندی؛ مهم ترین عامل جنگ 
اقتصادی، انتقال بانک مرکزی یمن به عدن بوده اســت؛ این کار باعث 
دشوار تر شــدن انتقال پول به بانک های یمنی شده است. با این اقدام 
همچنین باعث شــد که صدور ریال یمن در دســت دولت جنوب قرار 
گیرد و پرداخت حقوق تمامی کارمندان دولت در مناطق تحت کنترل 

صنعا، که نیروهای حوثی آن را کنترل می کنند، متوقف گردد. از آنجا 
که دولت بزرگترین کارفرمای مشاغل در رابطه با کادر پزشکی تا پرسنل 
نظامی، و همچنین از معلمان تا مدیران در کشور بود، حقوق بازنشستگی 

و سایر پرداخت های اجتماعی نیز متوقف شده است.
پروفسور ماندی در مورد نقش آمریکا در جنگ اقتصادی،  اشاره به این 
نکته می کند که سفیران سابق و کنونی در یمن از انتقال بانک مرکزی 
به عدن و حمله به بندرالحدیده حمایت کرده اند. برای کسب اطاعات 
بیشتر در مورد حمایت آمریکا از جنگ اقتصادی، مطالعه مقاله »الکس 

امونس« در وب سایت »اینترسپت« را پیشنهاد می کنم.
- منافع شخصی سیاستمداران آمریکایی چگونه منجر به 

حمایت از کشتار مردم یمن می شود؟
- پیمانکاران دفاعی و سازندگان ساح در آمریکا عاقه شدیدی دارند 
تا مطمئن شــوند جنگ همچنان ادامه پیدا می کند. هر چه که باشد، 
این برای تجارتشان خوب است! اگر شما یک سیاستمدار در یک ایالت 
به شدت وابسته به تولید و فروش ساح باشید، عاقه ای به رأی دادن 
برای پایان هیچ جنگی را ندارید. شرکت هایی که این اسلحه ها را تولید 
می کنند، احتماا مشــارکت قابل توجهی در بودجه مبارزات انتخاباتی 
برخی سیاستمداران دارند و این سیاستمداران به نوبه خود نمی خواهند 

کــه نمک خورده و نمکدان را بشــکنند! برعکس، آنها از جنگ پس از 
مبارزات سیاسی حمایت می کنند. از آنجا که جریان های سیاسی در این 
کشور بسیار پر هزینه هستند، آنها به تمام پول هایی که می توانند کسب 

کنند، نیاز دارند تا بتوانند تشکیات خود را اداره کنند. 
- جنگ یمن در دوران دموکرات ها و با حمایت آنها آغاز شد 
و در دوران جمهوری خواهان ادامه پیدا کرد. نظر شما در مورد 

رفتار این دو حزب در این قضیه چیست؟ 
 من هیچ تفاوتی واقعی در این قضیه نمی بینم. بر خاف تصور رایج 
کــه اوباما را یک صلح طلب می داند، من او را در قبال درد و رنج مردم 
یمن به اندازه جانشین او، یعنی »دونالد ترامپ« مقصر می دانم. در دوران 

اوباما، آمریکا از شــورای همکاری خلیج فارس و اجرایی شدن عملیات  
نظامی یمن، حمایت های حســاب شده و هوشمندانه ای می کرد. طبق 
گزارش تحقیقات کنگره، دولت اوباما سوختگیری هواپیماها، اطاعات 
اهداف حمله، عملیات جست وجو و نجات برای خلبانان سعودی و افزایش 
چشمگیر صادرات ساح را عهده دار بوده است. هیئت اجرایی کنگره )از 
سال 2009 به بعد( پیشنهاد فروش تجهیزات نظامی خارجی به عربستان 
ســعودی و خدمات مهم دفاعی را با ارزش بالقوه بالغ بر 139 میلیارد 
دار اعام کرده است. آمریکا و عربستان سعودی توافقنامه های فروش 
ســاح با ارزش بیش از ۶5 میلیارد دار را از سال مالی 2009 تا سال 

مالی 201۶ به تصویب رسانده اند.
- عربستان سعودی از لحاظ مالی، برای آمریکا چقدر سودآور 
است که باعث می شود واشــنگتن چشم خود را بر جنایات و 
کشــتارهای مکرر سعودی ها می بندد، و یا مسئله چیز دیگری 

است؟
 پاسخ اجمالی مثبت است. با وجود سابقه منفور و زشت حقوق بشر 
آن کشــور و جنگ با یمن، آمریکا در دوران اوباما، موافقت کرد که از 
ابتدای سال 2010 میادی به پادشاهی عربستان تقریبا 90 میلیارد و 

400 میلیون دار ساح بفروشد.
آیا اتحاد و دوستی ما با عربستان سعودی، فراتر از پول است؟ بله! 
این مســئله فراتر از »نفت« است. با وجود رشد چشمگیر تولید نفت 
»شیل« در آمریکای شمالی و جنوبی، واشنگتن هنوز مقادیر زیادی نفت 
از عربستان سعودی وارد می کند، کشوری که »بزرگترین« تولید کننده 
نفت سازمان کشــورهای صادر کننده نفت )اوپک( است و حدود 40 
درصد از منابع نفت جهانی را در اختیار دارد. عاوه بر این، بر اســاس 
یک مقاله در نشریه »آتانتیک«، ذخایر نفتی عربستان سعودی، کویت 
و امارات معادل4۶0 میلیارد بشکه ثابت شده است. در مقام مقایسه، 
آمریکا تنها 10 میلیارد بشــکه در اقیانوس اطلس دارد. عاوه بر این، 
پیش بینی می شود که تولید نفت »شیل« آمریکا در اوایل سال 2020 

به اوج خود برسد.
- ارزیابی شما از نتیجه این جنگ نابرابر و غیرانسانی چیست؟
کم کم دارم احســاس امیدواری می کنــم. هم مجلس نمایندگان 
و هم ســنا مشغول بررســی و در نظر گرفتن طرح هایی هستند که به 
دخالت آمریکا پایان می دهد، این توقف حمایت، به طور جدی اقدامات 
نظامی عربســتان سعودی را فلج می کند. همچنین در میان طرفداران 
صلح یک جنبش رو به رشــد برای آموزش مردم در مورد این جنگ و 
افزایش مخالفت های عمومی در قالب تظاهرات، راهپیمایی ها، اعتراضات، 

نامه نگاری و غیره وجود دارد.

* هرچند که مبالغ هنگفت و  زمان زیادی را صهیونیست ها صرف ساخت و ارتقا 
»گنبد آهنین« کرده اند، اما جنبش حماس روز 21 آبان سال جاری و در جریان 
آخرین تجاوز صهیونیست ها به نوار غزه ، حدود 470 راکت، خمپاره و موشک به 

سرزمین های اشغالی شلیک کرده که اکثر آنها هم به هدف اصابت کرده اند. 

* اصابت موشک ها به سرزمین های اشغالی و بر جای گذاشتن تعداد زیادی کشته و 
مجروح، در واقع آب سردی بود که بر پیکر صهیونیست ها ریخته شد و ثابت کرد که 
»گنبد آهنین« بسیار ضعیف تر از آن چیزی است که سران تل آویو تصور می کرده اند. 
موشک هایی که از نوار غزه شلیک شوند و  بیش از 70 کیلومتربرد داشته باشند، حتما 

به اهداف خود در سرزمین های  اشغالی اصابت خواهند کرد.

*  من هیچ تفاوتی واقعی میان دموکرات ها و 
جمهوری خواهان نمی بینم. بر خاف تصور رایج که 

اوباما را یک صلح طلب می داند، من او را در قبال 
درد و رنج مردم یمن به اندازه جانشینش، یعنی 
»دونالد ترامپ« مقصر می دانم. در دوران اوباما، 
آمریکا از شورای همکاری خلیج فارس و اجرایی 

شدن عملیات  نظامی یمن، حمایت های حساب 
شده و هوشمندانه ای می کرده است. طبق گزارش 

تحقیقات کنگره، دولت اوباما سوختگیری هواپیماها، 
اطاعات اهداف حمله، عملیات جست وجو و نجات 
برای خلبانان سعودی و افزایش چشمگیر صادرات 

ساح را عهده دار بوده است. 



ورزشی

سرویس ورزشی-
کاراته به عنوان یکی از رشته هایی که شانس باایی 
برای کسب مدال در المپیک 2020 دارد، این روزها با 
مشــکات ریز و درشت فراوانی دســت و پنجه نرم 
می کند؛ از یک طرف وضعیت ریاست این فدراسیون 
مشخص نیست و از ســوی دیگر بحران مالی گریبان 

کاراته را رها نمی کند.
فرجی رئیس فدراســیون کاراته جزو بازنشســتگان این 
ورزش اســت. او نیز باید به مانند سایر بازنشستگان صندلی 
ریاست را ترک می کرد ولی به امید استفاده از ماده 60 قانون 
جامع ایثارگری امیدوار به ادامه فعالیت اســت، هر چند که 
تا عصر روز گذشــته مجوز بازگشــت به کار او مانند ضیایی 

رئیس فدراسیون والیبال صادر نشده بود.
همین باتکلیفی موجب شــده که برنامه های کاراته به 
مانند گذشته پیش نرود و کسی در فدراسیون نداند که فرجی 
به کارش ادامه می دهد یا برای فدراســیون سرپرست تعیین 

می شود؟!
در کنار این موضوع، بحران مالی هم این روزها در کاراته 
مــوج می زند تا جایی که ســرمربی تیم ملی در گفت و گویی 
با خبرگزاری ایسنا مدعی شــد امتیازهای کاراته ایران برای 

کسب سهمیه المپیک در حال از بین رفتن است.
ســید شــهرام هروی گفت: به هر حال برای رسیدن به 
المپیک ۲0۲0 توکیو باید مسیری که تعریف شده را طی کرد 
و یکی از این مســیرها حضور در مسابقات کاراته وان سری آ 
است. متاســفانه به دلیل مشکات مالی که در ورزش کشور 
و فدراســیون کاراته وجود دارد، نتوانستیم در این مسابقات 
حاضر شــویم ولــی امیــدوارم در ادامــه راه دغدغه چنین 

مشکاتی را نداشته باشیم.

ســرمربی تیم ملی کاراته در پاســخ به این ســؤال که 
می توان امتیازهای از دست رفته را جبران کرد؟ توضیح داد: 
تا به امروز فدراســیون همه تاش خود را کرده و از حمایت 
مسئوان تشــکر می کنم اما مســلما امتیازاتی که از دست 
می رود در ادامه راه برای رسیدن به المپیک مشکل ساز است. 
مسابقات تکرار نمی شوند و امیدوارم مسئوان توجه بیشتری 
به رشــته تازه المپیکی شــده کاراته کنند تا کار به روزهای 

پایانی نکشد.
او همچنین در مورد مســابقات پیش روی ملی پوشــان 
کاراته برای کســب امتیازهای المپیکی، اظهــار کرد:  اولین 
مســابقه ای که قرار است ما در آن شرکت کنیم لیگ جهانی 

فرانسه در سال ۲0۱۹ اســت، مسابقات سال آینده ما هفت 
مرحله لیگ جهانی کاراته وان و چهار مرحله کاراته وان سری آ 
است که مســئوان قول داده اند به صورت تمام قد از کاراته 
حمایت کنند تا در همه این رقابت ها حاضر شــود. امیدوارم 
که مسئوان به این قولی که داده اند پایبند بوده و شاهد رفع 

دغدغه های مالی در کاراته باشیم.
هروی همچنین در پاســخ به این سؤال که ملی پوشان 
دیگر نمی توانستند با هزینه شخصی عازم شانگ های شوند؟ 
توضیح داد:  همه ملی پوشــان دوست داشتند که برای حضور 
در این رقابت ها و کســب امتیاز عازم شــوند امــا بااخره با 
مشکات مالی که وجود داشــت این مهم صورت نگرفت. با 

این وجود تمهیداتی در نظر داریم تا کاراته کاها بتوانند مسیر 
تعریف شده برای کسب سهمیه المپیک را طی کنند.

ســرمربی تیم ملی کاراته در مورد رقابت های کاراته وان 
ســری آ چین افزود: مسلما اعزام به این رقابت ها برای کسب 
امتیاز اهمیت زیادی داشت. اگر قصد مدال آوری از کاراته را 
در المپیک ۲0۲0 داریم باید از اتاف این امتیازات جلوگیری 
شــود. خوشبختانه مسئوان ورزش قول داده اند که کاراته را 
به همه مسابقات اعزام کنند، امیدوارم این اتفاق رخ دهد چرا 
که اگر امتیازات را از دست بدهیم به جای اینکه در المپیک 
شــاهد مدال آوری کاراته باشیم، حتی از رسیدن به المپیک 

هم باز خواهیم ماند.
تاش شبانه روزی مدعیان

پیــش از هروی، ســجاد گنج زاده که یکــی از مدعیان 
اصلی برای کسب ســهمیه المپیک در سنگین وزن به شمار 
می رود، در پستی اینستاگرامی از لغو اعزام ها و کاهش شانس 
ملی پوشان ایران برای رسیدن به توکیو ۲0۲0 گایه کرده بود.

در بازی هــای ۲0۲0 رشــته پرمدال کاراته نخســتین 
حضــورش را در المپیک تجربه خواهد کرد، به همین خاطر 
تمام مدعیان کاراته از جمله ژاپن میزبان برای کسب حداکثر 

سهمیه و مدال در این آوردگاه شبانه روز تاش می کنند. 
نزدیک به یک ســال اســت که مسابقات کسب سهمیه 
المپیک آغاز شــده و نمایندگان کشور های مختلف با حضور 
در کاراته وان برای کسب حداکثری امتیاز می جنگند. در سال 
آینده میادی نیز ۱۲ تورنمنت برای کســب سهمیه برگزار 
می شود، اما چالش اصلی این است که فدراسیون کاراته توان 
اعزام ملی پوشــان به همه این تورنمنت ها را ندارد که انتظار 
مــی رود با نگاه ویژه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک این 

مشکل حل شود.

هروی: نباید همه چیز را به روزهای پایانی کشاند

باتکلیفی در فدراسیون پرمدال کاراته
راه رسیدن به المپیک دشوارتر از قبل شد!

* مسابقات کشتی جام شهید نظری روز جمعه در ورزشگاه کارگران تهران برگزار می شود. قرار است در این مسابقات چهار 
تیم خارجی نونهاان حضور داشته باشند. این مسابقات بصورت خودجوش و بدون ورود نهادهاي دولتی برگزار می شود و 
مدیریت آن با اکبر فاح قهرمان نامدار کشتی است. تیم تهران تیمی متشکل از کودکان برآمده از خانواده هاي کم بضاعت 

و بی سرپرست جنوب شهر تهران هستند که قرار است در این تورنمنت به روی تشک بروند.
* در جریان برگزاری مراسم انتخاب برترین دوومیدانی کاران جهان، میزبان مسابقات قهرمانی جهان در سال 
2023 نیز معرفی شد و براین اساس شهر بوداپست مجارستان با انتخاب اعضای هیئت رئیسه اتحادیه جهانی 
میزبان این رویداد بزرگ خواهد بود. مجارســتان تا کنون میزبان مسابقات قهرمانی داخل سالن جهان در 
سال های 1989 و 2004 بوده است. این شهر پیش از این میزبان مسابقات قهرمانی دوومیدانی اروپا در سال ها 

1966 و 1998 شده و اخیرا نیز مسابقات قهرمانی شنای جهان نیز در این شهر برگزار شد.

خواندنی از ورزش ایران

فرازی از وصیت نامه شهید حسن نوفاح 
شکرت خدا کزشکرتو غافل نبودم!

همانا خداوند جان و مال مومنین را به بهای بهشت 
از ایشان خریداری نموده که در راه خدا جهاد می کنند. 
سپس می کشند و خود کشته می شوند... و این سعادت، 
پیروزی عظیمی اســت. بار دیگر به درگهت روی آوردم، 
حیران و سرگردان به درب خانه تو آمدم، نادم و پشیمان 
ام زیرا در طاعت تو که امر کردی من کوتاهی نمودم  آمده 
و ســهل شــمردم ، به عصیان پرداختم و چنانکه باید و 

شاید به طاعت تو قیام نکردم و از اینکه تو مرا از گناهان و معصیت ها نهی می کردی 
و من بازهم به انجام آن اصرار می کردم و دیگر اینکه نعمت های بیشــمارت را در 
اختیار من قراردادی و من در شــکر آن کوتاهی کردم . بارالها! تو چقدر رحیمی که 
مرا به خود نزدیک کردی که توبه من گناهکار را که محبوب و پسندیده توست قبول 
کردی. ای خدا من بنده ضعیف و درمانده توام که مرا امر فرمودی برای انجام حوائج 
و رفع مشــکات به درگاهت دعا کنم .من هم امرت را اطاعت کردم و به حضورت 
بــه خاک ذلت و عبودیت افتادم. منم بنده ذلیل و ناتوان درگاهت. می دانم که مرا 
دوســت داشــتی و با اینکه توبه ام را شکستم باز با روی باز و گشاده مرا پذیرفتی و 
به مــن لطف کردی که مرا به این مکان مقــدس آوردی و زبانم را به حمدو ثنای 
خود آشــنا ساختی و باطنم را به دوستی خود آشنا کردی و عاقه ام را به چهارده 
معصومــت افزون کردی، زبانم را به ذکر و دعا به در گاهت آشــنا نمودی و مرا در 
راهی که در پیش داشــتم ثابت قدم گردانیدی. مهدی جان )عج( چقدر دعا کردم 
کــه آن روی ماهت را ببینم و امیدوارم که آخرین لحظات عمرم آن رویت که نمی 
شود آن را به چیزی تشبیه کرد ببینم. آقا جان! شفیع و واسطه باش میان ما و خدا.

حدیث دشت عشق

نخستین پیروزی فوتسال ایران مقابل رقیب سنتی 
دو تیم فوتسال ایران و روسیه در دیداری دوستانه در تورنمنت اسلواکی به 
مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری ۵ بر ۴ شاگردان ناظم الشریعه 
به پایان رســید. در نیمه نخست این دیدار، تیم ملی فوتسال ایران با نتیجه ۴ 
بر ۳ و با گل های مهدی جاوید و اصغر حســن زاده )دو بار( شکست خورد اما 
فوتسالیست های ایرانی در نیمه دوم به بازی برگشتند و با نتیجه ۵ بر ۴ برابر 
حریف خود به پیروزی رسیدند. گل های چهارم و پنجم ایران را در این بازی، 
روملو بازیکن روسیه و اصغر حســن زاده وارد دروازه روس ها کردند تا ایران با 
درخشــش بازیکن سال آسیا، نخســتین پیروز خود را برابر رقیب سنتی اش 

دشت کند.
مذاکره استقال با جباروف برای بازگشت به تهران

نصراه عبداللهی مشاور مدیرعامل استقال گفت: باشگاه در حال مذاکره 
با جباروف است، اگر مشکل پول او حل شود جباروف به استقال خواهد آمد. 
تنها دغدغه باشگاه مسائل مالی است که به امید خدا حل می شود. او در ادامه 
و درخصوص اینکه شفر دستیار خود را انتخاب کرده است گفت: شفر آلمانی 
است و به دنبال دستیار آلمانی بود. شرودینگر هم قبا چند روزی در استقال 
بود و به تیم کمک کرد. وی درخصوص اینکه این مربی به عنوان مربی گلرها 
شناخته می شود گفت: او هم کمک مربی است و هم تخصص دروازه بانی دارد.

شــفر با این مربی کار کرده و با خصوصیات فنی و اخاقی او آشــنا است. به 
هر حال اگر مشــکات مالی برای جذب نفرات جدید حل شود او به استقال 

خواهد آمد.
احساس برانکو از رسیدن توپ طا به مودریچ

برانکو که در کرواســی مربی لوکا مودریچ بوده اســت درباره کسب توپ 
طای توسط شاگردش گفت: خیلی خوشحال هستم و افتخار می کنم که به 
عنوان مربی سابقش در بخشی از زندگی ورزش اش تاثیرگذار بوده ام. به عنوان 
یک کروات خیلی خوشــحال هستم و افتخار می کنم. این برای فوتبال خیلی 
مهم است که این چنین بازیکنانی چنین عناوینی به دست می آوردند. عناوینی 
که نه اینیستا و نه ژاوی که یک زمانی می توانستند برنده توپ طا باشند اما به 
آن نرسیدند. از همه مهم تر این است که در ۳ جایزه برترین ها مودریچ کاندید 
بوده است. چیزی که برای بازیکنان مهم است کار و تاش زیاد و یک زندگی 
۲۴ ســاعته با فوتبال است. مودریچ در ســی و دو سالگی به توپ طا رسید. 
بدون تبلیغات و فقط با تاشی که در زمین انجام داده است. بااتر از رونالدو و 
مسی. آنها طاقت این را نداشتند که ببینند یکی به جز خودشان این عنوان را 

به دست آورده است. انگار فوتبال دنیا دور آنها می چرخد. 
تبریز، میزبان مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا شد 

لیا یارمحمدی، رئیس  دپارتمان فوتســال گفت: پس از بازدید مسئوان 
AFC از شــهر تبریز و امکاناتی که این کانشــهر در بخش فوتســال داشت، 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای از میزبانی استان آذربایجان شرقی 
برای رقابت های نهایی فوتســال آسیا در رده سنی زیر ۲0 سال خبر داد. وی 
گفت: این مســابقات با حضور نمایندگان ۱۲ کشور آسیایی از ۲۲ خرداد ماه 
لغایت ۴ تیرماه ۹۸ برگزار می شود. همچنین با توجه به اینکه ایران درخواست 
میزبانی مسابقات جام باشگاه های ۲0۱۹ آسیا را به میزبانی یکی از استان های 
اردبیل و اصفهان داده بود، نماینده AFC امروز با حضور در اصفهان از امکانات 

این استان بازدید می کند.
4۰۰ هزار دار هفته آینده به حساب استقال واریز می شود؟

علی خطیر معاون ورزشــی باشگاه اســتقال برای پیگیری مطالبات این 
باشــگاه بابت حق انتقال مجید حسینی راهی کشور ترکیه شده نشستی را با 
مدیران باشگاه ترابزون ترکیه برگزار کرد.وی در این نشست خواستار پرداخت 
مبلغ حق انتقال مجید حســینی که از 600 هزار دار تنها ۲00 هزار دارش 
پرداخت شده شد که مسئوان باشــگاه ترکیه ای وعده کردند تا هفته آینده 
این رقم را به باشــگاه استقال پرداخت کنند. مسئوان باشگاه ترابزون ترکیه 
معتقدند این کشور دچار مشکات اقتصادی است و به همین دلیل فعا موفق 
نشدند باقیمانده مطالبات باشگاه استقال را پرداخت کنند اما آنها وعده کردند 

تا هفته آینده مبلغ ۴00 هزار دار به حساب باشگاه استقال واریز شود.

دبیر فدراسیون بسکتبال وعده داد برای جام جهانی از تمام پتانسیل تیم ملی استفاده شود.
با وجود اینکه در ۲ بازی اخیر تیم ملی صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی، ارســان کاظمی و ســجاد مشایخی به 
دایل مختلف حاضر نبودند، گمانه زنی های زیادی پیرامون بازگشت آنها مطرح می شود. حاا که تیم ملی به جام جهانی 
صعود کرده، به نظر می رسد باید برای بازگشت ستاره ها اقداماتی از سوی فدراسیون صورت بگیرد؛ اگرچه عمق اختافات 
خیلی بیش از قبل احســاس می شود. مسعود عماری، دبیر فدراسیون بسکتبال پیرامون احتمال بازگشت این ستاره ها به 
تیم ملی گفت: قطعا از همه ظرفیت های بسکتبال کشورمان استفاده می کنیم. نمی خواهم وارد مباحث خاص بشوم ولی 
گاهی اتفاقاتی پیش می آید که در اختیار ما نیســت. موضوع ملی مقوله ای اســت که همه ورزشکاران ما باید نگاه ویژه ای 
به آن داشــته باشــند. وی در ادامه در شرایطی که نمی خواست به جزییات اتفاقات رخ داده اشاره کند، عنوان کرد: برخی 
مسائل ممکن است خارج از حیطه حدود اختیارات فدراسیون باشد. ممکن است مسائلی شخصی پیش بیاید. به هر حال 
تاش ما این است که بتوانیم از تمام ظرفیت بسکتبالمان استفاده کنیم؛ اما ممکن است اتفاقاتی بیفتد که ما نتوانیم به 
صورت مستقیم وارد آن ها شویم. این ها مسائلی است که باید در خانواده بسکتبال حل شود. ما مشکل چندانی نداریم که 
قابل حل نباشــد. دبیر فدراسیون بسکتبال در پایان برای بازگشت این ستاره ها چراغ سبز نشان داد: ما سال بسیار شلوغ 
و پرفشــاری داشــتیم و قطعاً در چنین برهه ای اختاف ســلیقه و عقیده به وجود می آید؛ اما همه امکانات فدراسیون در 
اختیار تیم ملی است تا بتوانیم از تمام ظرفیت خود استفاده کنیم. در این مقوله هم هیچ حد و مرزی وجود ندارد و سعی 

می کنیم از همه ظرفیت ها بهره ببریم.

چراغ سبز فدراسیون به ستاره های بیرون مانده بسکتبال 

فیفا جوایز تیم های باشگاهی برای جام جهانی را اعام کرد که ۷ تیم ایرانی شامل این جوایز شدند.
فیفا پاداش تیم های ایرانی را برای جام جهانی ۲0۱۸ روسیه اعام کرد که به این ترتیب هفت باشگاه پرسپولیس، سپاهان، 
استقال، سایپا، پدیده، سیاه جامگان و ذوب آهن شامل پاداش جام جهانی شدند. در مجموع تیم های ایرانی ۲ میلیون و ۲۵۴ 
هزار و ۹۵ دار دریافت می کنند.جوایز تیم های ایرانی برای جام جهانی به شــرح زیر اســت: *استقال ۸۴0 هزار و ۵۱0 دار 
*پرســپولیس 6۴۹ هزار و ۴۸۵ دار *ذوب آهن ۲۲۹ هزار و ۲۳0 دار *ســایپا ۲۲۹ هزار و ۲۳0 دار *پدیده ۱۵۲ هزار و 
۸۲0 دار *سیاه جامگان ۷6 هزار و ۴۱0 دار )این تیم منحل شده و با قیمت امروز دار، جایزه ای معادل حدود ۸۷0 میلیون 

تومان دریافت می کند( *سپاهان ۷6 هزار و ۴۱0 دار.

دروازه بان پرسپولیس به عنوان سفیر نماز انتخاب 
شد.

علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی و باشگاه پرسپولیس از 
سوی حســن روحانی، رئیس جمهور در اجاس سراسری نماز 
در استان سمنان مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان سفیر نماز 
معرفی شد. در متن تقدیرنامه بیرانوند آمده است:  »زیباترین 
عبادت حق نماز است که ستون دین و معراج مومن است. همه 
آن هایی که در اقامه باشکوه تر نماز تاش می کنند بی تردید در 

استحکام دین خداوند و عروج انسان ها به سوی خالق مهربان 
کوشیده اند. بدینوسیله از اهتمام ارزشمند جنابعالی در ترویج 
فرهنــگ نورانی نماز در آوردگاه ها ورزشــی صمیمانه تقدیر و 
تشــکر می نمایم. امید اســت تاش های خالصانه شــما مورد 
پذیرش درگاه خداوند بزرگ قرار گیرد.« دروازه بان پرسپولیس 
درخشش زیادی در این فصل داشته است و توانسته به قهرمانی 
لیگ ایران و نایب قهرمانی آسیا برسد و در سه دیدار ایران در 

جام جهانی ۲0۱۸ روسیه برای تیم ملی به میدان رفت. 

انتخاب دروازه بان پرسپولیس به عنوان سفیر نماز

اردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگساان کمتر از یک ماه بعد از مسابقات جهانی استارت می خورد.
در شــرایطی که تیم های ملی رده های مختلف وزنه برداری مســابقات آســیایی و جهانی را در سال ۲0۱۸ پشت سر 
گذاشتند و در دوران استراحت به سر می برند، از ۱6 آذرماه بار دیگر تیم های ملی بزرگساان و جوانان در بخش مردان و 

همچنین اردوی تیم ملی بانوان آغاز می شود.  
محسن بیرانوند، دبیر فدراسیون وزنه برداری درباره آغاز اردوی بزرگساان گفت: تیم ملی وزنه برداری بزرگساان بعد 
از مســابقات جهانی عشق آباد اولین اردوی خود را از ۱6 آذرماه برای شرکت در رقابتهای قطرکاپ آغاز می کند. از این رو 
کادر فنــی نفرات برتر مســابقات لیگ و اعضای تیم ملی را بــه اردو فراخواندند و در نهایت از بین ۱۳ وزنه بردار، ۴ نفر به 

مسابقات قطرکاپ اعزام می شوند.
۱- نیما آقایی ۲- علیرضا ســلیمانی ۳-محمد نیری)گیــان( ۴-کیهان میموند ۵-رضا بیرالوند)لرســتان( 6-امیر 
حقوقی)آذربایجــان شــرقی( ۷-محمدزارعی)فارس( ۸-یاســین باقری)خوزســتان( ۹-علــی داودی ۱0-میرمصطفی 

جوادی)تهران( ۱۱-رسول معتمدی ۱۲-عارف خاکی)اصفهان( ۱۳-همایون تیموری)البرز( خواهد بود.
او با اشــاره به غیبت چهره های نامدار در این اردو گفت: چند وزنه بردار با هماهنگی فدراســیون و سرمربی تیم ملی، 
کارهای درمانی و تمرینی خود را خارج از اردو انجام می دهند. اردوهای آماده ســازی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی 
ســال ۲0۱۹ آسیا و جهان بعد از پیکارهای قطرکاپ و قهرمانی کشور در امیدیه با تمامی قهرمانان و ملی پوشان شاخص 

برگزار می شود.

شروع دوباره تمرینات تیم ملی در غیاب وزنه برداران نامدار 

صفحه 9
پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳9۷

۲۸ ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۷

پنجشنبه 15 آذر 139۷ 
* پیکان............................................................. نساجی مازندران )ساعت ۱۵:۱۵(

جمعه 16 آذر 139۷ 
* سپیدرود رشت................................................................... استقال )ساعت ۱۵(
* ذوب آهن.................................................. نفت  مسجدسلیمان )ساعت ۱۵:۱۵(
* پدیده................................................................... ماشین سازی تبریز )ساعت ۱۷(

جمعه 23 آذر 139۷ 
* صنعت نفت آبادان................................................................... سایپا )ساعت ۱۵(
* تراکتورسازی.............................................................................. فواد )ساعت ۱۵(
* پرسپولیس..................................................... پارس جنوبی جم )ساعت ۱6:۱۵(

شنبه 24 آذر 139۷ 
* استقال خوزستان.............................................................. سپاهان )ساعت ۱۵(

برنامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

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

11385026101629. سپاهان
2139221761129. پدیده

313760134927. پرسپولیس
41475222121026. تراکتورسازی

513562136721. استقال
6145451612419. پارس جنوبی جم

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

514-1014356813. نفت  مسجدسلیمان
213-111411031012. ماشین سازی تبریز

413-12142751317. نساجی مازندران
613-131411031218. صنعت نفت آبادان

612-14142661218. ذوب آهن
1410-1514248721. سپیدرود رشت

* 115-1614257920. استقال خوزستان

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

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پاک ثبتی 5100/23 اصلی بخش دو خوی در جلد 265 و صفحه 156 
به نام آقای حبیب اله علی ویردیلو ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم شده است 
سپس نامبرده با تسلیم یک برگ استشهادیه محلی مدعی هستند که سند مالکیت 
صادره به علت اسباب کشــی مفقود گردیده و تقاضای ســند المثنی را نموده اند. لذا 
مراتب به اســتناد ماده 120 اصاحی قانون ثبت برای اطاع عموم آگهی می گردد. 
هر کس نســبت به ملک مورد آگهی هرگونه ادعایی دارد و یا معامله ای انجام داده 
است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود می باشد 
باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نشــود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد 
کرد. ضمنا مورد ثبت برابر سند 52853 مورخه 94/6/3 دفترخانه 6 خوی نزد بانک 
مســکن در قید رهن می باشــد ضمنا این آگهی فقط در یک نوبت انتشار 

می گردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و اماک خوی- سلیمانپور

آگهی عدم افراز پاک ۱۱9۸۲/۶۳۸ 
واقع در بخش ۲۳ یزد

پیرو آگهی 5/7821-97/5/9 روزنامه کیهان شماره 97/3/15-21971 
و هفته نامه میبد نوین شماره 232-97/5/13 نظر به اینکه بانک قوامین 
میبد )خواهان( مالک مشــاعی پاک فوق طبق درخواست -97/3/30
5/5367 درخواست افراز سهم خود را نموده است به موجب صورتجلسه 
عدم افراز 5/12013-97/7/29 و تصمیم اداری 97/7/29-5/12014 
تصمیــم بر عدم افراز پاک فوق اتخاذ شــده فلذا چون طبق گزارش 
مامور اباغ، اباغ به مالک مشاعی آقای حبیب  پوررشیدی فیروزآبادی 
)خوانده( امکان پذیر نمی باشــد. آگهی فوق جهت اطاع مالک مشاعی 

فوق، درج می گردد.
رئیس ثبت اسناد میبد- هادی بیکی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مجید غامی پشــتگل دارای شــماره شناســنامه شماره یک بشــرح دادخواست به کاسه 
701087/ش97/67 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ابراهیم غامی پشتگل بشناسنامه 565 در تاریخ 96/5/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم/ مرحومه منحصر اســت به: 1- مجید غامی پشتگل فرزند ابراهیم پسر متوفی 

2- حمید غامی پشتگل فرزند ابراهیم پسر متوفی 3- منصوریه بهرامی جلوجیان فرزند قهرمان
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حذفی را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۶۷ شورای حل اختاف ارومیه- تاج الدین شاه مرادی

آگهی مفقودی
اصل وکالت نامه شماره 15658 تاریخ 1390/12/28 
دفترخانه 113 ســیرجان - استان کرمان که موکلی 
آقای محمــد خضری پــور و وکیل آقای احســان 
رئیســی پور می باشد مدتی اســت مفقود گردیده که 

بدین وسیله اعام می گردد.

شناســنامه ســواری پــژو پارس به شــماره 
موتــور 12490296970 و شــماره شاســی 
 NAAN01CA4CE279345 بــه نــام 
مهدی فخری مقــدم مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

به حکایــت محتویات پرونــده 9609988711200396 که در این 
شــعبه دادگاه تحت رسیدگی می باشــد اعام گردیده متوفی فوت 
فرضی حســین هنردوســت از تاریخ 1366 غایب و ناپدید شــده و 
هیچگونه خبری از نامبرده در دســت نیســت لذا بدین وسیله ضمن 
اعام مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت 
می شــود اطاعات خود را به نحو مقتضــی دراختیار این دادگاه قرار 
دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد. این آگهی سه نوبت متوالی هر 
یــک به فاصله یک ماه در اجرای مــاده 1023 قانون مدنی در امور 
مدنی منتشر می گردد بدیهی اســت چنانچه یک ماه از تاریخ اولین 
اعان )نشــر آگهی( حیات غایب ثابت نشــود، حکم موت فرضی او 

صادر خواهد شد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱۱ دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان سنندج - بهمنی

استان کردستان - سنندج - چهارراه صفری - به طرف میدان 
آزادی - روبروی بانک ملی - کد پستی: 6613853114  

 تلفن: 08733227200-9

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

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 97/1108 مورخ 97/8/19 هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفــات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جلیل ســلطانی صفرزاده فرزند خلیل به شــماره 
شناســنامه 12939 صادره از اسدآباد در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 59/77 متر 
مربع در قسمتی از پاک 2219 اصلی واقع در اسدآباد خ سیدجمال الدین - کوچه شهید جال 
وارسته خریداری از مالک رســمی آقای اه بخش سلطانی صفرزاده محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/30                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/15
کامران متقی 
م الف 535 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اسدآباد

پیشکسوت کشتی ایران و دارنده 4 مدال طای جهان با انتقاد شدید از صحبت های رئیس فدراسیون تیراندازی 
گفت: افتخارات کشتی کجا و تیراندازی کجا؟ تیراندازی با این همه هزینه چه افتخاری برای ورزش ایران بدست آورده 

است. مگر چکار می کنند که روزی 500 هزار تومان هم برای هر ورزشکارشان می خواهند؟
ابراهیم جوادی درباره اظهارات عجیب علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که صبح 
چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود »تیراندازی مثل کشتی نیست که فقط یک دوبنده بخواهد بلکه هر تیرانداز روزانه ۵00 هزار 
تومان هزینه دارد« اظهار کرد: دادگر اشــتباه کرده این حرف را زده است. افتخارات کشتی کجا و تیراندازی کجا؟ کشتی گیر سال ها 
زحمت می کشــد و عرق می ریزد و زجر می کشــد تا برای کشور افتخارآفرینی کند حتی جانش را فدا می کند. برادر ۱۸ ساله من بر 
روی تشــک کشتی قطع نخاع شد و جانش را از دست داد، آنوقت او چطور چنین حرفی را می زند؟ پیشکسوت نامدار کشتی ایران 
افزود: مگر هر کس یک دوبنده تنش کند می شود کشتی گیر؟ این ها طاقت نمی آورند تمرینات کشتی را حتی تماشا کنند چه برسد 
به اینکه از پس آن بربیایند. ما هم می توانیم بگوییم »ورزشکار تیراندازی یک تفنگ دستش می گیرد و تیر در می کند، اینکه کاری 

ندارد«.این چه حرفی است که او زده است، اصا با این هزینه ها مگر افتخاری هم در المپیک کسب کرده اند؟

انتقاد پیشکسوت کشتی از صحبت های رئیس فدراسیون تیراندازی

پاداش ۲ میلیون داری فیفا به تیم های ایرانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای ماده 10 آئین نامه اجرای قانــون الحاق موادی به قانون 
ســاماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب 1388 اسامی 
اشخاصی که نسبت به مورد تقاضای آنان در حوزه ثبتی خنداب رای 
مفروز صادر شده اســت برای اطاع عموم آگهی می شود. معترض 
یا معترضین با در دســت داشتن مدارک و مستندات ظرف مدت 20 
روز از تاریخ انتشــار اعتراض خود را مکتوب به اداره ثبت تســلیم و 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 
خود را به مرجع ذیصاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت 
را به اداره ثبت اسناد و اماک تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت 
عــدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت اســناد و اماک عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات تعقیب خواهد شد.
تاریخ تحدید حدود 97/10/10 راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه.

1- رای شــماره 544 مورخه 97/9/5 ششــدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 225/42 مترمربع قسمتی از پاک 1415 فرعی از 80 اصلی 
بخش 9 خنداب مورد تقاضای آقای مهدی یادگاری فرزند مومنعلی 

به نشانی خنداب میدان انقاب کوچه شهید قاسمی پاک یک.
2- رای شــماره 545 مورخه 97/9/5 ششدانگ یکباب عمارت به 
مســاحت 262/59 مترمربع قســمتی از پاک فرعی 585 مکرر از 
80 اصلی بخش 9 خنداب مورد تقاضای آقای حیدر ســلیمی فرزند 

شکراله به نشانی خنداب بلوار شهید بهشتی.
3- رای شــماره 546 مورخه 97/9/5 ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 218/96 مترمربع قسمتی از پاک 349 فرعی از 80 اصلی 
بخش 9 خنداب مورد تقاضای آقای عباس ابراهیمی فرزند حبیب اله 

به نشانی خنداب میدان طبیعت جنب کوچه 8 متری عمار یاسر.
4- رای شــماره 547 مورخه 97/9/5 ششدانگ یکباب عمارت به 
مســاحت 282/22 مترمربع قســمتی از پاک فرعی 585 مکرر از 
80 اصلی بخش 9 خنداب مورد تقاضای آقای کوثر ســلیمی فرزند 

شکراله به نشانی خنداب بلوار شهید بهشتی بااتر از شهرداری.
5- رای شــماره 548 مورخه 97/9/5 ششدانگ یکباب عمارت به 
مســاحت 1021/35 مترمربع قســمتی از پاک 767 فرعی از 80 
اصلی بخش 9 خنداب مورد تقاضای آقای نبی اله نعیمی فرزند علی 

به نشانی خنداب میدان امام حسین کوچه شهید علی اکبر سلیمی.
ابوالفضل محتشم کیاتاریخ انتشار: 97/9/15

م الف481 رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان خنداب

آقای امیر مهدی درتاج دارای شــماره ملی 5090074860 به شرح 
دادخواست به کاسه 9709982890100225 از این شورا درخواست 
گواهــی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا 
اله یاری به شــماره ملــی 0603127585 در تاریــخ 1396/6/4 در 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمد درتاج دارای ش.ش 197 پسر متوفی 
2- امیر مهدی درتاج دارای ش. ملی 5090074860 پســر متوفی 
3- بهزاد درتاج دارای ش.ملی 5090229457 پسر متوفی 4- فرزانه 
درتــاج دارای ش.ش 733 دختــر متوفی 5- فاطمــه درتاج دارای 
ش.ملــی 5090017069 دختر متوفی 6- نعمت الــه درتاج دارای 
ش.ش 81 همسر متوفی 7- قندعلی اله یاری دارای ش.ش 55 پدر 

متوفی 8- اقدس خداشناس دارای ش.ش 13 مادر متوفی.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهر بوئین زهرا

رونوشت آگهی حصر وراثت

کارت شناسایی، برگ سبز، ســند کمپانی و بیمه نامه سواری 
پــژو GLX-XU7 405 رنگ نقره ای متالیک مدل 92 به 
شماره شاســی  NAAM01CA6ER021111 و شماره 
موتور 124K0297697 و شماره پاک 329 ط 61 ایران 88 
متعلق به اینجانب مژگان طاهری به شماره شناسنامه 21171 

فرزند فتح اه مفقود شده اعتبار ندارد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای کریم افتخاری دارای شــماره شناســنامه 479 به شرح 
دادخواست به کاسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی 
افتخاری به شناســنامه 6 در تاریخ 79/11/4 اقامتگاه دائمی 
خود روســتای طبلشکین بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- کریم افتخاری فرزند قربانعلی شــماره شناســنامه 479 

متولد 1341 پسر متوفی
2- عزیز افتخاری فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 421 متولد 

1335 پسر متوفی
3- خدیجه افتخاری فرزند قربانعلی شــماره شناسنامه 730 

متولد 1352 دختر متوفی
4- نبات بیاتلو فرزند غامحسن شماره شناسنامه 290 متولد 

1315 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی- قاضی شورای حل اختاف آوج

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن آشیانه هزاره سوم ایرانیان )شماره ثبت 4۶۷۶۸( 

تاریخ انتشار: 1397/9/15 
نظر به اینکه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخه 1397/9/9 رسمیت 
نیافت، نظر به انقضای مدت تعاونی در مورخه 1397/8/10 مطابق ماده 6 اساسنامه مورد 

عمل و با توجه به عدم تصویب تمدید مدت تعاونی در مجمع عمومی فوق العاده)نوبت سوم( 
مورخه 1397/8/11 لذا بر اساس مفاد ماده 54 قانون بخش تعاون، شرایط قانونی انحال 
محقق و طبق ماده 55 قانون بخش تعاون بایستی ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور 
تعاونی انتخاب و به اداره ثبت معرفی تا بر طبق قانون و آئین نامه مربوطه نسبت به تصفیه 
امور تعاونی اقدام نمایند. علیهذا بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن 
آشیانه هزاره سوم ایرانیان دعوت به عمل می آید در صورت ثبت انحال در ثبت شرکتها 

قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده)نوبت دوم( که راس ساعت 15:00 
روز دوشنبه مورخه 1397/9/26، در محل سالن اجتماعات پروژه برج میلینیوم به آدرس: 

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، قبل از پل همت، پاک 2، برج میلینیوم برگزار می گردد، 
حضور بهم رسانند.

تذکرات: 1- این جلســه با حضور هر تعداد اعضاء یا نمایندگان تام ااختیار آنان رســمیت 
می یابــد و تصمیمات متخذه برای کلیه اعضای حاضر و غایب، نافذ و ازم ااجرا می باشــد. 
ورود فقط برای اعضاء یا نمایندگان آنان مجاز می باشــد، ضمنا همراه داشتن کارت عضویت 

برای اعضاء و کارت شناسایی معتبر برای نمایندگان الزامی است.
2- اعضایی که قادر به شــرکت در جلسه نمی باشند، می توانند یک نفر نماینده تام ااختیار)از 
میان اعضای تعاونی یا خارج از آن( برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نمایند. بدیهی 
است طبق ماده 19 آئین نامه تشکیل مجامع عمومی)موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون، بخش 
تعاونی( هر عضو عاوه بر رأی خود حداکثر ســه رأی وکالتی و هر شــخص غیر عضو تنها 
یک رأی با وکالت خواهد داشــت. اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایســت حداکثر تا 
48 ساعت قبل از تشکیل مجمع همراه با نماینده خود جهت تنظیم وکالتنامه به دفتر تعاونی 
مراجعــه نماید. دستور جلسه: 1- انتخاب سه نفر اعضای هیئت تصفیه برای مدت 2 سال 

2- انتخاب ناظر یا ناظرین تصفیه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن آشیانه هزاره سوم ایرانیان

مشــخصات محکوم له: 1- نام: عبدالحســین نام خانوادگی: داغر نام پدر: جاسم نشانی: خوزستان- 
اهواز- روبروی زرگان شهرک فرهنگیان خ 7 گلسرخی پ 29

مشخصات محکوم علیه: 1- نام: نادر نام خانوادگی: نیسی نام پدر: سلمان  نشانی: خوزستان- اهواز- 
کمپلو جنوبی- خ هالی  نبش راد مشاور اماک احمدی

به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976943400765 
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 63476631 ریال بابت اصل خواســته و خسارت دادرسی به 

میزان 695000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و نیم عشر دولتی.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه ۸ شورای 
حل اختاف اهواز )۱۳ سابق(- فاطمه کتانباف زاده موگهی

محل امضاء رئیس و مهر دادگاه: قاضی مطلق شورای حل 
اختاف شهرستان اهواز

شماره اجرائیه: 9710426943400037
شماره پرونده: 9509986943400631
شماره بایگانی شعبه: 950632

اجرائیه

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
نماید و اا به درخواست  ارائه  به مقام قضایی  از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار  قبل 
محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.

نشانی: اهواز- کمپلو نبش ناصرخسرو شمالی

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل اسپادان 
افرا عسلویه شرکت سهامی خاص به

شماره ثبت ۱۸۷۲ و شناسه ملی ۱4۰۰4۱4۳۶۷۸
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ســمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد: الف: 1- آقای مجید عسگری 
رنانــی به کد ملی 1290899959 به ســمت مدیرعامل 2- خانم مهین خادمی 
آدرگانــی به کد ملی 1282768328 به ســمت رئیس هیئــت مدیره 3- آقای 
محمدرضا علیرضایی به کد ملی 1141144859 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیــره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. ب: کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان بوشهر
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان )۳۰۷۵44(

شناسه آگهی: 307544              شناسه چاپ: 333835

بدینوسیله به اطاع عموم می رساند:
ششــدانگ پــاک ثبتی 930/1728 بخش 7 اهــواز ناحیه 2 مفروز و مجزا شــده از 0 فرعی از 
اصلــی مذکور قطعه 0 متعلق به آقای عبداله شــریفی فرزند شــرهان ش ش 2078 و کد ملی 
1750736098 صــادره از اهــواز به نشــانی کوی فرهنگیان 2 نبش وصــال 3 پاک 30 طبق 
نظریه کارشناســی مورد وثیقه به مســاحت 230/10 متر مربع و ملک مذکور یک باب ساختمان 
تجاری مســکونی با عرصه مشاعی به مساحت 230/10 سانتیمتر شامل ساختمان های مسکونی 
تجــاری مجوزدار و بدون مجوز- میزان عرصه تخصیص جهت مســکونی 142 متر مربع، اعیان 
به مســاحت 130 متر مربع و یک باب مغازه تجاری مجوزدار به مســاحت 15 متر مربع و تجاری 
بدون کاربری به مساحت 73/16 متر مربع در قالب چند دهنه مغازه واقع در طبقه همکف- و نوع 
اســکلت ساختمان آجری، سنتی، ســقف تیرچه و بلوک- نمای مغازه ها از خیابان درب کرکره ای 
با ویترین شیشــه ای- دیوار مغازه ها کاشی- کف مغازه ها سرامیک- اعیان مسکونی دارای تیرچه 
و بلوک- نمای آجری- کف واحد موزاییک- دارای اطاق خواب، آشــپزخانه و لوازمات برخوردار 
از انشــعابی 1/2 - برق و گاز و خدمات شهری مناسب می باشد، واقع در کوی فرهنگیان 2 نبش 
وصال 3 پاک 30 موضوع چک برگشــتی به شماره 15108/408320 به تاریخ 1397/5/20 به 
عهده بانک تجارت شــعبه شــهید بلغاری که در اثر عدم پرداخت بدهــی منجر به صدور پرونده 
اجرائی مکانیزه 9701054 گردیده اســت که پس از اباغ اجرائیه و قطعیت ارزیابی به بستانکاری 
آقای مجید حاجی زاده از طریق مزایده به فروش می رســد و برابر پاسخ استعام اداره ثبت حدود: 
شماا: دیوار به دیوار به طول 10 متر مربع به شماره 1713 فرعی از 930 اصلی شرقًا: دیواریست 
بطول 20/95 ســانتیمتر به خیابان به عرض 20 متر جنوبا: در 2 قســمت اول پخی است بطول 
3/05 سانتیمتر به تقاطع دو خیابان 10 و 20 متری / دوم دیواریست بطول 8 متر مربع به خیابان 
به عرض 10 متر غربًا: دیوار به دیوار بطول 23/23 سانتیمتر به شماره 1727 فرعی از 930 اصلی 
که ملک مذکور به شــماره و چاپی 195887 ســری ج ســال 96 که در شماره دفتر الکترونیکی 
139720317001006785 ســابقه ثبت و ســند دارد و از مبلغ 6/225/600/000 ریال به مزایده 
گذاشــته خواهد شــد تاریخ مزایده روز چهارشــنبه مورخ 1397/10/5 ساعت 9 الی 12 در محل 
اجرای ثبت اهواز )اهواز امانیه خیابان مدرس اداره کل ثبت اسناد و اماک خوزستان اداره اجرای 
اســناد رسمی( برگزار می گردد مزایده از مبالغ اعامی فوق شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شــود. ازم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد 
ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 
و مکان مقرر برگزار خواهد شد.                                              تاریخ انتشار 1397/9/15

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
)ذمه( پرونده اجرایی 9۷۰۱۰۵4

فریبا آریایی نیا
 معاون و کفیل اداره اجرای اسناد رسمی اهواز

شماره مزایده: 139704317063000231

الف 2307/5 م/ 



کشف سوخت قاچاق
تایباد- خبرنگار کیهان: فرمانده مرزبانی اســتان خراســان رضوی گفت: 
مرزبانان این فرماندهی در ایســت و بازرسی هنگ مرزی تایباد 22 هزار و448 
لیتر ســوخت قاچاق به ارزش یک میلیارد و 429 میلیــون و 190 هزار ریال 
را کشــف کردند. ســردار جان نثار افزود: همچنین مرزبانان این فرماندهی در 
درگیری با قاچاقچیان و ســوداگران مرگ موفق به کشف بیش از 18 کیلوگرم 
هروئین شدند قاچاقچیان نیز با استفاده از تاریکی شب و نزدیکی به مرز به آن 

سوی مرز متواری شدند.
دستگیری ضارب پرستار

گرگان- مهر: دادستان عمومی و انقاب مرکز استان گلستان از دستگیری 
ضارب پرستار بیمارستان پنج آذر گرگان خبر داد.

حجت ااسام سید رضا سیدحسینی افزود: متهم حدود دو هفته پیش به 
عنوان همراه بیمار در بیمارســتان پنجم آذر گرگان حضور داشت که با پرستار 

بیمارستان درگیر و او را مورد ضرب و شتم قرار داد.
وی اضافه کرد: این فرد پس از ضرب و شــتم پرســتار، از بیمارستان فرار 

کرد و بازداشت شد.
به گفته سیدحسینی، این فرد سوابق متعددی دارد و حکم جلب او پیشتر 
از این هم صادر شــده بود، قاضی پرونده تا زمان صدور رای نهایی با قرار وثیقه 

یک میلیارد و 500 میلیون تومانی او را راهی زندان کرد.
وی اضافــه کرد: ایــن فرد به جرم حمل و توزیع چهــار هزار و 500 لیتر 
مشروبات الکلی هم تحت تعقیب بود که با حکم معاونت پیشگیری از وقوع جرم 

دادسرای مرکز استان و تاش پلیس دستگیر شد.
برخورد مرگبار دو خودرو

زاهــدان- خبرنگار کیهان: برخورد پژو 405 حامل گازوئیل قاچاق با پراید 
در محور »زاهدان- خاش« 2 کشته برجای گذاشت. سرهنگ »علی عارف نژاد« 
گفت: این تصادف در حوالی روستای »جو ن آباد« محور زاهدان- خاش روی داد.
در این حادثه متاسفانه راننده هر 2 خودرو به علت شدت جراحات وارده در 
محل حادثه فوت و اجساد با کمک نیروهای امدادی به سردخانه منتقل شدند.

علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
رهایی گروگان

* جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از رهایی گروگان 25 
ساله در ایرانشهر در کمتر از 48 ساعت خبر داد. 

ســرتیپ احمد طاهری افــزود: این آدم ربایی در بامداد هشــتم آذرماه 
جاری در یکی از خیابان های ایرانشهر روی داد و در بررسی اظهارات خانواده 
فرد گروگان گرفته شده، مشــخص شد متهمان با فرد گروگان گرفته شده 
اختافات مالی داشــته اند و برای رهایــی او 60 میلیون ریال بدهی خود را 

مطالبه کرده اند.
وی گفت: کارآگاهان پلیس با استفاده از شیوه های نوین پلیسی تحقیقات 
گســترده ای را آغاز و در کمتر از 48 ســاعت مخفیگاه آدم ربایان را در یکی از 
روســتاهای بخش بمپور از توابع شهرســتان ایرانشهر شناسایی و در عملیاتی 
غافلگیرانه ضمن دســتگیری گروگانگیر 20 ســاله، گروگان 25 ساله را نجات 

دادند.
انفجار مین

ایام- ایرنا: رئیس شبکه بهداشت و درمان دهلران گفت: براثر انفجار مین 
به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در منطقه چم هندی بخش موســیان یک 

نفر مجروح شد.
اسداه مهاجر افزود: در این حادثه یک پیرمرد 60 ساله دچار قطع عضو از 

ناحیه پا و همچنین خونریزی شدید شده است. 
وی گفت: این مصدوم توسط نیروهای هنگ مرزی به درمانگاه شبانه روزی 
دهستان دشت عباس منتقل شد و پس از انجام خدمات اولیه پیش بیمارستانی 
و جلوگیری از خونریزی توســط آمبوانس فوریت های پزشــکی درمانگاه به 

بیمارستان گنجوان اعزام شد.
گفتنی اســت هویت این فرد که آیا ایرانی است یا عراقی در دست بررسی 
است اما براساس شنیده ها این پیرمرد عراقی بوده و در حین چوپانی با مین و 

مواد منفجره برخورد و این حادثه به وجود آمده است.
واژگونی خودرو

سرویس شهرســتان ها: رئیس مرکز اطاع رسانی پلیس استان اصفهان از 
واژگون شدن یک دستگاه سواری پژو 206 در جاده »قلعه شور« و فوت راننده 

و مجروح شدن 2 فرد دیگر خبر داد.
سرهنگ »جواد درستکار« اظهار داشت: متاسفانه در اثر این حادثه، راننده 
خودرو در دم فوت و 2 سرنشــین آن نیز به شــدت مجروح و به بیمارســتان 

منتقل شدند.
وی بیان داشت: علت وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راه 

»اصفهان- شیراز« در دست بررسی است و اعام خواهد شد.
برخورد 9 خودرو با یکدیگر

تبریز- خبرنــگار کیهان: به دنبال واژگونی 7 خــودرو در آزادراه تبریز- 
تهران و برخورد دو دستگاه از خودروها با خودروهای آتش نشانی 8 نفر مجروح 

شدند.
به گزارش آتش نشانی تبریز، در حین ارایه امدادرسانی توسط آتش نشانان 
اعزامی برای خودروی ال90 که در مسیر آزادراه پیامبر اعظم واژگون شده بود 
6 خودرو تویوتا، پژو 206 و 405، سمند و 2 دستگاه پراید نیز از مسیر منحرف 
و واژگون شــدند. در این حوادث تویوتا با خودروی امدادی آتش نشانی تبریز 
برخورد کرد و ســواری سمند نیز پس از تصادف با چرثقیل آتش نشانی، دچار 

آتش سوزی شد که حریق توسط آتش نشانان خاموش شد.
تعداد مصدومین با توجه به آســیب دیدگی 3 نفر از آتش نشانان به 11 نفر 

رسید و 8 مجروح سرنشین خودروها تحویل اورژانس شدند.
دستگیری سارق 21 کانتینر

بندرعباس- ایســنا: فرمانده انتظامی هرمزگان از دســتگیری کاهبردار 
میلیاردی و کشف 21 دستگاه کانتینر مسروقه خبر داد.

سرتیپ عزیز اله ملکی، گفت: 21 دستگاه کانتینر مسروقه به ارزش هشت 
میلیارد و 400 میلیون ریال کشف شد.

وی افزود: این کانتینرها در مالکیت شــرکت کشــتیرانی و یا تحت اجاره 
آن بوده از خطوط نقل و انتقال ســرقت شــده بود. وی خاطرنشــان کرد: در 
بررسی های اولیه مشخص شد تعدادی از کانتینرها در کارگاه های تولید کانکس 

در یکی از استان های مرکزی کشور کشف و توقیف شده است.
ملکی افزود: با بررسی تکمیلی صورت گرفته شخصی به هویت »ع.ج« که 
مالک یک شرکت تعمیر کانتینر بوده و نسبت به خروج کانتینر از اسکله آشنایی 

کامل داشته اقدام به خروج و فروش کانتینرها کرده است.
وی اظهــار کرد: بنا به مســتندات و اظهارات مالــکان کارگاه های خریدار 
کانتینرها، متهم با مخدوش نموده شماره سریال های کانتینرها و زدن برچسب 

شماره سریال اقدام به فروش آن ها کرده است.
وی بیان کرد: با هماهنگی قضائی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه 

متهم در مخفیگاهش دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
کشف سیگار خارجی قاچاق

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی شهرســتان فریدن از کشف یک 
میلیون و 250 هزار نخ ســیگار خارجی قاچاق توســط ماموران پلیس امنیت 

عمومی این فرماندهی خبر داد.
ســرهنگ »رضا محمدی« اظهار داشت: در بازرســی از واحدهای صنفی 
شهرســتان »فریدن« یک میلیون و 250 هزار نخ سیگار خارجی از یک واحد 

صنفی کشف شد که مالک مدارک مربوطه را ارائه نداد.
وی با اشــاره به دســتگیری یک نفــر در این رابطه بیان داشــت: ارزش 
سیگارهای کشف شــده توسط کارشناسان یک میلیارد ریال اعام شده است. 

فرمانده انتظامی فریدن از تحویل متهم به مراجع قضایی خبر داد.
واژگونی اتوبوس

مهریز- ایرنا: مســئول روابط عمومی بیمارســتان فاطمه  الزهرا)س( مهریز 
گفت: در اثر واژگونی خودرو اتوبوس در کیلومتر 40 جاده اصلی این شــهر به 

سمت انار استان کرمان 10 نفر زخمی شدند.
سیدعلی محمدحسینی افزود: زخمی ها با آمبوانس به بیمارستان منتقل 

شدند.
وی ادامه داد: علت واژگونی خودرو از سوی کارشناسان پلیس راه در دست 

بررسی است.
مرگ 2 کارگر

سرویس شهرستانها: رئیس پلیس راهور استان قزوین از وقوع یک سانحه 
رانندگی و کشــته شــدن 2 تن از کارگران فضای ســبز در بلوار خلیج فارس 

شهرستان البرز خبر داد.
سرهنگ »مهرداد حسن پور« اظهار داشت: با حضور ماموران مشخص شد 
یک دســتگاه زانتیا با 2 کارگر فضای ســبز برخورد و یکی از کارگران به علت 
شــدت برخورد در دم فوت و کارگر دیگر مصدوم که بافاصله توســط عوامل 

امدادی به مراکز درمانی اعزام شد.
وی با اشاره به اینکه علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راهور در حال 
بررســی اســت اضافه کرد: کارگر مصدوم پس از انتقال به بیمارستان به علت 

شدت مصدومیت فوت کرد.

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

از کشته شدن  اندونزی  مقامات محلی 
۳1 کارگر به دســت چند فرد مسلح خبر 

دادند.
بنا بر اعام مقامات محلی، چندین فرد مسلح 
به تعدادی کارگر که در یکی از بزرگراه های اصلی 
اســتان پاپوآ مشغول به کار بودند، حمله کرده و 

آنان را به قتل رساندند.
پلیس اندونزی با بیان اینکه اطاعات موجود در رابطه با این حمله مرگبار 
در حال بررسی است، اعام کرد: اطاعات موجود حاکی از آن است که 24 نفر 
در کمپ کارگران کشــته شدند. همچنین هشت نفر دیگر موفق به فرار شدند، 
اما اکنون گزارش ها حاکی از کشته شدن هفت نفر از آنان است و تنها یک نفر 

موفق به فرار شده  است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، پلیس اعام کرده  است: یکی از کارگران 
در حال تماشــا و عکس گرفتن از تظاهرات استقال طلبانه بوده و این گروه از 
افراد مسلح نیز با جنبش پاپوآی آزاد مرتبط بوده اند. این کار موجب عصبانیت 

افراد مسلح شده  و بنابراین به کارگران حاضر در کمپ حمله کرده اند.

حمله مرگبار افراد 
مسلح به کارگران 

اندونزیایی

دختری کویتی با ســر کردن شالی از 
جنس طــا و پخش ویدئــو آن در فضای 

مجازی جنجال به پا کرده است.
بنــا بر اعام اســپوتنیک، در این شــال 2 
کیلوگرم طای 22 عیار به کار رفته است. در این 
ویدئو دختر کویتی در حالی که با شال 75 هزار 

داری  اش فخرفروشــی می کند، نظر دیگران را درباره خودش می پرســد! این 
اقدام با واکنش های منفی مواجه شده است. زیرا کاربران معتقدند که این دختر 
با شال طایش به جای حفظ حجاب سعی در خودنمایی و  اشرافی گری دارد.

گفتنی اســت، چندی پیش مردی 32 ســاله هندی با تعدادی گردنبند، 
ساعت و مچ بند طایی لباسی قیمتی برای خود تهیه کرد که 6 قطعه الماس نیز 
روی آن تعبیه شده بود. وی در مصاحبه با یکی از رسانه ها گفته بود: با وجودی 
که من زیباترین مرد دنیا نیستم، هیچ زنی قادر به گذشتن از من نیست و همه 

مرا مرد طایی خطاب می کنند!

فخرفروشی 
دختر کویتی با 

شال طا!

نروژی  عکاس  یک 
گوزن  یک  از  تصاویری 
پوستی  که  شمالی  نادر 
دارد،  ســفید  کامــا 

منتشر کرده است.
به گزارش بی بی سی، »مادز نوردسوین«، 24 ساله اهل اوسلو می گوید که 
در هوای برفی در حال پیاده روی با دوســتانش در شــمال نروژ بوده که با این 

بچه گوزن برخورد می کند.
او پس از انتشار تصاویر این گوزن کمیاب در اینستاگرام خود نوشت: گوزن 

تقریبا در میان برف نامرئی بود!
بنا به این گزارش، گوزن های سفید بسیار نادرند. در سال 2016 هم یکی از 

آنها در کنار جاده ای در ماا واقع در شمال سوئد رویت شده بود.
ظاهر غیرعادی آنها ناشــی از یک تفاوت ژنتیکی است که رنگدانه ها را از 
پوســت زایل می کند. براساس بعضی از ســنن اسکاندیناوی، رویت یک گوزن 

سفید خوش شانسی می آورد.
نوردســوین به خبرگزاری »کیترز« گفت که موقع پیاده روی در کوه این 

موجود کوچک حیرت انگیز را دیده است.
او گفت: گوزن خیلی به من نزدیک شــد و به چشــمان هم خیره شدیم. 
متوجه شد که من قصد بدی ندارم برای همین خیلی آرام بود. رفتارش طوری 
بود که انگار برای دوربین من ژست گرفته او خیلی کنجکاو و شیرین بود، مثل 

یک کاشف کوچک.
حیوان دقایقی بعد از او و دوســتانش دور شــد و به طرف مادرش که لبه 

جنگل ایستاده بود، رفت.
نوردســوین این برخورد را »خیلی جادویــی« و همانند »لحظه ای از یک 

داستان افسانه ای« توصیف کرد.

مشاهده یک 
گوزن سفید 
نادر در نروژ

برخورد یک  از  آمریکایی  رســانه های 
مرکز  با ساختمان  کوچک  هواپیمای  فروند 
درمان کودکان مبتا به اوتیســم در ایالت 

فلوریدا خبر دادند.
به گزارش ایسنا، به دنبال برخورد یک فروند 
هواپیمای کوچک با مرکز درمان کودکان مبتا به 

اوتیســم، کودکان و مربیان توانستند از داخل ساختمان فرار کرده و جان خود 
را نجات دهند.

در این حادثه تنها خلبان و دیگر مســافر هواپیما کشــته شدند و تلفات 
دیگری نداشته است. 

تصاویر اولیه منتشر شــده از زمان وقوع حادثه نشان می دهد که هواپیما 
روی زمین و به سمت ساختمان لیز خورده است.

به گزارش اسکای نیوز، گفته شده خلبان هواپیما مدت کوتاهی پس از بلند 
شدن از روی زمین در تماس با برج مراقبت وضعیت اضطراری اعام کرده  بود، 

چرا که یکی از موتورهای هواپیما از کار افتاده بود.

برخورد 
هواپیما با یک 
مرکز درمانی 

پلیس به دنبال دستگیری عوامل آتش زدن 
مردم در پارک ها

خبرگزاری صدا وسیما- رئیس پلیس پایتخت گفت: 
تصاویری در فضای مجــازی مبنی بر آتش زدن افراد در 
پارک ها منتشر شده است که بافاصله پلیس پایتخت وارد 
عمل شــده است و به مردم قول می دهیم که در کمترین 

زمان ممکن آنان را دستگیر کنیم. 
مهلت بخشودگی دو برابری جرائم رانندگی تا پایان آذر

ایســنا- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: 
شــهروندان تنها تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا نســبت 
به پرداخت جریمه های ثبت شــده تا پایان ســال 96 در 
سامانه پلیس که مشــمول بخشیدگی جریمه دو برابری 
شــده جریمه اقدام کنند، در غیراین صورت و پس از آن، 
جریمه دو برابری به مبلغ اصل جریمه اضافه خواهد شد.

بررسی پرونده آزار دانش آموزان 
اصفهانی در پزشکی قانونی

فارس- احمد شــجاعی رئیس پزشکی قانونی کشور در 
ارتباط با پرونده آزار تعدادی از دانش آموزان دبســتانی در 
استان اصفهان گفت: پرونده این افراد و خاطیان به پزشکی 
قانونی ارجاع شده و جزئیات آن در حال بررسی است. نتیجه 

این پرونده به زودی مشخص و اعام خواهد شد.
پاسخ گویی به بیمه شدگان سازمان بیمه 

سامت از طریق سامانه 1۶۶۶ 
میزان- مدیرکل بیمه سامت استان تهران گفت: سامانه 
1666 برای ارتباط مستقیم بیمه شدگان با اداره های کل استانی 
بیمه ســامت راه اندازی  شــده و بیمه شدگان هر نوع سؤال و 

مشکلی داشته باشند از طریق این سامانه پاسخ داده می شود.  
نرده های چهارراه ولی عصر برداشته نمی شود

ایســنا- رئیس پلیس پایتخت گفــت: محدوده چهارراه 
ولیعصر برای تردد عابران از سطح تقاطع بازگشایی نمی شود 
چرا که فلسفه ســاخت زیرگذر چهارراه ولیعصر این بود که 
عبور و مرور جمعیت به زیر ســطح برود و میلیاردها تومان 
نیز برای ســاخت آن هزینه شد تا ترافیک در آن منطقه از 

بین برود و حتی سوانح و حوادث رانندگی نیز کاهش یابد.
جمع آوری و درمان معتادان

 اولویت  ستاد مبارزه با مواد مخدر
ایســنا- دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 

اولویت اول ما در ســال جاری، جمــع آوری، نگهداری و 
درمان معتادان خیابانی اســت و با تفاهم نامه های امضاء 
شــده بین بســیج، چهار هزار ظرفیت نگهداری، درمان 

و اشتغال در 10 استان ایجاد شده است.
راه اندازی سامانه رسیدگی به مشکات 

معلوان در حوزه مناسب سازی
تسنیم- رئیس دبیرخانه ســتاد هماهنگی و پیگیری 
مناسب سازی کشور با بیان اینکه تمام شهروندان تهرانی 
می توانند با ارسال مشکات و موانع در حوزه مناسب سازی 
به شــماره 3012322 آنها را اطاع رســانی کنند، گفت: 
ســامانه »معبر« در اختیار دبیرخانه ســتاد هماهنگی و 

پیگیری مناسب سازی بهزیستی است.
80 درصد سبد کاایی کشور از 

محصوات تراریخته است
فــارس- رئیس کارگــروه ایمنی زیســتی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفــت: 55 درصد ســبد کاایی 
مــا از طریــق واردات تامین می شــود کــه 80 درصد آن 
تراریخته هســتند. توایــی از موافقت ســازمان حفاظت 
 محیط زیست با کشت و رهاسازی پنبه تراریخته در کشور 

خبر داد.

اخبار کوتاه

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

کشف 80 درصد جرایم فضای مجازی
 با وجود رشد 71 درصدی پرونده ها 

صفحه 10
پنج شنبه 1۵ آذر 1۳۹۷

۲۸ ربیع ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۶۷

فرمانده نیــروی انتظامی گفــت: پلیس فتای 
جمهوری اسامی ایران در کشف جرایم سایبری از 

بسیاری کشورهای جهان پیشگام تر است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری 
در همایش مدیران ســتادی و روسای پلیس فتای استان 
های سراسر کشور، در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش 
بهره برداری از فضای مجازی و سایبری، گفت: تمام مردم به 
شکلی با فضای مجازی و سایبری سروکار دارند و ازم است 
که عاوه بر فرصت های این فضا، با آســیب ها و تهدیدات 

فضای سایبری و مجازی آشنا باشند.
اشــتری افزود: از ابتدای سال تاکنون، میزان جرایم در 
فضای مجازی نســبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 
71 درصد رشــد داشته در حالی که پلیس فتا بیش از 80 

درصد از جرایم این حوزه را کشف کرده است.
وی با بیان اینکه این اعداد و ارقام بیانگر میزان استفاده 
از فضای مجازی و رشــد جرایــم در این حوزه بوده، اظهار 
داشت: کشف 80 درصدی پرونده های جرایم سایبری نیز 
بیانگــر ظرفیت و توانمندی ما بــوده که باید بگویم پلیس 
فتای جمهوری اســامی ایران در کشف جرایم سایبری از 
بسیاری کشورهای جهان پیشگام تر است و در عرصه ملی 
و بین المللی این پلیس جایگاه خوبی دارد و صاحب نظر و 

ایده است.
فرمانده ناجا ادامه داد: امروز در 146 نقطه از سراســر 
کشــور پلیس فتا استقرار دارد و با قوت و توان ایفای نقش 
می کند، البته درصدد هســتیم تعداد این مراکز در سطح 
کشــور افزایش یابد؛ در نظر داریم در شهرهایی که بیش از 

150 هزار نفر جمعیت دارند حتما این پلیس فعال شود.
ســردار اشــتری در پاسخ به این ســوال که میانگین 
رسیدگی به پرونده های جرایم سایبری چقدر است؟، گفت: 
اشــراف اطاعاتی در سرعت عمل پلیس بسیار نقش آفرین 
است و به طور میانگین پرونده های این حوزه، ظرف مدت 

15 روز به نتیجه می رسد.
وقوع 41 هزار جرم در فضای مجازی

 از ابتدای سال تاکنون
رئیس پلیس فتای ناجا هم در حاشیه نشست سراسری 
روسای پلیس فتا کشور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 
مشــکل عمده ما افزایش 71 درصد جرایم سایبری طی 8 
ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته است؛ هرچند توان 
خوبی در کشــور برای کشف جرایم فضای مجازی داریم و 
عملکرد ما در این زمینه بســیار فوق العاده اســت، اما این 

نگرانی وجود دارد که رشــد جرایم در این حوزه ما را دچار 
مشکل کند.

ســردار کمال هادیانفر با اعام اینکه از ابتدای ســال 
تاکنون 41 هزار جرم در فضای مجازی گزارش شده است، 
گفت: پیش بینی ما این است تا پایان سال این تعداد به 58 

تا 59 هزار فقره برسد.
هادیانفــر از برداشــت غیرمجاز به عنوان بیشــترین 
جرایم در فضای مجــازی نام برد و افزود: در همین رابطه،  
هماهنگی هایی با دادستانی و بانک مرکزی صورت گرفته تا 
بانک ها رمزهای یک بار مصــرف را در اختیار کاربران قرار 

دهند.
وی با بیان اینکه 400 میلیون کارت بانکی در کشــور 
وجــود دارد و هر ایرانی بالغ بر 5 الــی 6 کارت در اختیار 
داشته و از تسهیات آنها استفاده می کند، خاطرنشان کرد: 
امنیــت کارت های بانکی یکی از مباحث جدی اســت که 

بایستی در ساختار کارت و رمز آن، در نظر گرفته شود.
رئیس پلیس فتا ناجــا با اعام اینکه با هماهنگی های 
صــورت گرفته 32 بانــک باید رمز یک بــار مصرف برای 
شــهروندان تهیه و در اختیار آنان قرار دهد، گفت: بانک ها 
در این زمینه اطاع رسانی های ازم را انجام داده اند و مردم 
برای اینکه بتوانند رمز یک بار مصرف را دریافت کنند باید 

به بانک مراجعه و سیستم ازم را فعال کنند.

ســردار هادیانفر ادامه داد: گوشــی های تلفن همراه با 
سیستم اینترنت بانک و کارت بانکی در این سیستم قرینه 
شــده و کاربران هر بار که بخواهند از طریق اینترنت بانک، 
اقدامات بانکی را انجام دهند می توانند با استفاده از سیستم 

یک بار مصرف فعالیت خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد: در صورتی که بانک این تســهیات را 
در اختیار مشــتریان قرار ندهد اگر خسارتی برای کاربران 
حادث شود، بانک باید پاسخگو باشد چرا که براساس توافق 
صورت گرفته با بانک مرکزی همه بانک ها باید رمز یک بار 

مصرف را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه پس از استفاده از رمزهای 
یک بار مصرف در حوزه بانکداری الکترونیک در مرحله بعد 
به سراغ  ای تی ام ها خواهیم رفت، افزود: درصدد هستیم از 
رمزهــای یک بار مصرف برای پوزهای خرید نیز اســتفاده 

شود.
هادیانفر درباره وقوع جرایم در فضای مجازی از جمله 
اینســتاگرام و تلگرام، گفت: 41 درصد از جرایم در حوزه 
تلگرام و 24 درصد در اینســتاگرام اســت، خوشبختانه به 
دلیل فیلترینگ تلگرام درصد وقوع جرایم در این بخش از 

فضای مجازی کاهش پیدا کرده است.
به گفتــه وی، 35 میلیون نفر از هاتگــرام و طاگرام 
استفاده می کنند که موضوعات مجرمانه در آنجا قرار دارد.

ســخنگوی آتش نشــانی تهران از آتش سوزی 
گسترده در یک ساختمان 2۵ طبقه در حال ساخت 

واقع در غرب تهران خبر داد.
جال ملکی درباره جزئیات این حادثه به تسنیم گفت: 
ظهر دیروز آتش ســوزی در ســاختمان بلندمرتبه در حال 
ســاخت در انتهای بزرگراه شهید خرازی، بعد از بیمارستان 
تریتــا به ســامانه 125 اعام شــد که با توجــه به کثرت 
تماس های شهروندان، آتش نشــانان پنج ایستگاه به همراه 

نردبان های هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند.
ملکــی با بیان اینکــه محل حادثه ســاختمان تجاری 
25 طبقه در حال ســاخت بود که هنوز بهره برداری نشــده 
و کارگران در آن مشــغول بــه کار بودند، افزود: قســمت 
موتورژنراتور و موتورخانه در قســمت همکف این ساختمان 
دچار حریق شــده و آتش به علت شدت شعله ها و حرارت، 
به ســقف های کاذب، بخشی از نمای ساختمان و سایر مواد 

 mdf ســاختمانی انبار شده در طبقه همکف، مانند ورق های
سرایت کرده و به سرعت در حال گسترش به سایر بخش ها 

بود.
وی با بیان اینکه دود بســیار غلیظی تمام ساختمان را 
فــرا گرفته بود، ادامه داد: ده ها نفر از کارگران در تمام نقاط 
مختلف ســاختمان حضور داشتند که با حضور آتش نشانان 
تعدادی از آنها به پشــت بام انتقال یافته و از وضعیت نا ایمن 

خارج شدند.
سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: آتش نشانان همزمان 
با خاموش کردن آتش خود را به پشت بام رسانده و مشغول 

پایین آوردن افراد از طریق نردبان هیدرولیکی شدند.
پیمــان صابریان، رئیس  مرکز اورژانس تهران هم درباره 
مصدومان این حادثه گفت: 20 مصدوم ناشی از دودگرفتگی 
در این حادثه به صورت ســرپایی درمان شــدند و سه نفر 

توسط تکنسین های اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.

آتش سوزی گسترده
 در ساختمان 2۵ طبقه مهار شد

اسامی  در مجلس شورای  بوشهر  مردم  نماینده 
گفت: تا 10 روز آینده صیادان ربوده شــده آزاد شده 

و به کشور باز می گردند. 
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، خدری، درخصوص 
آخرین وضعیت صیادان ربوده شده در آب های خلیج فارس 
گفت: تا 10 روز آینده صیادان ربوده شــده آزاد شــده و به 

کشور باز می گردند.
وی ادامه داد: چند صیاد اماراتی نیز در ایران بازداشــت 
شــدند و قرار بر این است که تبادلی در این زمینه با کشور 

امارات صورت گیرد.
10 شهریورماه لنج صیادی با 9 سرنشین خود از اسکله 
جالی بوشهر به دریا رفته و یک نفر از آنها فوت شد و مابقی 

تا 10 روز آینده به کشور برمی گردند.

نماینده مردم بوشهر در مجلس خبر داد
آزادی صیادان ربوده شده 

در آب های خلیج فارس 
تا 10 روز آینده

جلسه دادگاه تجدیدنظر »اسفندیار رحیم مشایی« 
رئیس دفتر رئیس جمهور ســابق دیروز در شعبه ۳۶ 
تجدیدنظر اســتان تهران به ریاســت قاضی زرگر و 

مستشاران شعبه برگزار شد.
به گزارش میزان، با وجود اعام قبلی و اباغ وقت دادگاه، 
مشایی از حضور در جلســه محکمه خودداری کرده بود، اما 
وکای متهم پرونده در این جلســه حضور یافتند و به دفاع از 

اتهامات وی پرداختند.
پس از سخنان وکای متهم و ادعای آنها مبنی بر ُحسن 
ســابقه »رحیم مشــایی« در دفاع از نظام جمهوری اسامی، 
قاضی زرگر طی سخنان کوتاهی خطاب به وکای متهم گفت: 
همکاری امری یک طرفه نیســت و باید همه طرف ها در این 
امر معاونت داشــته باشند؛ فردی که در نظام اسامی زندگی 
می کنــد برای همکاری با نظــام، تکلیف و وظیفه ای مضاعف 
دارد، اما وقتی در مقابل نظام می ایستد و یک حکم قانونی را 
آتش می زند، برای هرکسی که وجدان دارد آشکار می کند که 
مسئله چیز دیگری است و همکاری نیست بلکه درگیری است 

و این درگیری باعث کشمکش می شود.
قاضــی زرگر پس از اســتماع دفاعیــات وکای متهم و 
ارائه ایحه دفاعیه اظهارداشــت: با توجه به اظهارات وکای 
متهم و دریافت ایحه دفاعیه، ختم جلسه را اعام می کنیم و 

امیدواریم که در وقت مقتضی حکم ازم صادر شود.
گفتنی است، دو جلســه دادگاه بدوی »اسفندیار رحیم 
مشایی« سوم و یازدهم شهریور ماه امسال به صورت علنی و با 
حضور نمایندگان رسانه ها در شعبه اول دادگاه انقاب اسامی 
به ریاست قاضی موسی غضنفرآبادی برگزار شد. مشایی که در 
جلسات دادگاه همواره تاش می کرد با طفره و هیاهو دادگاه 
نیمه تمام بماند، در ســه فقره اتهامی اجتماع و تبانی جهت 
ارتکاب جرم علیه امنیت کشــور، به تحمل 5 سال حبس، در 
ارتبــاط با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام جمهوری اســامی 
ایران به تحمل یک ســال حبس و در مــورد اتهام توهین به 
مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه، به تحمل 6 ماه حبس 
محکوم شــد که بنا بــر اعام رئیس کل دادگســتری تهران، 
چنانچه همیــن رای مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد 
و تغییری در آن حاصل نشــود به موجب قانون، مجازات اشد 

یعنی صرفا 5 سال از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.

اعام ختم رسیدگی پس از دفاع وکای متهم
»مشایی« در دادگاه تجدید نظر 

حاضر نشد

فرمانده انتظامی هرمزگان خبرداد:
کاهبرداری از دو هزار کارت بانكی

 با نرم افزارهای همدم  یاب
فرمانــده انتظامــی هرمزگان، از شناســایی و 
دستگیری عامل برداشــت غیرمجاز از دوهزار کارت 
بانکی به ارزش ســه میلیارد و ۵00 میلیون ریال خبر 

داد.
ســرتیپ عزیزاه ملکی اظهار داشت: به دنبال مراجعه 
یکی از شهروندان بندرعباسی مبنی بر برداشت غیرمجاز از 
حســاب وی، پیگیری موضوع به  صورت ویژه در دستور کار 

کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.
وی با بیان این  که در بررســی حساب شاکی مشخص 
شد مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال برداشت شده است، 
افزود: شاکی پرونده از نرم افزار همدم یاب استفاده کرده بود 
که برای پرداخت حق عضویت به درگاه جعلی بانکی هدایت 

شده بود .
فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد : در بررسی اولیه 
مشخص شد متهم برای ناشناس ماندن، از هویت های افراد 
مختلفی سوءاستفاده کرده که در ادامه با انجام اقدامات فنی 
و شگردهای خاص پلیسی متهم به هویت »م.ف« در یکی از 
استان های مجاور شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در 

مخفیگاه خود دستگیر شد.
ملکی با  اشــاره بــه این که متهم با همــکاری دو نفر از 
همدســتانش مرتکب این جرم شده اســت، افزود: متهم در 
تحقیقات اولیه ابتدا منکر بزه انتســابی شــد که با مشاهده 
دایل و مستندات کافی به برداشت مبلغ سه میلیارد و 500 

میلیون ریال از دوهزار کارت بانکی اعتراف کرد.
وی اظهارداشت: با هوشیاری و اقدام به موقع کارشناسان 
پلیس فتا، دو متهم دیگر نیز در این رابطه دستگیر و این دو 

متهم نیز به بزه انتسابی معترف شدند.
فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان این که ضروری اســت 
شــهروندان توجه داشــته باشــند که در هنگام خریدهای 
اینترنتی، آدرس ســایت حتماً با پروتکل https شروع شود و 
تغییری در آدرس بانکی به  وجود نیامده باشــد، تصریح کرد: 
یکی از مهم ترین مراجع برای آموزش فضای مجازی، سایت 
پلیس فتا است و شــهروندان باید در صورت مواجه با موارد 
مشــکوک در فضای مجازی، آن را از طریق سایت پلیس فتا 
و بخش فوریت های ســایبری و گزارش مردمی اطاع  رسانی 

کنند.

بنیاد، مسکن  این  رئیس  بنیاد مستضعفان گفت: 
مورد نیاز خانواده های دارای 2 معلول و بیشتر را تامین 

می کند.
به گزارش ایرنا، محمد ســعیدی کیا دیروز )چهارشنبه( 
در آیین واگذاری رایگان 141 قطعه زمین مســکونی توسط 
بنیاد مستضعفان به خانواده های محروم واجد شرایط بخش 
فیروز شهرســتان کوثر اســتان اردبیل افــزود: عاوه بر این 
بنیاد به دنبال محرومیت زدایی و تامین مســکن محرومان 
در روستاهاســت و در این مورد هم گام های مهمی برداشته 
است.  وی اظهار داشت: این بنیاد مسکن خانواده های دارای 
2معلول بیشتر را تامین کرده و خانواده های دارای فرزند سه 

قلو نیز تحت پوشش این بنیاد قرار می گیرد.
ســعیدی کیا بیان کرد: بنیاد مســتضعفان همچنین 

بدنبال ایجاد  اشــتغال در روســتاهای محروم است و بر این 
اساس طبق برنامه ســرمایه گذاری در این مناطق را شروع 

کرده است.
رئیس  بنیاد مســتضعفان گفت: اجــرای 2 هزار و 600 
طرح محرومیت زدایی در کشــور تصویــب و از این تعداد 

قرارداد 2 هزار و 250 طرح انعقاد شده است.
وی در جلســه شــورای اداری گرمی در استان اردبیل 
افزود: در 2 سال گذشته هزار و 250 طرح در مناطق محروم 

کشور به بهره برداری رسیده است.
وی اظهار داشت: امســال250 میلیارد ریال تسهیات 

برای مناطق روستایی کشور تخصیص یافت.
ســعیدی کیا به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه 
لزوم توجه به آبادانی مناطق محروم کشور اشاره کرد و افزود: 

طرح بنیاد مستضعفان برای پیشرفت مناطق محروم تاکنون 
در استان های کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، ایام، خراسان 
شــمالی و آذربایجان غربی کلید خورده و در گرمی مغان در 

استان اردبیل نیز آغاز شده است.
او بیان کرد: در این طرح با هماهنگی تمام مســئوان 
مســائل و مشکات شناســایی و طرح جامع آبادانی تهیه و 
تدوین می شود.  وی جهت گیری اصلی این طرح را معیشت 
پایدار دانست تا مردم نیازهای آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، 
فنی و حرفه ای، اجتماعی و ســایر نیازهای اساســی خود را 

تامین کنند.
طرح آبادانی و پیشرفت منطقه ای بنیاد مستضعفان در 
هشــتمین شهر کم برخوردار کشــور با حضور رئیس بنیاد 

مستضعفان انقاب اسامی در شهرستان گرمی آغاز شد.

بنیاد مستضعفان مسکن خانواده های دارای 2 معلول را تامین می کند

سانحه رانندگی 
در استان بوشهر 

چهار کشته برجای گذاشت
 رئیس پلیس راه اســتان بوشهر گفت: 2 سانحه 
رانندگی در این استان چهار فوتی و 2 مجروح بر جای 

گذاشت.
سرهنگ جابر پاپری درگفت و گو با ایرنا افزود: ساعت 9 و 
30 دقیقه صبح چهارشنبه در محور اهرم-دلوار )سه کیلومتر 
مانده به دلوار( برخورد زنجیره ای یک دستگاه تندر ال90 با 
3 دستگاه تندر 90، وانت آریسان و سواری سمند سه فوتی 

و 2 مجروح برجای گذاشت. 
وی بیان کرد: خودروهای تندر 90 و وانت آریسان پس 

از برخورد با یکدیگر دچار آتش سوزی شدند. 
پاپری ادامه داد: در دیگر سانحه رانندگی که در ساعت 
21 و 45 دقیقه شب  چهارشنبه در محور گناوه - دیلم)سه 
راهی بویری( بین یک دســتگاه پژو پــارس و تریلی رخ داد 

سرنشین سواری فوت کرد. 
وی یادآورشــد: علــت وقــوع این 2 ســانحه توســط 

کارشناسان در دست بررسی است.

بالغ بر ۳ هــزار و 7۶0 کیلوگرم انواع مواد مخدر 
در استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان و تهران 

کشف شد.
 فرمانده دریابانی اســتان بوشهر گفت: با انجام اقدامات 
اطاعاتی و عملیاتی یکهــزار و 200 کیلوگرم تریاک که در 
نقاط کور ساحل دیلم مخفی شده بود با تاش ماموران این 

فرماندهی کشف شد.
 سرتیپ ولی اه رضایی نژاد در جمع خبرنگاران افزود: در 
پی کســب خبری مبنی بر پنهان کردن مقدار قابل توجهی 
مــواد مخدر در دیلم، مامــوران دریابانی محل اختفای مواد 
مخدر را شناسایی و در بازرسی این مکان این میزان تریاک 

را کشف کردند. 
وی گفــت: در این عملیات یک نفر متهم دســتگیر و 

تحویل مقام های قضایی شد.
همچنین فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از 
کشف یک تن و 743 کیلوگرم انواع مواد مخدر در درگیری 
مســلحانه پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان سرباز با 
سوداگران مرگ خبر داد. سرتیپ محمد قنبری در این باره 
اظهار داشــت: با کســب خبری مبنی بر جابجایی محموله 
ســنگین مواد افیونی توسط قاچاقچیان مســلح از مناطق 
مرزی به حوزه استحفاظی شهرستان سرباز ماموران مبارزه 
با مواد مخدر سرباز در این عملیات که با پشتیبانی اطاعاتی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان همراه بود 
موفق شدند ضمن شناسایی مسیر تردد قاچاقچیان با اجرای 
کمین در مســیر عبور آنان خودروهای حامل مواد مخدر را 
شناسایی و در یک درگیری مسلحانه آنان را زمین گیر کنند. 
وی با اشــاره به دستگیری سه تن از سوداگران مرگ در این 
درگیری مسلحانه اظهار داشت: در پاکسازی منطقه یک تن و 
720 کیلو تریاک، 21کیلو و 600 گرم هروئین و 2 کیلوگرم 
حشیش کشف شد.  فرمانده انتظامي غرب استان تهران هم 
از کشف 820 کیلوگرم تریاک و دستگیری 6 سوداگر مرگ 
خبر داد.سرتیپ »محسن خانچرلي« اظهار داشت: ماموران با 
پیگیري هاي شبانه روزي دریافتند فردی، محموله اي از مواد 
مخدر از همدستان خود در استان خوزستان تهیه کرده و به 

تازگي قصد انتقال آن به غرب استان تهران را دارد.
وي ادامه داد: ماموران مبارزه با مواد مخدر غرب استان 
تهــران با تعقیب و مراقبت هاي شــبانه روزي ، محل دپوي 
مواد مخدر را در یک گاراژ در شهرســتان قدس شناســایی 
و در بازرســی از آن ، 80 بســته مواد افیونــی معادل 820 
کیلوگرم تریاک کشــف کردند. این مقام ارشــد انتظامي با 
اشاره به توقیف 3 دستگاه خودرو سبک و سنگین از متهمان 
خاطرنشان کرد: در این عملیات 6 سوداگر مرگ دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

کشف بالغ بر ۳۷00 کیلوگرم 
مواد مخدر در ۳ استان



اخبار كشور

درمکتب امام

مبدأ اصاح و انحراف ملت
از دانشگاه ها و مدارس سعادت ملت ها روع مى شود. دانشگاه ها و مدارسند 

كه مام مقدرات مملكتى را آنها هستند كه اداره مى كنند. سعادت يك ملت به دست 

دانشمندان آن ملت است. دانشمندان ملت اگر انحراف نداشته باشند، استقامت داشته 

باشند، بر طريق مستقيم باشند ملت هم به طريق مستقيم كشيده مى شود و ملت هم 

سعادمند مى شود و اگر خداى نخواسته انحرافاى در دانشگاه ها در دانشكده ها، در مدارس 

قدمه، در مدارس جديده انحرافاى پيدا بشود، از آنجاست كه انحراف ملت پيدا مى شود.
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صفحه 11
پنج شنبه 1۵ آذر 1۳۹۷

۲۸ ربیع ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۷

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
 مردم درگیر مشکات معیشتی 

مدعیان اصاحات مشغول تلگرام بازی
سرویس سیاسی-

روزنامه زنجیره ای قانون در گزارشی با عنوان »۹۵ تحدیدگر« به موضوع طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی که اخیر 
از ســوی نمایندگان مجلس مطرح شــده بود پرداخت و نوشت : » پس از شکست نسبی پیام رسان های داخلی در جذب 
کاربر، نمایندگان مجلس بازهم برای حل مشکل متوسل به ابزار تهدید قانونی شده اند و گویا که تمام اراده مردم با طرح ها، 
ایحه ها یا قوانین محدود می شود! این بار تعدادی از نمایندگان مجلس با اعام طرح »ساماندهی پیام  رسان های اجتماعی« 

به تصور خود باعث کنترل و مدیریت آن می شوند«.
این روزنامه اصاح طلب در ادامه نوشــت : »نمایندگان مجلس و برخی از مسئوان تصور می کنند که با سلب آزادی 
مردم می توانند به خواسته های خود برسند؛ درحالی که این گزاره از اساس غلط است و مردم راه خود را می روند و بی تردید 
قانونی می تواند قابل اجرا باشــد که مورد درخواســت و تایید عموم مردم باشد. باید از نمایندگان مجلس پرسید که با چه 

سازوکاری می خواهند مردم را کنترل کنند؟ «
گفتنی است در شرایطی که کشور درگیر مشکات اقتصادی است و مردم بر اثر سوءمدیریت و ناکارآمدی دولتمردان 
با مشکات معیشتی دست به گریبان هستند ،روزنامه های زنجیره ای طیف مدعی اصاحات که از قضا بیشترین نقش را در 
بوجودآمدن شرایط فعلی دارند، در تاشند تا با برجسته سازی مسائل حاشیه ای نظیر تلگرام و فضای مجازی، از پاسخگویی 
به افکار عمومی فرار کنند.   از سوی دیگر در کشور ما از ساندویچی و کله پزی و بقالی و قصابی گرفته تا پزشکی و مهندسی، 
انواع نظارت های صنفی و بهداشتی را برای سامتی جسم مردم داریم اما به سامت روح و روان و فکر که می رسیم، برخی 
ادعا می کنند همه، عقل و تشخیص و اختیار دارند و نیازی به قانون و نظارت بر فضای مجازی نیست! خب اگر واقعا این گونه 
است، همه قوانین محدود کننده و بازدارنده را از کف خیابان و اتوبان تا محیط های کار و زندگی بردارند و جنگل درست کنند.

چه ظرفیت ها، استعداد ها و زندگی ها که در اثر لجام گسیختگی فضای مجازی تباه می شود و چه تهدیدها که از همین 
معبر ساخته می شود. تاسف بار اینکه »مدیران بستر ساز تباهی« و »طعنه زنندگان درباره ناکامی فیلترینگ یا گسترش 

هنجار شکنی برآمده از ولنگاری مجازی«، هر دو در یک اردوگاه قرار دارند.
نکته قابل تامل اینکه از یک ســو تسهیات سیســتماتیک برای گسترش آلودگی و هنجار شکنی های بعدی تدارک 
می شود و سپس همین طیف مدعی اصاح طلبی، روی همین هنجارشکنی برای القای عدم توفیق انقاب مانور می دهند.
مردم از دولت عصبانی هستند و دیگر با اصاح طلبی نمی شود رای جمع کرد!

احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم در گفت و گویی با روزنامه زنجیره ای آرمان با بیان اینکه حرکت عموم مسئوان به 
سمت اصاح طلبی است گفت : دیگر با اصاح طلبی نمی شود در شهرستان ها رای جمع کرد.

وی در این گفت و گو اظهار داشته است : حمایت از دولت در شرایط فعلی و ایستادگی در مقابل تهاجم آمریکایی ها به 
جمهوری اسامی ایران ممکن است در رأی آوری خیلی کمک نباشد. اان افکار عمومی جامعه به شدت ملتهب و عصبانی 
است و شاید کسانی که سردمدار شعار باشند خیلی بهتر بتوانند رأی بیاورند. این رفتار برای  اصاح طلبان، سخت است، ولی 
فکر می کنم صداقت سیاسی ایجاب می کند در راستای حفظ امنیت و آرامش کشور منطقی موضع بگیریم، نه صرفا برای 
رأی آوری.شیرزاد افزوده است : البته این واقعیت و تلقی عمومی که این دولت، دولت اصاح طلبان است بین کسانی که 
ناامید هستند، وجود دارد. اگر بخواهیم واقع بینانه با مسائل سیاسی - اجتماعی برخورد کنیم، به طور طبیعی هر جریانی 

فراز و فرود دارد. ما اواخر دولت دوم اصاحات مشابه چنین وضعیتی را داشتیم 
این شخصیت اصاح طلب در ادامه گفته است : در انتخابات مجلس که برگزاری آن زودتر است، شاید امکان توفیق 
اصولگرایان بیشتر باشد. به دلیل اینکه کاندیداهای  اصاح طلب با بیان اینکه ما  اصاح طلب هستیم و عضو جنبش اصاحات 
یا حامی دولت روحانی بودیم، نتوانند خیلی در بین مردم شهرستان ها رأی جمع کنند. درحالی که ممکن است کاندیداهای 
اصولگرا ژست طرفداری از مردم و شعارهای چپ اقتصادی سر دهند. شعارهایی که متضمن توزیع پول و درآمد عمومی 
اســت و از این جهت با شــجاعت بیشتری عمل می کنند، لذا ممکن است در انتخابات مجلس زمینه های توفیق بیشتری 
داشته باشند و احتماا هم ممکن است روند نظارت استصوابی کماکان کار را برای  اصاح طلبان دشوار کند و آنها نتوانند 
با یک تیم قوی در انتخابات ظاهر شوند. ولی در انتخابات ریاست جمهوری اصولگرایان با فقدان محبوبیت روبه رو هستند.
درباره اظهارات شــیرزاد نکاتی هســت که به اختصار به آن می پردازیم، او علی رغم ادعاهای گذشــته شخصیت های 
اصاح طلب و روزنامه های زنجیره ای که می گفتند دولت کنونی دولت اصاح طلب ها نیست و به این ترتیب می خواستند 
حساب خود را از این دولت جدا کرده و برای خود رای جمع کنند اعتراف کرده است که عموم مردم معتقدند که این دولت 

دولت اصاح طلبان است و عموم مسئولین دولت نیز به این جریان تمایل دارند.
سؤال اینجاست که اگر عموم مسئولین دولتی به جریان اصاحات تمایل دارند چرا نبایستی پاسخگوی ناکامی های 

اقتصادی این دولت باشند؟!
نکته دوم اینکه شــیرزاد اعتراف می کند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشــور مردم عصبانی هستند و چون مردم 
دولت را دولت اصاحات می دانند این سخن که ما اصاح طلب هستیم رای آور نیست، ولی او بافاصله برای تسکین خود و 
دوست داران جریان اصاحات می گوید طرف مقابل با شعارهای مردم فریب از جمله پخش پول در جامعه رای کسب خواهد 
کرد، با توجه به انتخابات های متعدد گذشته دروغین بودن این ادعا یعنی کسب رای از سوی اصولگرایان با شعارهای مردم 
فریب اثبات می شــود، مدعیان اصاحات در اردیبهشــت سال گذشته هر حرفی زدند و هر شعاری دادند تا مردم به نامزد 
مطلوبشان رای دهند، معاون اول اصاح طلب رئیس جمهور هر وعده ای در مناظره های انتخاباتی را مطرح کرده و از آینده ای 

درخشان سخن گفت ولی امروز این وعده ها فراموش شده است.
نکته سوم حمله شیرزاد به نهاد قانونی شورای نگهبان است، او نظارت استصوابی را چون اکثر اصاح طلب ها بر نمی تابد 

و به آن حمله می کند که از این طیف این سخنان بعید و دور از انتظار به نظر نمی رسد.

در زندگی اجتماعی باید کارها تقسیم شود؛ مفروض ما هم این است که یکی از 
نیازهای جامعه، دین است و عده ای باید عهده دار تعلیم و ترویج آن شوند، که همان 
روحانیون هســتند؛ اما ابتدا باید »دین« را تعریف کرد و راه شناختن و ترویج آن را 
آموخت و سپس آن را به دیگران شناساند. البته عاوه بر آن، افراد متکفل این کار باید 

بقدری خودساخته باشند که منافع مادی در نظرشان اهمیت چندانی نداشته باشد.
آیا توقع دین از ما به عنوان یک روحانی، همین کارهایی اســت که امروز انجام 
می دهیم؟ از ســوی دیگر پس از آنکه دین را به خوبی شناختیم، باید بفهمیم شیوه 

کار ما در تبلیغ و ترویج دین باید چگونه باشد و یا چه شیوه ای باید داشته باشیم.
ناتوانی برنامه های سنتی حوزه در پاسخگویی به نیازهای روز

تشکیل دوره هاي »طرح وایت«، مؤید این است که برنامه سنتی حوزه پاسخگوی 
نیازهای روز جامعه نیست. البته دروس سنتی ضرورت دارند، اما برطرف کننده همه 
نیازهای جامعه نیست؛ بلکه امور دیگری که چه بسا بسیار ضروری تر از دروس متداول 
حوزه است، وجود دارد که باید به آنها نیز توجه شود؛ اموری که غفلت از آنها موجب 

می شود که اصل دین به خطر بیفتد.
محور دروس متداول حوزه، فقه و اصول است که تنها بخشی از آموزه های دین 
اســت. اگر کسانی گفتند شناخت خدا، بلکه اصاً هیچ شناخت یقینی امکان ندارد، 
آیا می توان با فقه و اصول به آن پاسخ داد؟ متأسفانه در درس های رسمی حوزه براي 
مباحثي از قبیل مســئله شناخت، تا سیاست اسامی، مدیریت جامعه و وایت فقیه 
که محور و ستون فقرات نظام اسامی است، برنامه خاصی وجود ندارد و حوزه سنتی 

نمی تواند پاسخگوی هیچ یک از این نیازها باشد.
در دروس سنتی حوزه بحث وایت فقیه فقط در بخش کوچکی از کتاب مکاسب 
که شیخ انصاری به آن اشاره ای کرده، مطرح می شود.با اینکه مسئله وایت فقیه رکن 
نظام اسامی است، اما در دروس سنتی حوزه مسئله چندان به آن پرداخته نمی شود.

یکی از رؤسای جمهور سابق کشور در سخنراني خود گفته بود که وایت فقیه، 
چون در قانون اساسی آمده، مورد قبول ما است. چطور ممکن است که دین نسبت 
به ضروری ترین مســائل حیاتی جامعه نظری نداشته باشد؟! نمی توان این مسائل را 
ساده انگاشت و فقط با روایتی مانند مقبوله عمر بن حنظله به دنبال اثبات آن بود؛ 
ضرورت زندگی اجتماعی امری بدیهی اســت  و این امر، لزوماً نباید با آیه و روایت 
اثبات شود؛ چنین کاري مثل این است که انسان برای اثبات ضرورت غذا خوردن، به 

دنبال صدور آیه و روایت باشد! 
لزوم توجه به مباحث و شبهات کان و اساسی

وقتی یکی از مهم ترین استنادها در مباحث فقهی مسئله »اختال در نظام« است، 
این بدان معني است که قبل از این استناد، عقل انسان برخی امور را بدیهی می داند؛ 
از جمله اینکه وجود اصل نظام واجب و اختال در آن حرام است، لذا هرچه موجب 
اختال در نظام می شود، باطل است؛ حال آیا ممکن است دین در مورد اصل نظام که 

امری ضروری است، نظری نداده باشد؟
با این وجود، همچنان عده ای دین را منحصر در نماز و روزه می دانند! بر اساس 
نظر ایشــان، اگر امر به معروف و نهی از منکر هم جزء دین باشد، منوط به شرایطی 

است که در بسیاری از اوقات فراهم نیست!
این شبهات تدریجاً به اینجا منتهی مي شود که چه کسی گفته ما باید جمهوری 
اسامی داشته باشیم؟! مردم انقاب کردند تا استبداد از بین برود و حکومت جمهوری 
برقرار شود؛ چه کسی گفته باید اسام هم باشد؟! حتي ممکن است گفته شود باید 
دوباره رفراندوم برگزار کنیم تا ببینیم اصًا مردم اسام را هم می خواهند یا نه! بر این 

اساس اگر مردم گفتند اسام را نمی خواهیم، آیا باید اسام را کنار گذاشت؟! 
ازم است در باره مبانی حقوق بیشتر کار کنیم تا بفهمیم آیا حقانیت همه چیز 
تابع نظر مردم است؛ و اصاً حق چیست و سر منشأ آن کجا است. امروز ما با بحث هاي 
بسیار عمیقي نظیر این مسائل مواجهیم که در مکاسب و رسائل مطرح نشده و باید 
در باره آنها کار کنیم و به آنها پاســخ بدهیم؛ در غیر این صورت باید آماده شویم که 

فاتحه دینمان را بخوانند.
حوزه علمیه دارای ســابقه ای هزار ساله اســت و انجام چنین تغییراتي در آن، 
مستلزم صرف زمان زیادی است؛ اما این کار مراتبي دارد که »طرح وایت« مرتبه ای 
از آن است؛ همچنانکه خود نظام اسامی هم مراتبی دارد؛ زمانی همه شئون حکومت 
اسامی در اختیار یک نفر یعنی پیامبر اکرم)صلی اه علیه وآله( بود. در زمان حضرت 
علی )ع( حکومت گســترده تر شد و ایشان برای شــهرهای مختلف  قاضی و مأمور 
بیت المال تعیین می کردند، تدریجاً قاری هم به آنها اضافه شد؛ اما آیا امروز می توان 

جامعه را به همان شیوه اداره کرد؟!
در کنار همه کمبودهایی که در عرصه دینی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی، 
روان شناسی و نظایر آن داریم، گاهی کسانی که متصدی انجام کارها شده و مسئولیتي 
را بر عهده مي  گیرند، در عمل پایبند به گفته های خودشــان در زمینه هاي مختلف 
دیني نیستند! چنین کساني گاهی می دانند که خاف احکام اسام عمل می کنند؛ 
اما می گویند امروز شرایط به گونه اي است که چاره ای جز این نیست؛ یا تصور می کنند 
که اگر مطابق دستور دین رفتار کنند، رقیبشان در انتخابات پیروز خواهد شد، لذا از 
انجام آن سر باز می زنند. در واقع عاوه بر مشکل ضعف در شناختن دین، مشکل دیگر، 

ضعفی است که در عمل کردن به احکام دین وجود دارد.
نمی شــود دینــداری را به افراد تزریق کرد؛ بلکه باید هــر یک از ما در عمل به 
وظایف شــرعی پایبند باشیم و تاش کنیم هوس ها بر ما غالب نشود. پس، در وهله 
اول، شناختن دین به عنوان شرط ازم –  و نه کافی – امري ضروري است؛ در مرحله 
بعد نیز باید التزام عملی به ارزش ها مورد توجه قرار گیرد؛ وگرنه دانستن به تنهایي، 

باعث دیندار شدن نمی شود.
ابتدا باید دین را به عنوان یک منظومه منسجم بشناسیم و به دیگران بشناسانیم و 
در وهله بعد خودمان به دین عمل کنیم و کمک کنیم دیگران هم عمل کنند؛ اما باید 
بدانیم که هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر دین را شناختیم و به دیگران هم گفتیم، 
حتماً در رفتار همگان تأثیر بگذارد؛ مگر نه اینکه حتی برخی از نزدیکان پیامبر)ص( 
نیز بدرستي تربیت نشدند؟ خداوند به همه افراد بشر اختیار داده تا با اراده و اختیار 

خود راه حق یا باطل را انتخاب کنند و بپیمایند.
براساس آیات متعددی از قرآن کریم تمام آدمیان در معرض امتحان الهي قرار 
مي گیرند؛ اما قرار نیســت همه در امتحان قبول شوند؛ ولی این مسئله از تکلیف ما 

براي ترویج دین نمی کاهد. 
ضعف احساس مسئولیت نسبت به مسائل بنیادین دینی یکی از بزرگترین کمبودها 
است، عمًا شرایط به گونه اي شده که انجام فعالیت هاي دینی برای بسیاري از ما به 
یک شغل تبدیل شده و گاهي اظهار می کنیم وظیفه ما در حد همین شهریه ناچیزی 
است که می گیریم! این رویکرد با روح تفکر اسامی سازگار نیست. طبیعتاً قشری که 

وظیفه دارد این مسئله را بفهمد و بفهماند، روحانیت است.
سخنرانی آیت اه مصباح یزدي )دام ظله( در مراسم افتتاحیه
 اولین دوره تربیت مدرس جامع »طرح وایت«؛ قم؛ 97/8/24 

زال بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

ضرورت تغییر حوزه های علمیه
 از شیوه سنتی به سمت روزآمد شدن

آنچه روحانی در سمنان گفت  و  آنچه نگفت

بررسی 12 ادعای رئیس جمهور
در گزارش مستند كیهان

* رئیس جمهــور طی ســخنرانی های 
مختلف بدون اشــاره به نقش دولت در 
نابسامانی اقتصادی و مشکات معیشتی 
اقتصادی و دانشگاه  مردم ، کارشناسان 

را مقصر این وضعیت اعام کرد!
* روحانی در حالی می گوید که عده ای 
نادانســته وضعیت کشــور را بحرانی 
قلمداد می کنند که خود وی مرداد سال 
گذشته از خالی بودن خزانه و صندوق ها 
هنگام پیروزی در انتخابات سخن گفته 
اعام کرده  نیز  برنامه  و رئیس سازمان 
تقلیل  به یک سوم  درآمد کشور  است 

پیدا کرده است.

 * روحانی در ســخنان خود از افزایش 
5 برابری حقوق ها و همچنین باا بودن 
این افزایش نســبت به تورم ســخن 
می گوید در حالی که جیب و سفره مردم 

آمار رئیس جمهور را تائید نمی  کند.
* افزایــش 35۰ درصــدی قیمت رب 
میوه،  درصــدی   83 گوجه فرنگــی، 
درصدی   45 تخم مــرغ،  درصدی   ۶۶
برنج، 41 درصدی  گوشت، 44 درصدی 
قند و شــکر، 37 درصدی لبنیات و 29 
درصدی حبوبات به عنوان بخشــی از 
رئیس جمهور  آمار  مردم  نیازمندی های 

را به چالش می کشد.

در پاسخ به خبر کیهان دوشنبه ۵ آذرماه، با عنوان »بانک حقوق واریزی کارگران هفت تپه 
را مسدود کرد« که به نقل از خبرگزاری فارس چاپ شده بود، اداره کل روابط عمومی بانک 
ملی ایران جوابیه زیر را ارسال کرده است که با تشکر از توضیح بانک ملی از نظرتان می گذرد؛
»علی رغم اعطای تسهیات به اکثریت کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه و 
پذیرش ضمانت آن ها در پرونده های تسهیاتی و وجود بدهی معوق بابت تسهیات 
پرداختی، به منظور مساعدت و همکاری با کارکنان این شرکت، هیچ گونه حسابی 

مسدود نیست.
ضمناً بیش از دو سال است که حقوق کارکنان شرکت مذکور نزد سایر بانک ها 

واریز شده است.«

جوابیه بانک ملی به یک خبر

بقیه از صفحه2
بخش دیگر آمار اعامــی رئیس جمهور در این 
ســخنرانی به نرخ تورم و رشــد حقوق کارمندان و 
کارگران مربوط می شود، روحانی از تورم تک رقمی و 
افزایش ۵ برابری حقوق ها در ۵ ســال گذشته سخن 
گفتــه بی آنکه به این حقیقت اذعان کند که آمارها و 

ارقام اعامی با جیب و سفره مردم سازگاری ندارد!
»براساس اعام بانک مرکزی نرخ تورم مهر سال 
جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ معادل 
۱۵/۹ درصد است. همچنین داده های بانک مرکزی 
نشان می دهد نرخ کااها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری کشور نســبت به شهریورماه سال جاری 4/۶ 
درصد و نسبت به مهرماه سال ۹۶ حدود ۳۶/۹ درصد 
رشد داشته است. براساس این داده ها در مهرماه سال 
جاری نرخ کااها نسبت به ماه قبل از خود )شهریور( 
به ترتیب در خوراکی ها و آشــامیدنی ها ۵/۹ درصد، 
دخانیات ۱7/۵ درصد، پوشــاک و کفش ۹/۵ درصد، 
مسکن و آب و برق و گاز ۹/0 درصد، اثاث منزل ۱۲/۹ 
درصد، بهداشت و درمان ۲/۲ درصد، حمل ونقل ۳/۱ 
درصد، ارتباطات 4/۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی 7 
درصد، تحصیل ۹/8 درصد و کااهای متفرقه ۱۱/۵ 

درصد رشد داشته  است.«
 اما آنچه که مشخص و مبرهن است اینکه نرخ 
تورم رسمی اعام شده بازتابی از همه واقعیت های سفره 
خانوارهای ایرانی نیست. به طوری که بررسی متوسط 
قیمت خرده فروشــی برخی از اقام مصرفی خانوارها 
نشان از افزایش ۳۵0 درصدی قیمت رب گوجه فرنگی، 
8۳ درصدی قیمت میوه، ۶۶ درصدی قیمت تخم مرغ، 
4۵ درصدی قیمت گوشت، 44 درصدی قیمت برنج، 
4۱ درصدی قیمت قند و شــکر، ۳7 درصدی قیمت 
لبنیات و ۲۹ درصدی قیمت حبوبات دارد، اقامی که 
تنها بخشــی از سفره خانوارها را تشکیل می دهد که 
این تغییرات قیمتی گواه کاهش شدید توان مردم در 

یک سال اخیر است.
بر این اساس آنچه مشهود است اینکه در شرایط 

فعلی هیچ تناسبی بین 
افزایــش ۱۵ الی ۲0 
درصدی دســتمزدها 
در ســال ۹7 و رشد 
نجومــی قیمت اقام 
برقرار  خانوار  مصرفی 

نیست. 
آمار  اینکه  جالب 
به  مربوط  شده  گفته 
یک ماه پیش اســت 
و مشخص نیست که 
گفته شــده  ارقام  به 
چه میــزان دیگر نیز 
در این یک ماه افزوده 
شده است، به صورتی 
که برخــی اجناس و 
اقام ضــروری مردم 

دارای قیمت لحظه ای می باشــند و اگر در این لحظه 
مشخص نخریدید چند دقیقه بعد باید به قیمت جدید 

خریداری کنید!
کوتاه سخن آنکه نرخ تورم اعامی هیچ تناسبی 
با سفره مردم نداشته و حقیقت را بازتاب نمی دهد و 
طبیعی است که افزایش حقوق نیز تناسبی با این نرخ 

تورم نخواهد داشت.
تناقض گویی آشکار!

رئیس جمهور در سخنان خود به سنت یک سال 
گذشته انتقادهای معیشــتی مردم در دی ماه سال 
۱۳۹۶ که از ســوی برخی افراد مورد سوءاســتفاده 
قرار گرفته و منحرف شــد را به منتقدین منتســب 

ساخته است.
روحانی در جمع دانشــجویان گفته اســت : چه 
کسانی و با چه مجوزی در سال ۹۶ به خیابان آمدند و 
شعار دادند و ناآرامی های مضر برای منافع ملی ایجاد 

کردند که البته همه این ها آشکار است.
وی یادآور شــد: شــرایط امروز کشــور بحرانی 
نیست، اما بســیار سخت و مشکل است. معضات و 
مشکات فراوانی داریم. شما هم عنوان می کنید که 
در دانشگاه ها مشکات وجود دارد و این درست است. 
من به دکتر غامی وزیر علوم که اینجا حضور دارند، 
بارها گفته ام روبه روی زندانی کردن دانشجو به بهانه های 

سیاسی بایستد.
در نزدیک به ۵ سال گذشته وضعیت اقتصادی و 
معیشــتی مردم به شدت دچار آسیب شد و به جایی 
رسید که بخشی از مردم دی ماه سال گذشته به این 
وضعیت اعتــراض کردند، بافاصله پس از اعتراضات 
به حق مردم گروهی آشــوبگر دست به فتنه زده و بر 
موج اعتراضات سوار شده و شعارهای غیر معیشتی و 

غیر اقتصادی را محور ساختند.
رئیس جمهور در یک ســال گذشته هر زمان که 
وقتی به دست آورده این اعتراضات را به منتقدین دولت 
منتسب ساخته است در حالی که همزمان از ضرورت 
شنیده شــدن اعتراضات مردم سخن گفته می شد و 
عــده ای نیز به دنبال آن بودنــد که محل هایی برای 
اعتراض مردم و تخلیه شــدن روحی آنان بدون آنکه 

مشکاتشان حل گردد در نظر گرفته شود!
آشوبگران امنیتی

 یا دانشجویان بی گناه؟!
روحانــی در یک جــای ســخنرانی اخیر خود 
اعتراضات را به منتقدین دولت منتســب می سازد و 
در جای دیگر می گوید به وزیر علوم اعام کرده است 
که باید جلوی زندانی شدن دانشجویان به بهانه های 

سیاسی را بگیرد!
مشخص و مبرهن است که گفته رئیس جمهور 
دقیق نیست و هیچ دانشجویی به بهانه سیاسی زندانی 
نشده است، بازداشــتی های دی ماه سال گذشته به 
اتهامات امنیتی دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته اند، 
این افراد بر موج مطالبات به حق معیشتی مردم سوار 
شده و با پیگیری شــعارهای غیرمعیشتی مطالبات 
دیگری که خواســته یک چند هزارم ملت ایران نیز 
نیست را مطرح ســاخته بودند. آنان به محل کسب 
مردم حمله کرده و دســت به تخریب اموال عمومی 
زده بودند و با این وجود چه کسی است که خواستار 

آزادی چنین افرادی شود؟!
جالب اینکه رئیس جمهور از سویی این اعتراضات 
را به منتقدین منتسب می سازد و از سوی دیگر برخورد 
با آشوبگران سوءاســتفاده کننده از مطالبات مردم را 

سیاسی قلمداد می کند!
استفاده سیاسی و پوپولیستی

 از فضای مجازی!
رئیس جمهور با بیان اینکه ما به دنبال شفافیت 
بوده ایم، اظهارداشــته است : فضای مجازی در اختیار 

مردم، نتیجه ایستادگی دولت بر شفافیت است.
تلگرام در ســال های گذشــته همــواره نقش 
ضدامنیتی و اخالگر در ایران داشــته اســت، فارین 

پالیسی چندی پیش در گزارشی نوشت : رئیس جمهور 
ایــران زمان قابل ماحظــه ای را در دوران انتخاباتی 
ریاســت جمهوری صرف پیام رســان تلگرام کرد. در 
آن دوران بخشــی از مردم به اخبار تلگرام اطمینان 
می کردند تا بتواننــد در رابطه با کاندید مورد عاقه 
خود، »حسن روحانی« اطاعاتی را کسب نمایند. اما 
تنها یک سال بعد، تلگرام بای جان روحانی شد و این 

اپلیکیشن مرکز شتاب دهنده نابودی ارز ایران شد.
این گزارش ادامه می دهد : برخی از ایرانی ها از پیام 
رسان »تلگرام« برای اشاعه شایعات و اخبار نادرست در 
رابطه با نوسانات ارزی استفاده می کنند تا برای خود 
ســودآوری کنند. ریال ایرانی تا ماه »می« جاری در 
مسیری با ثبات گام بر می داشت اما هنگامی که ترامپ 
از توافق هسته ای خارج شد اوضاع هم دگرگون شد. 
بهای دار سیر صعودی به خود گرفت و حتی هنگامی 
که روحانی در نیویورک بسر می برد تا در مجمع عمومی 
سازمان سخنرانی داشته باشد، این قیمت به ۱۹ هزار 

تومان هم رسید.
فارین پالیسی در گزارش خود می افزاید : اما حقیقتا 
این تحریم های آمریکا و ضعف ساختاری اقتصاد ایران 
نبود که به تنهایی باعث بی ارزش شدن ریال شد. بلکه 
تاثیر حقیقی و عمده در این بین را گردش اطاعات 
غلط و شایعاتی گذاشت که در فضای »تلگرام« در میان 

مردم دست به دست می شد.
به گزارش فارین پالیسی، صراف های حرفه ای ایران 
از فضای تلگرام استفاده کردند تا از فضای عدم شفافیت 
بازار سیاه برای کسب سود حداکثری سوءاستفاده کنند. 
ایرانی ها هم در این بین به پســت ها و اطاعات رد و 
بدل شده در تلگرام اطمینان می کردند و اطاعات خود 
را بدین واسطه تکمیل می کردند. برخی از کانال های 
تلگرامی با داشــتن بیــش از ۲ میلیون عضو نقش 
اساسی را در تعیین نرخ ارز ایفا کردند. حتی برخی از 
کانال ها اخبارهای مثبت اقتصادی در رابطه با بی تاثیر 
بودن تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران را سانســور 
هم می کردند. در مقابل رســانه های مورد اطمینان و 
وابسته به حاکمیت هم 
تاش بسیاری کردند تا 
جنگ روانی و شایعاتی 
که در تلگــرام مطرح 
شده بود را خنثی کنند. 
این رسانه ها دائما اعام 
می کردند که این اخبار 
مبنای  و  ندارد  صحت 
  اشــتباهی دارد. مردم 
هم در این میان سعی 
می کردند تــا از ثروت 
نمایند  محافظت  خود 
و به خیابان فردوســی 
روانه شدند تا ریال های 
خود را بفروشند و دار 
بگیرند تا بدین ترتیب 
ثروت خود را از دست 

ندهند.
جالب اینکه دولت به همان اندازه ای که به دنبال 
آزادی تلگرام و مقابله با فیلترینگ این پیام رســان 
ضدامنیتی اســت از پیام رسان های داخلی حمایت 

نمی کند.
جــواد جاویدنیا سرپرســت معاونت امور فضای 
مجازی دادستانی کل کشور با انتقاد از عملکرد وزارت 
ارتباطات درخصوص حمایت از فعالیت پیام رسان های 
داخلــی به مصادیقــی در این زمینه  اشــاره کرده و 
گفته اســت: وقتی در مقابل حدود ۳000 ســروری 
که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده اســت، 
وزارت ارتباطات تعداد انگشت شماری سرور در اختیار 
پیام رسان های داخلی قرار می دهد، یا در مقابل حدود 
۳00 گیگ پهنــای باند مصرفی تلگرام در کشــور 
پهنــای باند ناچیــز ۳۵ گیگابایتی آن هم با کیفیت 
پاییــن و اختاات جدی در اختیار پیام رســان های 
داخلی قرار می گیرد و یــا در مقابل نیازمندی ۳00 
میلیارد تومانی که برای تأمین زیرســاخت های فنی 
بــرای رقابت با تلگرام ازم اســت تنها وام ۵ میلیارد 
تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره یک و نیم 
میلیاردی به پیام رسان های داخلی پرداخت می شود و 
از سوی دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای 
پیام رسان های خارجی اجرا نمی شود، دقیقا همانند 
آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار 
این پیام رسان ها قرار داده باشد و از آنها انتظار داشته 
باشد با پیام رسان های خارجی ای که اتوبان چهار بانده 
با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند، از سوی 
دیگر از سایر دستگاه ها هم انتظار دارد که در این جاده 
خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به 
تبلیغ و برق رسانی و نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی 

و ایجاد امکانات رفاهی و... اقدام کند.
18 میلیارد داری که بدون نظارت

 به باد رفت!
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود گفته 
است: ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه آمریکا 
مواجه بودیم در فروردین ماه در جلسه  مهم اقتصادی 
که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و 
معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به 
اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان 
و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور 
تک نرخی شــده و اعام کردند که باید قیمت ارز را 

4۲00 تومان اعام کنیم.
رئیس جمهور افزود: در آن جلســه همه به اتفاق 
گفتند که اگر قیمت ارز را 4۲00 تومان اعام کنیم، 
تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه گذاری 
به طور کامل تأمین خواهیم کرد به شرط آنکه کسانی 
که این ارز را دریافت می کنند، براساس اعام خود دقیق 

و درست عمل کنند.
روحانی اظهار داشت: نسبت به این تصمیم تردید 
داشتم بخاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق 

می شود یا برخی از آن سوءاستفاده خواهند کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه پس از اخذ این تصمیم 
به همه مسئوان و اقتصاددانان گفتم »تصمیم امشب ما 
»اکل میته« است چرا که شرایط این الزام را به وجود 
آورده کــه تصمیم به تک نرخی کــردن ارز بگیریم، 
ادامه داد: اگر همه مــردم همراهی می کردند، حتماً 
می توانســتیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم 
و اان هــم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی 
واحد برای ارز تعیین کنیم، می توانیم نیازمندی کشور 
را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم 
برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه گذار 
از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی 
بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد 

فساد کردند.
درباره این بخش از سخنان رئیس جمهور نیز نکاتی 
است که بایستی بدان پرداخت، نخست آنکه روحانی 
همه را به جز دولت مقصر می خواند، او مردم را به عدم 
همراهی با دولت متهم می ســازد بدون آنکه بگوید با 

چه مجوزی ۱8 میلیارد دار بدون حساب و کتاب و 
نظارت در اختیار عده ای قرار گرفته که به قول روحانی 
سوءاستفاده کنند و مشخص نشود این میزان نجومی 
ارز در شــرایطی که کشور در تحریم به سر می برد و 

دسترسی به دار محدود بود به تاراج برود؟!
دار 4۲00 تومانی یک مسئله است و دادن ۱8 
میلیارد دار بی حســاب و کتاب که باعث آن رانت و 
فساد بزرگ شد یک مسئله دیگر، مسئله ای که دولت 
تمایلی به پرداختن بدان نداشته و حتی برخوردها با 

عامان این نابسامانی را سیاسی می خواند.
نکته دوم اینکه بر خــاف گفته رئیس جمهور 
اقتصاددان هــای متعددی وجود داشــتند که با این 
اقدام دولت یعنی دار 4۲00 تومانی مخالف بوده اند، 
در این زمینه کافی است به گفت و گوی اخیر ولی اه 
ســیف رئیس  ســابق بانک مرکزی با روزنامه دنیای 
اقتصاد نگاهی از سر دقت انداخت، وی بانک مرکزی 
را از ابتدای سال جاری فاقد اختیارات ازم و کافی و 
منحصرا مجری دســتورات دولت دانسته و گفته بود 

بایستی بانک مرکزی مستقل باشد.
سیف در این گفت و گو اظهار داشته است: توصیف 
و نام گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه 
از ۲۱ فروردین ۹7 به بعد رخ داد مناســب نمی دانم. 
سیاســت مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و 
نتیجه مذاکرات و مباحث انجام شده در ستاد اقتصادی 
بود که در دولت به تصویب رســید. در حقیقت بانک 
مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و 
سیاست گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی توانست 

داشته باشد.
نتیجه اینکه ســیف با این سخنان تاکید داشته 
است بانک مرکزی با سیاست دولت موافق نبود ولی 
ناچار به پیگیری این سیاســت شــده است و این با 
ادعــای رئیس جمهور مبنی بر اتفاق نظر در دولت بر 

روی سیاست ارزی منطبق نیست.
جالب اینکــه روزنامه ایــران ارگان مطبوعاتی 
دولــت در ماه هــای گذشــته بارها سیاســت ارزی 

دولت و بخصوص دار 
به  را  تومانــی   4۲00
نقد و چالش کشــیده 
اســت، این روزنامه در 
یکی از گزارش های خود 
تعیین نرخ دستوری ارز 
از سوی دولت را موجب 
اختال، سردرگمی در 
بــازار و واگرایــی بین 
منافع شخصی و منافع 
اجتماعی دانســته و با 
 اشاره به هجوم نقدینگی 
به بازار ارز می نویســد: 
»در این شرایط دولت 
بدون اینکه این واقعیت 
جدیــد را بپذیــرد و 
راهکاری بــرای تغییر 

نرخ ارز بیندیشد اعام کرد که تمام ارزهای مورد نیاز 
کشــور را با دار 4۲00 تومانی که به عنوان تنها نرخ 
دار و به صورت تک نرخی تعیین شــده بود، تأمین 
می کند. درحالی کــه در وضعیت کنونی اقتصاد و با 
توجه به محدودیت های تحریم که از ســوی آمریکا 
بر ایران تحمیل شــده است دولت توان تأمین تمام 
نیازهای ارزی اعم از واردات کااهای اساســی، مواد 
اولیه و مصرفی و همچنین نیازهای شخصی افراد )ارز 
مســافری و دانشجویی( را ندارد و این موضوع هزینه 
کانی را هم به منابع ارزی کشور و هم فعاان اقتصادی 

و مردم عادی تحمیل کرد.«
ارگان دولت ادامه داده بود: »تأمین ارز کااهای 
مصرفی با نرخ رســمی که در دل خود رانت به همراه 
دارد به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند به تولید 
کشور نیز صدمه بزند. زمانی که تولیدکننده شاهد سود 
سریع و چند صددرصدی برخی واردکنندگان هستند 
انگیزه خــود را برای ادامــه فعالیت های اقتصادی و 
تولیدی از دست می دهند. البته در شرایط اضطراری 
و غیرعــادی اگر دولت ارز ارزان را که به نوعی ثروت 
ملی تلقی می شــود برای تأمین کااهای اساســی و 
مایحتــاج ضروری مردم اســتفاده کند، هیچ منعی 
ندارد ولی درصورتی که این منابع ارزی صرف تأمین 
کااهایی شود که نیاز چندانی به آن نیست هزینه دو 
چندانی بر کشــور تحمیل می شود. نگاهی به لیست 
کااهای وارداتی با ارز رســمی که به تازگی از سوی 
بانک مرکزی منتشــر شد به نیکی نشان می دهد که 
بخشی از این کااها ضرورتی برای واردات با تخصیص 

ارز ارزان و یارانه ای نداشت.«
ایران نوشته بود: »این درحالی است که رهگیری و 
نظارت بر کااهای متنوعی که وارد کشور می شود نیز 
مقدور نیست. به همین دلیل شاهد عرضه محصواتی 
براســاس دار آزاد در بازار هســتیم که با ارز دولتی 
وارد کشور شــده اند. در واقع وجود سازوکار نادرست 
و غیربهینه ای که دولت پیاده کرد باعث شــده است 
تا همه مردم به فســاد و سوءاستفاده از شرایط متهم 
شوند. انتظار از دولتمردان این است که با استفاده از 
سازوکار انگیزشی مناسب، مردم و فعاان اقتصادی را 
به سمت شــرایطی هدایت کنند که رسیدن به نفع 
شخصی را همراستا با منافع جمعی و همگانی ببیند. 
متأســفانه تعیین نرخ دار در سطح 4۲00 تومان و 
اجبــار به پذیرش این نرخ از ســوی همه و اعام به 
غیرقانونی بودن هر نرخی بااتر از آن، باعث اختال 
و سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و 
منافع اجتماعی شد.« نمونه های مشابه فراوانی از این 
قبیل یادداشت ها و اظهار نظرهای کارشناسان اقتصادی 
می توان شاهد مثال آورد که با اظهارات رئیس جمهور 
مبنی بر موافقت همه کارشناسان اقتصادی با سیاست 

ارزی دولت منطبق نیست.
اعتماد صد در صد 

و تضمین امضای کری!
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود گفته 
اســت :»ما هیچ زمانی اعتماد صد در صد به آمریکا و 

دیگران نداشته و نداریم«
وی در ادامه افزود: »شما می گویید چرا به آمریکا 
اعتماد کردید. چه کسی اعتماد کرده است؟ مگر ما در 
برابر کسی که مذاکره می کند حتماً باید اعتماد داشته 
باشیم؟ مگر به صدام اعتماد داشتیم که بعد از جنگ 
با او مذاکره کردیم؟ در دوران امام راحل وزیر خارجه 
وقت دو سال تمام با عراق مذاکره کرد. مگر ما در آن 

دوره به صدام اعتماد داشتیم که مذاکره کردیم؟«.
در پاسخ به این اظهارنظر روحانی باید گفت، اگر 
برجام براساس اعتماد صد در صدی نبود، پس چطور 
امضای کری تضمین شد؟! اگر اعتماد صد در صدی 
نبود، پس چطور دولت تمام امتیازات را به صورت نقد 
و یکجا به طرف مقابل داد و در مقابل وعده های نسیه 
تحویل گرفت. یکــی از مصادیق اعتماد بیجای تیم 
مذاکره کننده به ریاست ظریف به آمریکا این بود که 

تعهدات به صورت همزمان انجام نشد.

»جان کری«- مهر ۹۶- در یادداشتی در روزنامه 
واشنگتن پست نوشته بود: »ایران در توافق هسته ای 

)برجام( پیشاپیش همه امتیازاتش را پرداخت کرد«.
کری در ادامه این یادداشــت نوشــت: »قبل از 
برخورداری ایران از امتیــازات، آژانس تایید کرد که 
این کشــور ۹7 درصد از ذخایر اورانیوم خود را نابود، 
قلب رآکتور اراک را تخریب و غنی سازی اورانیوم در 
ســایت فردو را متوقف کرده است و بیش از ۱۳000 
سانتریفیوژ را برچیده و برنامه اش را در معرض نظارت 

شدید قرار داده است«.
ازم به ذکر اســت که ظریف- شهریور ۹7- در 
مصاحبه با شــبکه تلویزیونی سی ان ان و در پاسخ به 
این ســؤال خبرنگار که »اگر شما احساس می کردید 
آمریــکا به تحریم ها اعتیاد دارد، چــرا توافق را ادامه 
دادید؟« گفت: »این شــاید یک  اشتباه بوده است اما 
مشکل اینجا بود که احساس ما این بود ایاات متحده 
یاد گرفته که دست کم در مورد ایران، تحریم ها علیرغم 
ایجاد مشقت های اقتصادی، نتایج سیاسی مد نظر آنها 
را به بار نمی آورند و من فکر می کردم که آمریکایی ها 
این درس را یاد گرفته اند. متأسفانه،  اشتباه می کردم«.

افتخار به دستاورد
 نزدیک به صفر!

روحانی گفت: »برجــام راه را برای نفت، تجار و 
بانک ها باز کرد و سرمایه زیادی وارد کشور شد. آیا این 
پیروزی نیست و نباید به این پیروزی افتخار کنیم؟«.
متاسفانه دولتمردان همچنان مشغول بزک برجام 
و چشم بستن بر واقعیت ها هستند. این در حالی است 
که مقامات ارشد دولت بارها بر دستاورد تقریبا هیچ 
برجام اذعان کرده اند.گفتنی اســت »سیف« رئیس  
سابق بانک مرکزی- فروردین ۹۵-گفته بود: »برجام 
تاکنون »تقریباً هیچ« دستاورد اقتصادی برای تهران 

در بر نداشته است«. 
»محمدجواد ظریف« وزیر خارجه نیز-مهر ۹۶- 
گفته بود: »ما هنوز نمی توانیم در انگلیس یک حساب 
بانکی باز کنیم«. »عباس عراقچی« معاون سیاســی 
نیز در  وزیر خارجــه 
روزهای گذشته گفته 
برجام  بود: »مزایــای 
نزدیک به صفر شــده 

است«.
ازم به ذکر است 
که روحانی-اردیبهشت 
نشســت  در   -۹7
مدیران  هم اندیشــی 
ارشد دولت گفته بود 
که 4 ســال است که 
با گونی دار می آوریم.

دســتاورد برجام 
از »تقریبــا هیچ دوره 
به  به »نزدیک  اوباما« 
ترامپ«  دوره  صفــر 
رسیده ولی دولتمردان 
همچنان بر ادامه این رویکرد خسارت بار اصرار داشته 

و به آن افتخار می کنند!
شفافیت

 برای ما یا دشمن؟!
روحانی در ادامه گفت: »اف ای تی اف خوب باشد یا 
بد، زیرساخت و ازمه ارتباط مالی با بانک های جهانی 
است. نباید اجازه دهیم جنجال بیهوده در مورد این 
لوایح راه بیفتد ما به تصویب این لوایح 4 گانه نیاز داریم. 
باید با پولشویی مبارزه کنیم و راه آن شفافیت است«.
آقای روحانی تاکید کرده است که باید با پولشویی 
مبارزه کنیم و در ادامه تصریح کرده اســت که راه این 
مبارزه، تصویب لوایح مرتبط با FATF اســت. این در 
حالی است که ایحه مبارزه با پولشویی در سال۱۳8۶ 
در مجلس شورای اسامی تصویب و به قانون تبدیل شده 
بود و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه 
88 آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت 
اباغ شده بود. بنابراین چنانچه دولت اراده ای برای مقابله 
 FATF با پولشویی دارد، به آسانی و بی آنکه نیازی به
باشد می تواند با این پدیده پلشت مقابله کند. پیوستن 
به FATF شفاف سازی برای دشمن و جاده صاف کنی 
برای اجرای دقیق تحریم های آمریکا به دست خودمان 
اســت. FATF یک ابزار کلیدی در سیاست خارجی 
آمریکا برای انــزوای مالی گروه ها و جریان های هدف 

آمریکا با برچسب مبارزه با پولشویی و تروریسم است.
ادعای قطع همکاری

 روسیه و چین!
روحانــی در ادامــه گفت:» ده ها بانــک دنیا از 
کشورهای دوست که با آنها تعامل داریم، به ما اعام 
کردند که اگر در اف ای تی اف عضو نباشید، نمی توانیم 

همکاری کنیم«.
دولــت و حامیانش مدعی هســتند در صورت 
عدم پذیرش و اجرای دستورات FATF حتی چین 
و روســیه نیز قادر به همکاری با ایران نیستند، حال 

آنکه واقعیت ها، اشتباه بودن این ادعا را ثابت می کند.
بدترین شــرایطی که FATF می تواند برای یک 
کشــور به وجود آورد، »اقدام متقابل« است که از آن 
تحت عنوان لیست ســیاه یاد می شود. در یادداشت 
تفســیری توصیه شــماره ۱۹ این نهاد، مصادیقی از 
اقدامات متقابل علیه کشــورهای هدف ذکر شــده 
اســت. مطابق این یادداشت تفسیری، نهایت فشاری 
که »اقدام متقابل« می تواند بر کشور هدف وارد کند، 
افزایش مراقبت کشــورهای دیگر درباره آن است و نه 
قطع همکاری. به عنــوان نمونه، این افزایش مراقبت 
به شــکل »رعایت شناخت مشتری به صورت تقویت 
شده« و »جمع آوری اطاعات تکمیلی از تراکنش های 
موسسات مالی در کشور »هدف« انجام می شود اما نهایتا 
این مراقبت ها به قطع همکاری منجر نمی شود. عاوه  بر 
این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیست 
سیاه، این اقدامات مراقبتی همچنان علیه کشورمان 
انجام می گیرد. بنابراین با بازگشــت به لیســت سیاه 
)اقدام متقابل( عما اتفاق جدید مهمی رخ نخواهد داد.

ایران از ســال ۱۳88 تا ۱۳۹۵ در لیســت سیاه 
FATF بوده اســت و از ســال ۱۳۹۵ از این لیست 
تعلیق شده است. سؤال مهمی که مدعیان »قطع کامل 
همکاری« باید به آن پاسخ دهند این است که در این 
7 سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، 
همکاری های مالی ایران با کشورهای دیگر کاما قطع 
بود؟ تبادات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف 
از جمله روســیه و چین در این دوران، نشان می دهد 
که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع 
همکاری های مالی و بانکی با کشــورهای دیگر نشده 
است. کوتاه ســخن اینکه رئیس جمهور در اظهارات 
خــود بدون هیچ گونه عذرخواهــی از مردم به دلیل 
سیاست های اقتصادی دولت که اقشار ضعیف جامعه 
را دچار مشــکات سختی ساخته است همه کاسه و 
کوزه ها را ســر مردم و منتقدین شکسته است و این 

روش رایج دولت در پنج سال گذشته بوده است.

رئیس جمهور با بیان این که  مردم ما در روزهای 
سخت همیشه پشت نظام بودند و امروز هم چنین 
است، گفت: در بودجه 98 کااهای اساسی با ارز 

42۰۰ تامین می شود.
حجت ااسام روحانی شــب گذشته در نشست 
خبری که در استانداری سمنان برگزار شد با تاکید بر 
این که 78 طرح با یکهزار و 4۶۶ میلیارد تومان اعتبار، 
مصوبات این سفر برای استان سمنان خواهد بود، گفت: 
اجرای این طرح ها می تواند به تحول، رشد و پیشرفت 

استان کمک کند. 
وی افزود : یکی از طرح ها جاده معلمان اســت که 
شــمال را به مرکز کشور متصل می کند و این طرح بر 
مبنای قولی که در سفر قبل دادیم، عقب است؛ نقدی 
بر سازمان برنامه و بودجه وارد است و در شورای اداری 
اعام شــد که همین روزها ۲40 میلیارد تومان آماده 
تخصیص اســت که اجرایی و همه عقب ماندگی سفر 

قبل جبران خواهد شد.
رئیس جمهوری تأکید کرد: قولی که در این ســفر 
داده ایم، اختصاص یک هزار و 4۶۶ میلیارد تومان است 

که امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم محقق شود. 

روحانی همچنین در جلســه شورای اداری استان 
سمنان به افزایش حقوق کارکنان در بودجه ۹8 اشاره 
کرد و گفت: بر این اســاس دولــت تصمیم گرفته تا 
 در ســال آینده حقوق کارکنــان را ۲0 درصد افزایش

 دهد.
رئیس جمهــور با اشــاره بــه امضــاء تفاهم نامه 
همکاری های مشترک در جلسه توسعه و برگزیدگان 
استان سمنان با ارزشی بیش از ۱0 هزار میلیارد تومان، 
گفت: اجرای این پروژه ها نقش بسزایی در توسعه بیش 

از پیش استان خواهند داشت.
روحانی با بیان این که همواره نسبت به تأمین آب 
آشامیدنی مردم تأکید کرده ایم، گفت: آب آشامیدن حق 
مردم است و باید از آب هایی که در شمال و جنوب کشور 
وجود دارد استفاده کرده و آن را به دست مردم برسانیم.
رئیس جمهور همچنین به موضوع سیاست خارجی 
نیز اشــاره ای کرد و گفــت : به صراحت گفتیم که اگر 
اروپایی ها هم بخواهند در رابطه با توان دفاعی کشــور 
حرفی بزنند، برای ما قابل قبول نیســت چرا که توان 
دفاعی ما برای دفاع از کشــور است و با هیچ کس در 

این رابطه صحبت نمی کنیم.

 رئیس جمهور در نشست خبری: 

كااهای اساسی در بودجه ۹۸  با ارز ۴2۰۰ تومانی تامین می شود

انگلیس و فرانسه که جلسه شورای امنیت را برای 
بررســی گزارش ها درباره آزمایش های موشکی ایران 
تشکیل دادند، نتوانستند هیچ مدرکی در زمینه اینکه 

قطعنامه های  شورای امنیت نقض شده اند، ارائه دهند.
در ادامه اظهارات گســتاخانه مقامات اروپایی درباره توان 
موشکی ایران، دفتر ریاست جمهوری فرانسه به آزمایش موشکی 
بالســتیک نسبت داده شــده به ایران واکنش نشان داد و آن را 
تحریک برانگیز و بی ثبات کننده خواند و مدعی شد که ایران باید 

آزمایش های موشکی خود را متوقف کند.
در روزهای اخیر مقامات آلمان، انگلیس و آمریکا نیز اظهارات 
گستاخانه ای را درباره توان موشکی کشورمان مطرح کرده بودند.

همزمان با این اظهارات گســتاخانه،هیئت های نمایندگی 
فرانسه و انگلیس در سازمان ملل در اقدامی ضدایرانی از شورای 
امنیت خواســتند تا آزمایش موشکی که ادعا می شود ایران به 

تازگی انجام داده است را بررسی کند.
انگلیس، فرانسه و آلمان مدعی شده اند که آزمایش موشکی 
ایران »ناهمخوان« با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

شامگاه سه شــنبه، نشست شــورای امنیت سازمان ملل 
درباره آزمایش موشــک بالستیک میان برد ایران پشت درهای 

بسته برگزار شد.
»کارن پیرس« نماینده انگلیس در سازمان ملل که یکی از 
کشورهایی بود که خواستار نشست شورای امنیت درباره آزمایش 
موشکی ایران بود، گفت: هیچ دلیل مشروعی وجود ندارد که چرا 
ایران باید این قطعنامه را نقض کند. اگر شما می خواهید به جامعه 
بین الملل نشان دهید که یک عضو مسئول بوده و واقعا خواستار 
صلح و امنیت منطقه ای هستید این موشک هایی نیستند که شما 

می توانید آزمایش و پرتاب کنید.
»برایان هوک« رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه 
آمریکا نیز بعد از درخواســت از اتحادیــه اروپا برای همراهی با 
تحریم های هسته ای آمریکا، این بار از اروپایی ها خواست به بهانه 

آزمایش موشکی ادعایی تهران را تحریم کنند.
رویترز در گزارشی نوشت:دیپلمات های اروپایی با بیان اینکه 
موضع محکم ایران درخصوص برنامه موشکی، اروپا را مستأصل 
کرده است، می گویند احتمال بازگرداندن گزینه تحریم ایران به 

دستور کار اتحادیه اروپا وجود دارد. 
رویترز در ادامه نوشت: یک دیپلمات اروپایی در توضیح این 
موضوع می گوید: »طی یک ماه گذشته، وزیر خارجه انگلیس و 

هیئت های عالی رتبه ای از فرانسه و آلمان به تهران سفر کرده تا در 
این باره صحبت کنند. آنها )ایران( اما می گویند که درباره )برنامه 

موشکی( بالستیک هیچ مذاکره ای نمی کنند«.
مسکو: 

غرب هیچ مدرکی ندارد
»فئودور استرزیزوفســکی« سخنگوی ماموریت روسیه در 
ســازمان ملل به خبرگزاری تاس گفت:انگلیس و فرانســه که 
جلسه شورای امنیت را برای بررسی گزارش ها درباره آزمایش های 
موشکی ایران تشکیل دادند، نتوانستند هیچ مدرکی در زمینه 

اینکه قطعنامه های  شورای امنیت نقض شده اند، ارائه دهند.
به گزارش مهر،بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجه 
گفت: قطعاً برنامه های دفاعی خود را براســاس ابراز نگرانی های 
بی اساس و مبتنی بر القائات بی بنیان و هدفمند برخی کشورها 

تنظیم نمی کنیم.
قاســمی افزود: ما در برنامه دفاعی موشکی خود هیچگونه 
مغایرتی با هیچ قطعنامه شورای امنیت نمی بینیم و اگر کسانی 
چنیــن ادعایی دارند یا با قطعنامه ۲۲۳۱ آشــنایی ندارند و یا 
اینکه بدون توجه به مفاد این قطعنامه، صرفاً قصد فضاسازی و 
ایجاد حساسیت و تنش علیه ایران را دارند که در هر دو حالت، 
جمهوری اسامی ایران چنین رویکردی را محکوم کرده و آن را 
غیرسازنده و ناکارآمد می داند و به تمامی کشورهایی که با این نوع 
فرضیات خام و بهانه جویی های ناقص و بی اساس چشمان خود 
را بر واقعیات و سیاســت های شفاف و ثبات ساز ایران می بندند 
توصیه می کند که صلح ، ثبات و امنیت منطقه ای و بین المللی 
را قربانی اهداف دیگرانی که مناسبات سازنده ایران با کشور های 
منطقه و جهان را مخل سیاست های یک جانبه گرایانه و زیاده 
خواهانه خود می دانند نکنند؛ کشورهای اروپایی باید بیش از پیش 

هوشمندانه رفتارنمایند.
گستاخی بدهکار

کشورهای انگلیس، فرانســه و آلمان در کنار برخی دیگر 
از کشــورهای اروپایی به دلیل میزبانی و حمایت همه جانبه از 
گروهک تروریستی منافقین و گروهک های ضدایرانی تجزیه طلب 
و حمایت و تجهیز رژیم بعث صدام علیه ایران در 8 سال جنگ 
تحمیلی و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش، اکنون 
در جایگاه متهم قرار دارند. اما در سایه انفعال و بی عملی وزارت 
خارجه، در جایگاه شاکی نشسته و روز به روز بر گستاخی خود 

علیه کشورمان می افزایند.

در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و به جایی نرسید

جنجال بی سند اروپا و آمریکا علیه برنامه موشکی ایران



بمباران لیبی توسط جنگنده های آمریکایی
مردم تظاهرات کردند

مردم لیبی با برگزاری تظاهراتی، اعتراض خود 
به حمله هوایی آمریکا به جنوب غربی این کشور را 
که به بهانه هدف قرار دادن عناصر القاعده صورت 
گرفت محکوم کردند. در این حمات شماری از مردم 

لیبی جان باختند.
اعضای قبیله »الطوارق« در صحرا واقع در جنوب غربی 
لیبــی با برگزاری تظاهراتی در حالی که شــعار می دادند 

»آمریکا به بهانه حمله به القاعده فرزندان ما را می کشد«، 
حمله آمریکا به این منطقه را محکوم کردند. معترضان از 
دولت طرابلس خواســتند تحقیقاتی درباره حمله آمریکا 
انجام دهد.تظاهرات کنندگان همچنین پارچه هایی در دست 
داشــتند که روی آنها نوشته شده بود »فرماندهی نیروی 
هوایــی آمریکا در آفریقا بــه غیرنظامیان ما حمله کرده و 

فرزندان ما را می کشد«.

پوتین: خروج آمریکا از پیمان هسته ای را 
بدون پاسخ نمی گذاریم

رئیس جمهور روسیه اعام کرد، این کشور خروج 
آمریکا از پیمان نیروی هســته ای میان برد را بدون 

پاسخ نمی گذارد.
»وادیمیر پوتین« تاکید کرد: اگر آمریکایی ها به این 
نتیجه رســیده اند که باید تسلیحاتی داشته باشند که این 
قرارداد مانع آن است، پس روسیه هم این کار را انجام خواهد 
داد. وی افــزود: آمریکایی ها اکنون برای خروج رســمی از 

پیمانی که خود ناقض آن هستند، دنبال مقصر می گردند. 
ســتاد کل نیروهای مسلح روســیه هم اعام کرد: در 
صورت فروپاشی پیمان فوق، کشورهای میزبان پایگاه های 
موشــکی آمریکایی، به هدفی برای موشک های ما تبدیل 
خواهند شد.»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، اخیرا گفته 
بود که این کشور همه تعهدات خود در قبال پیمان فوق را 

تا 60 روز آینده به حال تعلیق در می آورد.
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سرویس خارجی-
پس از اینکه دولت فرانسه اعام کرد، طرح 
افزایش مالیات بر ســوخت را بــه مدت 3 ماه 
تعلیق می کند، جلیقه زردها که طی شورش های 
خود شــعارهای ضد ســرمایه داری سر داده و 
اعام  بودند  ماکرون شده  کناره گیری  خواستار 
کردند، درخواست آنها تعلیق این طرح نیست و 

تظاهرات ها را ادامه خواهند داد.
اواخر ســال 2017 میادی بود که دولت ماکرون 
قانونی را برای افزایش مالیات بر سوخت تصویب کرد. 
همزمان افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت سوخت 
در فرانسه شد و همین کافی بود تا جنبشی اعتراضی 
به نام »جلیقه زردها« در فرانسه شکل بگیرد که طی 
سه هفته گذشته پاریس و بسیاری از شهرهای فرانسه 
را به آشوب کشیده اند. بیشترین حجم آشوب ها مربوط 
به شنبه گذشته بود که پاریس رسما تبدیل به میدان 
جنگ بین معترضان و پلیس شد که ماحصل آن تبدیل 

پاریس به »شهری سوخته« بود.
»امانوئــل ماکرون « که در ابتــدا تاش می کرد، 
جنبش ضدســرمایه داری »جلیقه زردهــا« را نادیده 
بگیرد و با کلمات نامناسبی آنها را خطاب قرار می داد، 
بااخره در مقابل آنها تسلیم شد و از »ادوارد فیلیپ« 
نخست وزیر فرانسه، خواست با معترضان مذاکره کند. 
پس از آن نیز فیلیپ روز سه شنبه اعام کرد، اجرای 
طرح افزایش بهای گاز و برق، تا شــش ماه آینده، به 
تعویق می افتد: »طرح افزایش مالیات بر ســوخت به 
مدت 3 ماه تعلیق خواهد شد. هیچ مالیاتی ارزش آن 

عضو جنبش جلیقه زردها:

وعده ماکرون کافی نیست
اعتراض ها را ادامه می دهیم

را ندارد که وحدت ملت و کشور را به خطر بیندازیم.«
صدای معترضان را شنیدیم

 وی به همراه رئیس جمهور اعام کردند که صدای 
معترضان را شــنیده اند.این تصمیــم تازه دولت عصر 
دوشنبه در جریان یک نشست فوق العاده در کاخ الیزه 
و به ریاســت ماکرون و با حضور 10 وزیر دیگر کابینه 
اتخاذشــذ. ماکرون برای شرکت در این نشست، سفر 
برنامه ریزی شــده خود به صربســتان را هم به تعویق 

انداخته بود.
منابــع نزدیک به مقام های رســمی در پاریس به 
خبرگزاری فرانسه گفته اند که دولت تصمیم دارد به جز 

تعویق اجرای طرح مالیاتی برای سوخت، تدابیر دیگری 
را نیز برای آرام کردن فضای اعتراض و خروج از بحران، 
به اجرا بگذارد. به نظر می رسد دولت فرانسه قصد دارد تا 
با اعام این تصمیم و خرید زمان، اوضاع کشور را آرام 
کند، اما ظاهرا این عقب نشینی ضمنی هنوز تغییری 
در وضعیت نا آرام کشــور ایجاد نکرده اســت. چرا که 
جلیقه زردها این تصمیــم را ناکافی می دانند و اعام 
کرده اند که تا لغو کامل این قانون به اعتراض خود ادامه 
می دهند و حتی خواستار برکناری نخست وزیر شده اند.
»بنیامین کوشی« یکی از اعضای جنبش »جلیقه 
زردها« در همین ارتباط و در مصاحبه ای تاکید کرده: 

»این جنبش خواســتار ادامه اعتراضات است ولی این 
تظاهــرات اعتراض آمیز بایــد آرام و به دور از هرگونه 
خشونت باشد.« به گزارش تسنیم وی افزود: »جنبش 
جلیقه زردها خواستار برپایی تظاهرات مجدد روز شنبه 
آینده است ولی چیزی که برای من مهم است آن است 
که این جنبش باید آرام و مسالمت آمیز و بدون هرگونه 
خشونت مجدد باشد. یک تحصن 5 هزار نفری در میدان 
اصلی تولوز اثری به مراتب بیشتر و مهم تر بر مقام های 
دولتی خواهد داشت تا اعمال خشونت. ما باید حمایت 

از 85 درصد مردم فرانسه را همچنان ادامه دهیم.«
وی همچنین اظهار داشت: »تعلیق افزایش مالیات 
بر سوخت چیزی نبوده است که ما به دنبال آن بوده ایم 
، ما به دنبال لغو کامل هرگونه افزایش قیمت سوخت و 
مالیات انرژی از ابتدای ژانویه 2019 هستیم.« به گفته 
این چهره معترض دولت فرانسه باید در مورد »اصاح 
وضعیت کلی مالیات ها«، »توزیع ثروت« و »برگزاری 
دائمی همه پرســی درباره موضوعات مهم اجتماعی«، 
دست به اقدام بزند. پایگاه اینترنتی رادیو »فرانس انفو« 
نیز با انتشار سیاهه ای از خواسته های جلیقه زردها که 
تاکنون مطرح شده، نوشته است: »این خواسته ها زیاد 
هستند و شمار آنها اکنون به ۴8 مورد رسیده است.«

شورش ها باید ادامه یابد
 یکی از شخصیت های سیاسی برجسته فرانسه نیز 
به نام »اریک دروئه« که به جنبش جلیقه زردها پیوسته، 
خواستار شــدت یافتن اعتراض ها در روز شنبه آینده 
شده است. او گفته که عقب نشینی در برابر دولتی که 

محبوبیت خود را از دست داده، جایز نیست.

سرویس خارجی-
رژیم صهیونیســتی با ســروصدای زیاد 
عملیاتی را تحت عنوان »ســپر شمال« در 
مرز فلسطین اشغالی و لبنان با هدف اعامی 
»تخریب تونل های حزب اه« آغاز کرده است؛ 
این جنجال، با واکنش های گسترده ای مواجه 
شــده؛ برخی آن را حرکتی سیاسی با هدف 
فرار نتانیاهو از سیاست های شکست خورده اش 
دانسته اند اما  حزب اه گفته است تحرکات 
نظامیان صهیونیســت در مناطق مرزی را با 

دقت رصد می کند!
ارتش رژیم صهیونیستی از دو روز پیش با سرو 
صدای زیاد از شروع »عملیاتی گسترده در مرزهای 
شمالی به منظور کشف و نابودی تونل های حزب اه 
لبنان« خبر داده و تصاویری نیز از چند تونل منتشر 
کرده است. صهیونیست ها می گویند موفق به کشف 
یک تونل ۴00 متری حزب اه در نزدیکی روستای 
»کفر کا« شــده اند که ۴0 متــر آن داخل اراضی 

اشغالی است. 
این جنجال اما بــا تحلیل های متفاوتی مواجه 
شده اســت. برخی آن را »فریبکاری نتانیاهو برای 
سرپوش گذاشــتن برمشــکات داخلی« ارزیابی 
کرده اند. مخالفان کابینه رژیم صهیونیســتی جزو 
این دسته اند. آنها معتقدند عملیات ارتش این رژیم 
نمایشی فریبکارانه از سوی نخست وزیر برای گریز از 
اعام جرم پلیس درباره فسادهای مالی نتانیاهو است. 

جنجال »تونل« در مرز لبنان و اسرائیل            حزب اه: تمام تحرکاتتان را زیر نظر داریم

فارس در این باره نوشته، »یوال حسون« رئیس 
فراکسیون »اردوگاه صهیونیست« در پارلمان رژیم 
صهیونیســتی و عضو کمیســیون خارجه و امنیت 
خواستار پاسخگویی مناسب درباره اقدام ارتش شده 
و گفته که آیا این عملیات »سپر شمال« است یا سپر 
نتانیاهــو؟!  وی این عملیات را اقدامی برای انحراف 
افکار عمومی درمورد پرونده فساد »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر ارزیابی کرد. گادی آیزنکوت رئیس ستاد 
مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نیز گفته هدف از 
این عملیات، از بین بردن خطر حزب اه و جلوگیری 

از حضور ایران در نزدیکی مرزهای شــمالی است. 
»امین حطیط« کارشناس امنیتی و راهبردی لبنان 
هم این عملیات را »نمایشی« دانسته که نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی بــرای کاســتن از بحران های 
داخلی خود در ســایه شکست اســرائیل در همه 
 جبهه ها خصوصا اخیرا در جبهه غزه و سوریه به آن

 نیاز دارد.
»عبدالبــاری عطــوان« نویســنده و تحلیلگر 
مشهور جهان عرب و سردبیر روزنامه فرامنطقه ای 
رای الیــوم در ایــن باره گفته، هدف نخســت وزیر 

رژیم صهیونیســتی از این عملیات، نجات شــمال 
سرزمین های اشغالی فلسطین نیست بلکه نجات خود 
از طناب  داری است که بر گردنش پیچیده شده است 
و ممکن است به مرگ سیاسی وی منجر شود و یا 
باقی مانده عمرش را پشت میله های زندان بگذراند. 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز ابراز امیدواری 
کرده در عملیات سپر شمال، قطعنامه شماره 1701 
شورای امنیت نقض نشود. این در حالی است که جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا گفته، واشنگتن از 
اسرائیل در عملیاتی که برای نابودسازی تونل های 
هجومــی حزب اه در مرزهایش با لبنان کلید زده، 

حمایت می کند.
واکنش حزب اه

حزب اه لبنــان اما این خبر را نه تایید کرده و 
نه تکذیب. »حســن حب اه« عضو شورای سیاسی 
حــزب اه لبنان گفته مقاومــت در آمادگی کامل 
قرار دارد و هر گونه تحرک دشــمن صهیونیســتی 
در تمامی جبهه ها را با دقت و هوشیاری تحت نظر 
دارد... دشــمن صهیونیستی پس از جنگ 33 روزه 
دیگر جرات نکرده دست به حمله علیه مقاومت بزند، 
زیرا دریافته است که مقاومت قادر است به این رژیم 

ضربه وارد کند.
این جنبش قدرتمند همچنین با انتشار تصاویر 
با کیفیتی از رفت و آمدهای نظامیان صهیونیســت 
در مناطق مرزی اعام کــرده، تمام تحرکاتتان به 

دقت رصد می شود!

سرویس خارجی-
سناتور های ارشد جمهوری خواه 
آمریکا پس از نشســت توجیهی 
با رئیس  ســیا به اتفاق آراء اعام 
کردند خروجی صحبت های »جینا 
»بن  که، شخص  بود  این  هاسپل« 
سلمان« مســئول قتل خاشقجی 

است.

خروجی اظهارات رئیس سیا در کنگره
سناتورهای ارشد آمریکا: قاتل خاشقجی 

خود بن سلمان است

 دونالد ترامپ پیش از این گفته بود به هیچ عنوان قصد ندارد منافع 
کشورش را فدای این پرونده کند و از بن سلمان حمایت می کند.

داستان قتل فجیع »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد سعودی 
گویا تمامی ندارد. این حادثه به اهرم فشاری علیه پادشاهی سعودی و به 
ویژه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تبدیل شده که بنابر شواهد موجود 
عامل اصلی این جنایت است. نیاز بن سلمان به رهایی از این باتاق باعث 
شده تا کشورهای مختلف برای منتفع شدن از دارهای نفتی آل سعود 
به روش های مختلف بن ســلمان را بدوشند، بن سلمانی که نشان داده 
برای رسیدن به تخت پادشاهی حاضر است باج بدهد. آمریکا در این بین 
گوی سبقت را از همه ربوده و تا توانسته این گاو شیرده را دوشیده است.

رئیس  جمهور روســیه نیز با استقبال از بن سلمان در نشست گروه 
20 نشان داد، بدش نمی آید از دارهای نفتی گاو شیرده ترامپ نصیبش 
شود. امانوئل ماکرون نخست وزیر فرانسه دیگر مقامی است که سعی دارد 
با نجات بن سلمان از باتاق »خاشقجی« به بخشی از قراردادهای اقتصادی 
با ریاض دســت یابد. اما اوج اخاذی از عربستان مربوط به دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا اســت که با وجود اینکه نهادهای اطاعاتی آمریکا 
مانند سیا نیز دست داشتن بن سلمان در قتل خاشقجی را به نحوی تایید 
کرده اند اما وی همچنان تاکید دارد که منافع اقتصادی آمریکا را به دلیل 
قتل یک نفر به خطر نمی اندازد. در واقع گزارش رئیس  سیا در کنگره نیز 
نخواهد توانست در مورد نوع حمایت ترامپ از بن سلمان تغییری ایجاد 
کند. گویا گزارش جدید سیا)دســت داشتن شخص بن سلمان در قتل 

خاشقجی( ابزاری است برای اخاذی بیشتر واشنگتن از ریاض.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، به نقل از ای بی ســی نیوز، 
سناتورهای ارشد جمهوری خواه آمریکا روز سه شنبه( پس از حضور در 
یک نشســت توجیهی با »جینا هاسپل«، رئیس آژانس اطاعات مرکزی 
این کشور )سیا( اعام کردند تردیدی ندارند که محمدبن سلمان، ولیعهد 
سعودی، دستور قتل وحشیانه جمال خاشقجی، را صادر کرده است. این 
نتیجه گیری سناتورهای آمریکایی پس از نشست توجیهی با رئیس سیا، 
در تضاد با ادعای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشــور اســت 
که می گوید مدرک مستدلی برای اثبات ارتباط میان بن سلمان و قتل 

خاشقجی وجود ندارد.
باب کورکر، عضو جمهوری خواه کنگره و رئیس  کمیته روابط خارجی 
مجلس سنا در این باره و احتماا پس از شنیدن اظهارت هاسپل گفته: 
»کوچک ترین شــکی ندارم که ولیعهد سعودی فرمان قتل را صادر و به 
آن نظارت کرده است. او دقیقا می دانسته چه اتفاقی دارد می افتد. او این 
قتل را از پیش برنامه ریزی کرده بود. اگر بن ســلمان محاکمه می شد و 
در برابر هیئت منصفه بود، در مدت نیم ساعت مجرم شناخته می شد.«

»لیندسی گراهام«، سناتور جمهوری خواه آمریکا از ایالت کارولینای 
جنوبی، نیز پس از نشست توجیهی با رئیس  سیا گفت اگر پیش از این 
نشســت احتمال می داده که بن سلمان در قتل خاشقجی نقش داشته 
اســت، پس از جلسه اطمینان باایی پیدا کرده که ارزیابی اولیه اش در 

این باره درست بوده است. 
»ریچارد بلومنتال« سناتور ارشد دیگری از مجلس سنای آمریکا در 
اظهارات خود موضوع خاشقجی را »قتل وحشیانه و از پیش تعیین شده« 
دانست و گفت که دولت ترامپ در حال اپوشانی آن است. وی همچنین 
تاکیــد کرد پومپئو وزیر خارجه و متیس وزیر دفاع آمریکا کنگره را در 

این موضوع گمراه کرده اند.

سرویس خارجی-
ماه  تنها در  منابع فلسطینی اعام کردند 
گذشته 13 عملیات مقاومتی در کرانه باختری 
در  اشکال مختلف، از جمله تیراندازی، حمله 
با ساح ســرد و زیرگیری با خودرو صورت 
گرفته که به گفته صهیونیســت ها طی آن 20 

صهیونیست زخمی شده اند.
کرانه باختــری ماه نوامبر گذشــته )آبان ماه( 
شــاهد افزایش قابل ماحظه عملیات های مقاومتی 
در واکنش به تجاوزات بی وقفه رژیم صهیونیســتی 
بــود و این عملیات ها در  اشــکال مختلف، از جمله 
تیراندازی، حمله با ساح سرد و زیرگیری با خودرو، 
صــورت گرفت. پرتاب ســنگ و بطری های آتش زا 
و نیــز بمب های دست ســاز از جمله دیگر عملیات 
فلســطینی های ســاکن کرانه باختری است که با 
احتساب آنها تعداد این عملیات به صدها هم می رسد. 
به گفته منابع فلسطینی در برخی از این عملیات ها 
مانند عملیات »برکان« عامل عملیات متواری شده و 

ثبت 13 عملیات مقاومتی در کرانه باختری علیه صهیونیست ها ظرف یک ماه

هنوز دست پلیس رژیم صهیونیستی به آنها نرسیده 
است. در عملیات برکان دو صهیونیست کشته و یک 

نفر مجروح شد.
به گــزارش مرکز اطاع رســانی فلســطین، از 
مهم ترین این عملیات ها می توان به عملیات شهید 

»رمزی ابو یابس«  اشاره کرد که در نزدیکی شهرک 
بیت امر واقع در شــمال الخلیل صورت گرفت و وی 
با حمله به ســمت نظامیان صهیونیست با خودروی 

خود، 3 تن از آنها را زخمی کرد.
در مجموع می توان گفت که مقاومت فلسطین 

توانســته در ماه گذشــته 6 عملیات تیراندازی، 5 
عملیات حمله با ســاح سرد، 2 عملیات زیرگیری 
بــا خودرو و 8 عملیات بمب گذاری و پرتاب 2 مورد 
بمب دست ســاز و 26 عملیات پرتــاب بطری های 
آتش زا به سمت پایگاه ها و خودروهای جنگی رژیم 

صهیونیستی اجرا کند.
عاوه بر این، مناطق مختلف کرانه باختری و قدس 
نیز شــاهد وقوع 551 مورد درگیری و پرتاب سنگ 
بوده اند که در کل منجر به زخمی شدن 20 شهرک 
نشین صهیونیست در مقابل شهادت 3 فلسطینی و 

زخمی شدن 121 نفر دیگر شده است.
اســتان های رام اه و قدس با 158 و 109 مورد 
درگیری شاهد بیشترین درگیری ها میان فلسطینیان 
و صهیونیست ها بوده اند و 98 مورد درگیری هم در 
استان نابلس ثبت شــده است. الخلیل و قلقیلیه با 
88 مورد درگیری، بیــت لحم با 67، جنین با 25، 
طولکرم با 2۴، سلفیت با 10 و طوباس و اریحا با 5 

مورد درگیری در رده های بعدی قرار دارند.

جلسه پارلمان عراق، که به خاطر بررسی صاحیت هشت 
نامزد پیشنهادی نخست وزیر برای تکمیل کابینه تشکیل شده 

بود، به تشنج و درگیری  کشیده و تعطیل شد.
روز ســه شــنبه »عادل عبدالمهــدی« به همراه هشــت نامزد 
نخست وزیری مورد نظر خود، به پارمان رفتند تا او طبق روال قانونی، 
نظر نمایندگان پارلمان را در باره آنها جویا شود. اما جلسه پارلمان به 
تشــنج و در گیری میان نماینگان انجامید وعبدالمهدی به همراه آن 

هشت نفر، مجبور به ترک پارلمان شدند. 
پس از آن نیز ریاســت پارلمان اعام کرد، جلســه رای اعتماد به 

پنجشنبه )امروز( موکول می شود.
بیش از دو ماه است که عبدالمهدی مأمور به تشکیل کابینه جدید 

شده است، ولی هنوز نتوانسته کابینه خود را تکمیل کند.
نمایندگان پارلمان ماه گذشته در اولین جلسه رأی گیری، از میان 
22 وزیر پیشنهادی نخست وزیر، تنها به 1۴ وزیر رای اعتماد داده  بودند 
و به همین دلیل، پست های ریاست هشت وزارتخانه خالی مانده است.

اظهارات عبدالمهدی
به گزارش فارس، عبدالمهدی که سه شنبه شب در نشست هفتگی 
هیئت دولت سخن می گفت، تصریح کرد، درگیری بین نمایندگان و 
تنش های لفظی قبل از آغاز جلســه رای گیری بر ســر رای اعتماد به 
هشت نامزد پیشنهادی کابینه، باعث شد که این جلسه تشکیل نشود 
و در نتیجه، سرنوشت ریاست هشت پست وزارتی، در هاله ای از ابهام 

باقی بماند.
نخســت وزیرعراق افــزود: ما منتظریم که پارلمان زمان جلســه 
تکمیل فرآیند تشکیل کابینه را پس از حصول توافق بین نمایندگان، 

مشخص نماید.
وی همچنین، با تاکید بر تاش جدی دولت برای مبارزه با فساد 
گفت که 13 هزار پرونده مربوط به فساد در عراق وجود دارد که همچنان 

باز و در حال رسیدگی است.
واکنش های داخلی به رفتار نمایندگان

تنش آفرینی نمایندگان پارلمان عراق با واکنش منفی گســترده 
محافل سیاسی و کارشناسی در این کشور روبرو شد.

»نوری مالکی« نخست وزیر سابق عراق، سه شنبه شب و ساعاتی پس 
از تنش و درگیری در داخل پارلمان این کشور، گفت که »آنچه امروز در 
پارلمان رخ داده است، مشکل جدی و ناکامی بزرگ است«. وی از همه 
احزاب سیاسی این کشور خواست تا اختافات را کنار بگذارند و روی 
تکمیل فرآیند تشکیل کابینه جدید به ریاست عبدالمهدی تمرکز کنند.

نخست وزیر سابق عراق، که در یک نشست خبری سخن می گفت، 
افزود: آنچه امروز)روز سه شنبه( در پارلمان رخ داده، امری تاسف بار و 

مصادره آشکار اراده ملت و رای دهندگان است.
رئیس ائتاف »دولت قانون« عراق تاکید کرد که رویداد روز سه شنبه 
پارلمان، پیروزی اراده خشونت و درگیری و آشوب محسوب می شود.

شــماری از کارشناسان نیز انگشت اتهام خود را به سمت »مقتدا 
صدر« گرفتند و گفتند که مطالبات غیر منطقی وی از نخســت وزیر 

جدید، زمینه ساز تشنج در پارلمان بوده است. 
درمجموع، کارشناســان شرایط موجود در عراق را بسیار حساس 
می دانند و می گویند، ادامه تشــنج سیاسی در این کشور ممکن است 

آمریکا را برای عملیاتی کردن توطئه های جدید، وسوسه کند.

همه چیز درباره جلسه دیروز پارلمان عراق
چرا کابینه عادل عبدالمهدی تکمیل نشد؟

در حالی که هیئت یمن برای شرکت در مذاکرات صلح تحت 
نظارت سازمان ملل عازم سوئد شده، ائتاف سعودی- اماراتی بر 
شدت حمات خود در جبهه های مختلف یمن به ویژه در ساحل 

غربی، افزوده است!
نمایندگان انصاراه و دولت مستفی یمن دیروز برای شروع مذاکرات 
صلح وارد سوئد شدند. این مذاکرات قرار است در نهایت به آتش بس و 
اتخاذ یک راه حل سیاسی در یمن منجر شود. اما مسئله اصلی این است 
که ائتاف سعودی بارها این گونه مذاکرات را ناکام گذاشته و کارشناسان 
بر این باورند که این بار نیز ائتاف سعودی جدیت ازم برای مذاکره را 
ندارد. شاهد مثال این ادعا نیز این است که در آستانه شروع مذاکرات، 
ائتاف سعودی حمات خود به نقاط مختلف یمن را تشدید کرده است.
در همین رابطه خبرگزاری فارس نوشته ، ائتاف سعودی-اماراتی 
این روزها با تشدید حمات به غرب یمن تاش می کند بندر الحدیده، 
مهم ترین کانال کمک رسانی به مردم یمن را  اشغال کند تا در مذاکرات 
صلح دست برتر را برای امتیازگیری داشته باشد؛ حماتی که طی چهار 
ماه گذشــته با مقاومت مردم یمن در جلوگیری از سقوط الحدیده به 
شکست انجامیده است. پایگاه خبری شبکه »المسیره« هم نوشته، در 
حمله توپخانه ای ائتاف متجاوز سعودی به الحدیده، یک زن کشته شد 
و سه شهروند یمنی زخمی شدند. از سوی دیگر، در حمله خمپاره ای 
شــبه نظامیان هم پیمان ائتاف سعودی به شــهر »الدریهمی«، یک 
دختربچه کشــته شد و چندین تن از اعضای خانواده اش و شهروندان 
یمنی زخمی شــدند. بر اســاس این گزارش، متجاوزان با بیش از 50 
خمپاره، شهر الدریهمی را هدف قرار دادند و خسارات زیادی به منازل 
و دارایی های ساکنان این شهر وارد آوردند. این تشدید حمات در جبهه 
غربی یمن، همزمان با اعزام هیئت مذاکره کننده یمنی به ســوئد برای 
از سرگیری مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان ملل صورت می گیرد.

در همین ارتباط، »محمد عبدالسام« سخنگوی جنبش انصاراه 
یمن تاکید کرد: »ما از هیچ تاشی برای موفقیت مذاکرات صلح و تحقق 
صلــح و پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه و لغو محاصره یمن فروگذار 
نخواهیم کرد... ما دست های خود را برای صلح دراز کرده ایم اما در عین 
حال به ارتش و کمیته های امنیتی تاکید کرده ایم که نسبت به احتمال 
هرگونه حمله ای آماده  باشند.«از سوی دیگر، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن تشــدید حمات ائتاف سعودی در آستانه مذاکرات در سوئد را 
نشانگر عدم جدیت برای تحقق صلح برشمرد. سرتیپ یحیی سریع روز 
ســه شنبه اعام کرد که حمات ائتاف سعودی به یمن شدت گرفته 
اســت. اکنون همه نگاه ها به مذاکرات صلح ســوئد است. پیش از این 
قرار بود مذاکرات صلح یمن در شــهریور ماه در ژنو برگزار شــود که با 
مانع تراشــی عربستان این نشست برگزار نشد. تاش های سازمان ملل 

در این خصوص نیز نتیجه ای نداد. 

اعام  اوکرایــن  مســلح  نیروهای  فرمانــده 
کرد، تانک های روســیه تــا 18 کیلو متری مرزهای 
اوکراین رسیده اند و کشورش در برابر یک خطر نظامی 

بزرگ قرار دارد.
ژنرال »ویکتور موژنکو« اظهار داشت: تصاویر ماهواره ای 
نشــان می دهد که تانک های روســی »تــی-62-ام« تا 18 
کیلومتری مرز اوکراین رســیده اند. به گزارش ایســنا، وی 
ادامه داد: آنها)روس ها( شمار خودروهای زرهی )در مناطق 
مرزی( را از اواسط سپتامبر)اواخرشهریور( تا اوایل اکتبر)اواخر 
مهر( به 250 دستگاه رسانده اند.موژنکو همچنین، گفت که 
شواهد نشــان می دهد نیروهای روسی طی این مدت بطور 
قابل توجهی در نزدیکی مرزهای اوکراین تقویت شــدند، و 
اوکراین در برابر یک خطر نظامی بزرگ قرار دارد که از سال  

201۴ تاکنون سابقه نداشته است.دو هفته قبل سه کشتی 
نیروی دریایی اوکراین در تنگه »کرچ« وارد آب های روسیه 
شــدند و نیروهای روســی نیزروی آنها آتش گشودند و سه 
خدمه کشــتی اوکراینی را زخمی کردند. در این ماجرا، 2۴ 
خدمه کشتی دستگیر شده وهمچنان در بازداشت روس ها 
هستند. این واقعه زمینه ساز بحران جدیدی میان دوکشور 
شده است، موژنکو مدعی شد: در برابر ما یک دشمن قرار دارد 
که هیچ گونه محدودیت قانونی، اخاقی برای خود نمی شناسد. 
بسیار دشوار است که پیش بینی کنیم )این دشمن( چه زمانی 
علیه اوکراین وارد عمل خواهد شد.موژنکو اضافه کرد: اوکراین 
نیز در پاسخ به اقدام روسیه، نیروهای هوایی و زمینی بیشتری 
را به منطقه اعزام خواهد کرد. این در حالی است که به گفته 
کارشناسان، در صورت وقوع یک جنگ تمام عیار، اوکراین 

شــانس چندانی برای پیروزی ندارد و ممکن است بار دیگر 
به روسیه منضم شود.

موضع مسکو
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین گفت، به رغم 
حمایت آمریکا و ناتو از اقدامات تحریک آمیز اوکراین، روسیه 
همه اقدامات ازم را برای مقابله حداکثری با تحرکات نظامی 

کیف انجام می دهد.
به گزارش خبرگزاري صداوســیما از مسکو، وی افزود: 
متجاوزان اوکراینــی با افزایش نیروهــای نظامی و انتقال 
تسلیحات سنگین به مرزهای مشترک با روسیه، بطور مداوم 
اقدامات تحریک آمیز خود را افزایش می دهند. روسیه تسلیم 
فشارها نخواهد شد و ملوانان متجاوز  که هفته پیش در اقدامی 
غیرقانونی با ســه شناور رزمی وارد آب های روسیه در تنگه 

»کرچ« شده اند را آزاد نخواهد کرد.  
هشدار موگرینی

»فدریکا موگرینی« مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، دیروز هشــدارداد، تنش ها میان اوکراین و روسیه در 
سواحل کریمه، اقتصاد کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار 
داده و تردد کشتی های اروپایی را در منطقه دچار اختال 

و تاخیر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موگرینی افزود: ما 
درباره تحوات اخیر در دریای »آزوف«، به شدت احساس 
نگرانــی می کنیم ،...)زیــرا( در ورای تهدیدات امنیتی که 
ما امروز به وضوح در منطقه شــاهدش هســتیم، اقتصاد 
کشــورهای اروپایی نیزتحت تاثیر این تنش ها قرار گرفته 

است. 

فرمانده نیروهای مسلح اوکراین:

تانک های روسیه به 18 کیلومتری اوکراین رسیدند، هر لحظه ممکن است به ما حمله کنند

آل سعود ساعاتی قبل از شروع 
مذاکرات صلح 

حمله به شهرهای یمن را از سر گرفت
 پایگاه اینترنتی »واشــنگتن اگزماینر« نوشته : تحلیلگران 
نظامی بر این باورند ناوهای هواپیمابر آمریکا ممکن است به واسطه 

تولید سامانه های تسلیحاتی دوربردتر به زودی منسوخ شوند.
ناوهای هواپیمابر آمریکا یکی از مظاهر قدرت ســخت این کشــور 
هستند اما پیشرفت های سریع در تکنولوژی های نظامی باعث شده برخی 
کارشناســان به این نتیجه برسند که به زودی »این ناوهای غول پیکر به 
سرنوشــت دایناسورها گرفتار خواهند شــد«. پایگاه اینترنتی واشنگتن 
اگزماینر در گزارشــی در همین زمینــه تحت عنوان »ناوهای هواپیمابر 
آمریکا ممکن است به سرنوشت دایناسورها دچار شوند« نوشته: تحلیلگران 
مسائل راهبردی و نظامی بر این باورند که ناوهای هواپیمابر آمریکا ممکن 
است از یک مشکل به مراتب بزرگ تر رنج ببرند: ناوهای هواپیمابر آمریکا 
ممکن است به علت تصمیمات کوته بینانه و به واسطه تولید سامانه های 

تسلیحاتی دوربردتر به زودی منسوخ شوند. 
این گزارش می افزاید: »برنامه نیروی دریایی آمریکا این است که در 
هر ســه سال یک فروند ناو هواپیمابر تولید کند تا بتواند تا سال 2030 
ناوگانی متشــکل از 12 فروند از این ناوهای هواپیمابر را به وجود آورد. 
با این حال، تاریخ نگاران معتقدند که نیروی دریایی آمریکا باید از جنگ 
جهانی دوم یک درس بیاموزد. در خال جنگ جهانی دوم بود که کشتی 
جنگی بزرگ ژاپنی ها، موسوم به یاماتو، قربانی نیروی هوایی آمریکا شد. 
این کشتی جنگی ژاپنی که به بیش از یکصد و پنجاه قبضه توپ و آتشبار 
مجهز بود قدرتمندترین کشــتی جنگی زمان خود محسوب می شد این 
کشتی جنگی عظیم الجثه هنگامی که سرگرم دفاع از اوکیناوا بود به علت 
حمات متعدد بمب افکن ها و اژدر افکن های آمریکایی منفجر و غرق شد.« 

واشنگتن اگزماینر هشدار داد
خطر »انقراض« در انتظار
 ناوهای هواپیمابر آمریکا

رئیس سیا


