
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 
و صــادرات کلیه کااهای بازرگانــی، ترخیص کاا از گمرکات 
داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 
و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، 
مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 
غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیات ریالی و 
ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 
بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 
پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شــود در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهــای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله شــهرآرا- بزرگراه 
شهیددکتر چمران- کوچه ادن- پاک 5- طبقه پنجم- واحد 
10 کد پستی 1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

اســت از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شــرکا خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 
0021060721 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 
امیر کیانی به شماره ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اسکندری قرنین 
به شــماره ملی 0021060721 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
امیر کیانی به شــماره ملی 0323690386 و به ســمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 
اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراانتشــار 
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 مؤسسات غیرتجاری تهران 

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ 1397/8/23 به شماره ثبت 533888 به شناسه ملی 14007945721

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

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

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری ناجی گستر قائم در تاریخ 1397/4/12
 به شماره ثبت 45033 به شناسه ملی 14007694568 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 و 
مجوز 84225 مورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای غام جــوان دلوئی )عضو 
اصلی( به عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( 
آقــای مجید نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشندل 
کاهــو )عضو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( 
- آقــای علیرضا جواهری نیســتانک )عضو اصلــی( به عنوان 
خزانــه دار )کــد ملــی: 1249822556(- آقــای محمدرضا 
قیطانچی )عضــو اصلی( )کد ملــی: 1378761235(- آقای 
مرتضــی فتاحی )عضو اصلی( )کد ملــی: 0532854020( - 
آقای مصطفی قاسمی )عضو اصلی( )کد ملی: 0066003377( 
- آقای وحید ابراهیم زاده اردســتانی )عضــو علی البدل( )کد 
ملــی: 1189312492( - آقــای محمدعلــی ریاحی )عضو 
علی البدل( )کــد ملــی: 3256140424( - آقای محمدرضا 
جمال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 1502707756( - 
آقای محمدرضا بختیاری لفمجانــی )بازرس علی البدل( )کد 
ملی: 0057680043( انتخاب شــدند. کلیه اسناد تعهدآور با 
امضای آقــای دکتر غام جوان دلوئی )رئیس هیئت مدیره( و 
آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( همراه با 
مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غام جوان دلوئی 
)رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی )نائب 

رئیس( معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک 
ایران به شماره ثبت 1767 
و شناسه ملی 10100161448

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء )ص( گروه تخصصی نوح )ع( 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه آبگیر پتروپاایش کنگان(

)UG( 64"موضوع مناقصه: عملیات برشکاری، فیت آپ و جوشکاری لوله های کربن استیل
مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/09/18 لغایت 1397/09/27

تاریخ تحویل پاکت ها: 1397/09/28
تاریخ گشایش پاکت ها: 1397/10/01

مدت قرارداد: چهار ماه شمسی از تاریخ شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 200/000/000 ریال )دویست میلیون ریال(

بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره توسط 
موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانــک مرکزی جمهوری 

اسامی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.(، واریز وجه نقد
- این موسسه در رد کردن و یا قبول کردن پیشنهاد مختار است.

- سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج یک نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت دریافت اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان- روبروی کارخانه سیمان کنگان- موسسه عمران ساحل 
کارگاه آبگیر و زیرســازه فلر پتروپاایش کنگان- مدیریت امور قراردادها- حســین 

بنیادلو
تلفن تماس: 09386945484 - 09173510698

تهران- تهرانپارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان 
شــهید مهتمدی جنب قرارگاه ســازندگی قرب نوح )ع(- مدیریت 

حقوقی و امور قراردادها موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء )ص( گروه تخصصی نوح )ع( 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه آبگیر پتروپاایش کنگان(
موضوع مناقصه: عملیات رنگ و سندباست لوله های  64 فلزی کربن استیل

مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/09/18 لغایت 1397/09/27
تاریخ تحویل پاکت ها: 1397/09/28

تاریخ گشایش پاکت ها: 1397/10/01
مدت قرارداد: چهار ماه شمسی از تاریخ شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال(
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد کردن و یا قبول کردن پیشنهاد مختار است.

- سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج یک نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت دریافت اسناد مناقصه:
بوشهر - شهرستان کنگان - روبروی کارخانه سیمان کنگان - موسسه عمران ساحل 
کارگاه آبگیر و زیرســازه فلرپتروپاایش کنگان - مدیریت امور قراردادها - حســین 

بنیادلو
تلفن تماس: 09386945484 - 09173510698

تهران - تهرانپارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان 
شهید مهتمدی جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - مدیریت حقوقی 

و امور قراردادها موسسه عمران ساحل.

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

  

    آگهی مناقصه عمومی

  

شهرداری زابل به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و بند 
3 صورتجلســه شماره 106 مورخه 97/7/11 شورای محترم اسامی 
شهر زابل در نظر دارد تعداد 5 دستگاه خاور کمپرسی 4 تنی با راننده 
بــا مدل 90 به بــاا جهت حمل زباله از طریــق مناقصه عمومی به 
اشــخاص واجدالشرایط به مدت 6 ماه به صورت اجاره ماهیانه واگذار 
نماید، از متقاضیان محترم دعوت می شــود از تاریخ نشــر این آگهی 
جهت دریافت برگ شــرکت در مناقصه به امور قراردادها شهرداری 
مراجعه نمایند و نسبت به واریز 5٪ کل مبلغ پیشنهادی بعنوان سپرده 
شرکت در مناقصه به شماره حســاب 0106674386006 نزد بانک 

ملی شعبه شهرداری واریز نمایند.
شرایط مناقصه

1- مقادیــر و میزان حجم کار: روزانه حداقل 8 ســاعت کار مفید با 
تعیین وقت مسئول خدمات شهری می باشد.

2- مــدت قرارداد و منابع: مدت قرارداد 6 ماهه و پرداخت کارکرد از 
منابع داخلی می باشد.

3- اجاره هر دستگاه خاور کمپرسی با راننده با قیمت پایه برای یک 
ماه مبلغ 3/500/000 ریال می باشد.

4- پیشــنهاد قیمت بایستی برای هر کدام بصورت ماهانه بوده و به 
پیشــنهاد مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و یا تحویل خارج از 

موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.
5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریزی به 
جاری حساب 0106674386006 بنام شهرداری زابل نزد بانک ملی 

شعبه شهرداری باشد.

6- شرایط متقاضی: داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه 
طبق مشــخصات اعامی توأم با راننــده دارای گواهینامه مرتبط- 
توانایی ارائــه تضمین انجام تعهدات به میــزان 10 درصد مبلغ کل 

قرارداد
7- تامین کلیه هزینه های خاورهای کمپرسی اعم از سوخت- بیمه- 
اســتهاک- پرداخت حقوق و مزایا و ایاب و ذهــاب راننده برعهده 
برنده مناقصه و تامین کارگر جهت بارگیری بعهده کارفرما خواهد بود.

8- به پیشــنهاداتی که قانون منــع مداخله کارکنان دولت را رعایت 
نکرده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

9- کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مناقصه می باشد.
10- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

11- شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها بنا به صرفه و 
صاح شهرداری مختار می باشد.

12- نحوه تســلیم پاکات: ســپرده در مناقصه پاکت)الف( 2- اسناد 
مناقصه به همراه اسناد مالکیت دستگاه خاور به انضمام کپی مدارک 
و... متقاضی در پاکت)ب( برگ پیشــنهاد قیمت به صورت صریح و 
خوانا در پاکت)ج( و هر ســه پاکت در یک پاکت بزرگ قرار داده شده 

و به واحد امور مالی شهرداری تحویل گردد.
13- مهلت دریافت اســناد شرکت در مناقصه از مورخه 97/10/1 تا 

آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 97/10/9
14- تاریخ بازگشــایی پاکات ســاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 

97/10/10 در محل دفتر شهردار می باشد.

نوبت اول
جمهوری اسامی ایران

شهرداری زابل

خمری- سرپرست شهرداری زابل
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فایننشال تایمز خبر داد 
اتحادیه اروپا
 قرار بود
 تضمین بیاورد
تحریم می آورد!

۲

هشدار روحانی در اجاس رؤسای مجالس 6 کشور:
اگر ایران از تحریم  ها آسیب ببیند

غرب هم در امان نخواهد ماند 

* رئیس جمهور: تروریســم اقتصادی به معنای وحشت آفرینی در موضوع اقتصاد یک کشور و ایجاد رعب 
و ترس در دیگر کشورها جهت ممانعت از تجارت و سرمایه گذاری در کشور هدف است. خروج آمریکا از 
برجام و اعمال مجدد تحریم ها و اقدامات این دولت علیه جمهوری اســامی ایران و شرکای آن بی تردید 

نمونه بارز تروریسم اقتصادی است.
* با تضعیف ایران از راه تحریم ، خیلی ها در امان نخواهند بود، آنها که حرف ما را باور ندارند، خوب است به 
نقشه جغرافیا نگاهی بیاندازند.                                                                                       صفحه۳

* سازمان بنادر: توسعه بندر چابهار با قدرت ادامه 
خواهد یافت.

* برخاف مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ از مرز 
12 هزار تومان گذشت.

* دبیر انجمن برنج: واردات برنج از هفته آینده آغاز می شود.

 * اســتاد اقلیم شناســی هشــدار داد؛ تعطیلــی 
صنایع ایران با اجرای موافقت نامه پاریس.

 * ســخنگوی کمیســیون حمایــت از تولید ملی؛ 
نرخ اجناس موجود در بازار منطقی نیست.

صفحه۴

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

دستور رهبر انقاب
برای تقویت ارزش پول ملی

کسری تجاری آمریکا 
رکورد 10 ساله را شکست
صفحه2

خبر ویژه

آمریکا 
علیه اوپک !

یادداشت میهمان

صفحه2

ظلم بزرگ دولت به سه هزار دانشجوی بورسیه
نوبت محاکمه مدیران متخلف است

* دیوان محاسبات کشور حکم نهایی خود را درباره 
بورسیه های دولت دهم صادر کرد که بر این اساس 
تخلفی متوجه شــورای مرکزی بورس دولت دهم 
نیســت و این شــورا در حدود وظایف و اختیارات 

قانونی عمل کرده است.
* با صدور این حکم و نهایی شــدن نتیجه پرونده 
اینک نوبت محاکمه مدیران متخلفی اســت که با 
سرنوشت 3 هزار بورسیه برای مطامع سیاسی خود 

بازی و مرتکب ظلم بزرگ شدند.
* بهار 1393 و تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن 
دولت یازدهم، پروژه بورســیه ها کلید زده شد و در 
این بین، هزاران جوان نخبه کشــور با انگ متقلب، 
ناایق، بی کفایت و ... حیثیتشان را از دست دادند و 
امیدشان برای ادامه تحصیل یا اشتغال نا امید شد.

* از نظر مسئولین دولت یازدهم ورود حدود سه هزار بورسیه به دانشگاه و سپس ورود آنها به جرگه استادی، 
به معنی تحول در نظام دانشــگاهی کشــور و  تغییر در ســاختار علمی و مدرسین دانشگاه بود و این برای 

سیاست گذاران وزارت علوم جای نگرانی داشت!
* با این بازی سیاسی هزاران دانشجوی نخبه کشور که سرنوشت خود را با ادامه تحصیل گره زده و برخی 

استعفا داده و هزینه های زیادی را نیز متحمل شده بودند دچار سرنوشت تلخی شدند.
 * پیگیری و محاکمه عامان ظلم بزرگ می تواند به برخی سیاســت بازان این پیام را مخابره کند که دوران 
بزن در رو تمام شده و هر عمل خاف قانون و ظلمی بازخواست خواهد داشت.                            صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان

طوفان جلیقه  زردها در فرانسه
پلیس و ارتش وحشیانه به جان معترضان افتادند

* جنگنده های آمریکا بیمارستان »هجین« سوریه را 
به طور کامل ویران کردند.

* توضیح تیم اندرسون پژوهشگر استرالیایی به کیهان 
درباره علت اخراجش از دانشگاه سیدنی.

 * آل خلیفه در چالش »تونل«، حزب اه را محکوم 
و از اسرائیل حمایت کرد!

* ژاپن ضمــن افزایش بودجه نظامی،240 میلیارد 
دار ساح از آمریکا می خرد.               صفحه آخر

سازمان ملل:

سعودی ها هفته ای 123 غیرنظامی یمنی را می کشند
33 درصد قربانیان زن و کودکند

* در حالی که دولت فرانســه کاما در مقابل خواسته های معترضان عقب نشسته، جلیقه زردها 
دیروز بار دیگر به خیابان ها ریختند و با شــعارهای ضد سرمایه داری خواستار استعفای دولت 

شدند.
* دولت ماکرون برای مقابله با معترضان نزدیک بــه 90 هزار پلیس، نیروهای امنیتی، ارتش و 
خودروهای زرهی را در خیابان ها مستقر کرده بود اما معترضان نترسیدند و به خیابان ها برگشتند. 
 * تصاویر و گزارش های منتشــر شده نشــان می دهد دولت ماکرون برای سرکوب معترضان 

کم نگذاشت و وحشیانه به سرکوب آنها پرداخت.
* تنها  در اعتراضات دیروز نیروهای امنیتی بیش از 700 تن از معترضان را بازداشت کردند.

* پلیس دیروز پیش از آغاز اعتراضات بیش از  278 نفر را بازداشت کرده بود.

* جلیقه زردها اعتراضات خود را »ســومین انقاب فرانسه« نامیده و بر خواسته هایشان تاکید 
می کنند.

 * همزمــان با گســترش درگیری هــا و زد و خوردها بیــن معترضان و نیروهــای امنیتی 
 پلیس پاریس نیز اعام کرد بخشــی از نقشــه ها و برنامه های امنیتی پلیــس روی اینترنت 

لو رفته است.
* دیروز اتحادیه کارکنان نیروی پلیس فرانســه موسوم به »ویگی« نیز  اعام کرد که تا اطاع 

ثانوی دست به اعتصاب می زند و از جلیقه زردها حمایت می کند.
* رهبر انقاب حدود 7 سال پیش  پیش بینی کرده بود روزی ملت اروپا علیه دولت هایشان قیام 
خواهند کرد و »این قیام حتمی است«.                                                                         صفحه آخر

فرانسه در آتش
خبرگزاری دولت 
در خواب!

۳

۱۱

دریادار سیاری: 
امروز می توانیم 
تجهیزاتمان را 
به روز کنیم

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
شهردار خوب نباید 
اهل کار کردن باشد

این همه تهران را 
ساخته اید که چه؟!

۱۱



اخبار كشور
صفحه 2

 یک شنبه    ۱۸ آذر ۱۳۹۷
اول ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۶۹

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* آقای ظریف، دیگر بدعهدی ها و اهانت های اروپائیان را با لبخند پاسخ ندهید، 
این رفتار شما موجب نگرانی مردم ایران اسامی نسبت به ادامه دار شدن مواضع 

بی شرمانه غربی ها شده است.
بخشنده- رشت
* چرا دولت به صراحت نمی گوید که با تصویب FATF و CFT هیچ چیزی قرار 
نیست عاید ملت شود و همانند برجام فقط فشارها را بر کشورمان بیشتر می کند.
021---3405

* آه و نالــه ملت های مظلوم از جمله یمن و میانمار مانند با بر ســر ظالمین 
خراب خواهد شــد. بعد از فرانسه کشــورهای انگلیس و آلمان باید در انتظار 

عذاب الهی باشند.
0920---1013

* اول انقــاب بزرگ ترین نقطه ضعف یک مســئول اعزام فرزندانش به خارج 
حتی برای تحصیل بود ولی امروز دولتمردان گویا در این کار با یکدیگر مسابقه 

گذاشته اند! اگر مشکلی هست به خاطر فراموشی ارزش های انقاب است.
0902---3107

* چرا با اولین برخورد قانونی با گران فروشــان شــاهد کاهش قیمت ها نبودیم 
که هیچ در برخی موارد شــاهد گران شــدن مجدد هم بوده ایم؟ یک جای کار 

مشکل دارد.
021---0354

* پکیــج ... قبــل از افزایش دار یک میلیون و 800 هزار تومان بود و در بازار 
به فراوانی یافت می شد اما بعد از گران شدن دار این محصول داخلی در بازار 
آزاد به قیمت 9 میلیون تومان به فروش می رسد و کارخانه هم پکیج را از سبد 

فروش کارخانه تا پایان سال حذف کرده است!
0912---4709
* چرا نام شــرکت های متخلفی که دست در جیب مردم کرده اند و اجناس را 
گران به مشــتریان فروخته اند در رسانه ها گفته نمی شود تا مردم هم بدانند و 

نخریدن محصوات آن شرکت ها را با جدیت دنبال کنند.
0911---9932
* قیمت شــیر پاکتی از هزار تومان به 2500 تومان رســیده است. حال تصور 
کنید در دیگر اقام پرمصرف و ضروری چه رشد قیمتی رخ داده است. متعجبم 

که چرا دولت مدام اصرار به انکار جهش آمار تورم در کشور دارد؟!
051---2713
* وقتی تعزیرات حکومتی شرکت های لبنیاتی را جریمه می کند متاسفانه این 
شرکت ها به جای کاهش قیمت با کاهش وزن اجناس خود، به راحتی جریمه 

را جبران می نمایند و در این بین تنها سر مردم بی کاه می ماند!
0916---5170
* چنــدی پیش رئیس اداره صنعت و معدن و تجــارت اردبیل اعام کرد که 
گوشــت منجمد در اردبیل به وفور پیدا می شــود. خواستم لطف کنند آدرس 
آن را به شــهروندان اعام کنند که خیلی ها قادر به خرید گوشت گرم نیستند 

بتوانند حداقل گوشت یخی ارزان تر بگیرند!
0914---4360
* بیمه ]...[ فاکتور و نســخه های دارو و درمان را می گیرد و چندین ماه طول 
می کشد تا هزینه درمانی جانبازان را پرداخت کند و جانبازان هم که از حقوق 
خود برای درمان و دارو هزینه کرده اند چندین اقساط و اجاره بهایشان به تعویق 
می افتد. در این ســن پیری لطفا بیش از این با اعصاب جانبازان بازی نکنید و 

حق و حقوق آنها را به موقع پرداخت کنید.
0913---6451
* بعد از 48 سال سابقه تولید و 65 سال سن، بانکی که از آن وام گرفته ام به 
خاطر این وضع تورم، رکود و... قصد تصاحب منزل مســکونی ام را کرده است! 

از مسئوان امر درخواست مساعدت دارم.
0910---4881
* ابتدای پاییز امســال دولت مدام هفته بعد را زمان دریافت ســبد کاا برای 
کارگران اعام می کرد اکنون ماه ســوم پاییز رو به پایان اســت ولی گویا هنوز 

زمان دریافت سبد کاا برای کارگران مشخص نیست!
021---8059

* قطار شهری اصفهان از شهر »سین« واقع در 10 کیلومتری اصفهان می گذرد. 
دولت دهها هکتار زمین کشاورزی روستاهای اطراف این شهر را به قیمت 18 
میلیارد تومان می خواهد تصاحب کند یعنی ثمن بخس! این مبلغ برابر است با 

پاداش 20 نفر از نورچشمی های دولت!
حسین قربانی
* در زیرنویس شبکه خبر سیما آمده بود که جاده آبسرد- ایوانکی افتتاح شد. 
ازم به توضیح است که این جاده در دولت دهم ساخته شد فقط چند کیلومتر 
از آن باقی مانده بود که در دو دولت یازدهم و دوازدهم تکمیل شد، تاش های 

دیگران نباید نادیده گرفته شود.
0912---7345
* مافیــای قاچاق جواهر از تایلند و چند کشــور دیگر تولیدکننده های جواهر 
داخل را نابود کرده و کسی پاسخگو نیست. نمی دانم چرا اتحادیه اقدام نمی کند!
0936---3885
* صدا و ســیما همان طور که برای فروشگاه های زنجیره ای با تمام توان تبلیغ 
گســترده می کند امیدوارم نسبت به تبلیغ صنایع و تولیدات داخلی نیز توجه 

ویژه ای داشته باشد.
021---2186

* رئیس جمهور و برخی معاونان و مســئوان دولتی چماق 20 درصد افزایش 
حقوق را از حاا تا دو سه ماه پس از عید 98 بر سر کارمندان و کارگران می کوبند 
ولی به این ســؤاات ساده پاسخ نمی دهند که قشر عظیمی از بازنشستگان که 
400 هــزار تا یک و نیم میلیون درآمد دارند با افزایش 20 درصد که بین 80 
تــا 300 هزار تومان به این حقوق ها اضافه می شــود. آیا تورم 50 درصدی را 

جبران می کند؟!
علیپور- تهران و قاری- اراک
* رئیس محترم قوه قضائیه گفتند در ایران کسی به خاطر دوتابعیتی در زندان 
نیســت عرض می کنم فرمایش حضرتعالی درســت است ولی خیلی ها به جرم 
مهریه و نفقه و عدم توان پرداخت در این بازار بلبشو 4 برابری قیمت سکه به 
راحتی راهی زندان می شوند و من از جمله آنها هستم که به خاطر اشتباه سه 
قاضــی در چند حکم مختلف! برای مهریه 8 مــاه در زندان بودم! و اکنون نیز 
به خاطر عقب افتادن چند قســط مهریه در شرف بازداشت مجدد هستم! لطفا 

جلوی این گونه قضات بایستید.
0912---8412
* در اطراف قبور مطهر امام زادگان تهران مثل پونک، برخی افرادی که دارای 
باغچه و باغ هســتند آن را به قبرهــای 3 طبقه تبدیل و با قیمت های 300 تا 
400 میلیــون تومانی به متقاضیان می فروشــند؟! لطفا کیهان گزارش تهیه و 

منعکس نماید. چرا اوقاف اقدامی نمی کند!
0937---5211
* وزیر کار، تعاون و رفاه بیاید با یک و نیم میلیون تومان حقوق بازنشســتگی 
و 800 هــزار تومان قســط برای چند ماه یک خانــواده پنج نفره را اداره بکند. 
بلکه متوجه بشــود به مردم چه می گذرد. تا چه زمانی باید شرمنده زن و بچه 

خود باشیم.
0917---3912

* از شــهرداری منطقه 14 درخواســت می شود مشــکل پله برقی اتوبان امام 
علــی)ع( میدان احمدیه که یک ســمت آن مدتی اســت از کار افتاده را حل 
کند. بســیار دشوار است که افراد مسن برای عبور از بزرگراه بتوانند از پله های 

معمولی استفاده کنند.
رحمانی- خانواده شهید

* در این نابسامانی اقتصادی بعضی از شرکت های تولیدی واقعا اجحاف می کنند 
انواع امپ ایرانی 8 برابر قیمت عرضه می شود. گویا اتحادیه اصناف در این کشور 

مرده و سازمان حمایت از مصرف کننده وجود خارجی ندارد.
0913---8948

* چطور یک شــرکت لبنیاتی به خود اجازه می دهد حقوق مشتریان را نادیده 
بگیرد و در رسانه ملی با جسارت از گران کردن محصوات لبنیاتی سخن بگوید، 

درحالی که تازه محکوم به پرداخت جریمه 7 میلیاردی شده است!
021---3885

* تعدادی گراز امنیت و آرامش روستائیان بزررود از توابع نطنز کاشان را سلب 
کرده اند، تعدادی درخت کاشــته بودیم همه را از بین برده اند. متأســفانه اداره 
محیط زیســت منطقه برای جمع آوری و انتقال این حیوان های وحشی کاری 

انجام نمی دهد.
سجادزاده

کسری تجاری آمریکا 
رکورد 10 ساله را شکست

دولت آمریکا با کسری تجاری بی سابقه در 10 سال گذشته مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بازرگانی آمریکا اعام کرد ماه گذشته این کسری 

)تراز تجاری( تحت تاثیر کاهش صادرات و افزایش واردات به 55/5 میلیارد دار رسید.
همچنین تنها کســری در تجارت کاا، که در کانون اختافات دولت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا و شــرکای تجاری این کشور است، در مقایسه با ماه سپتامبر 9/8 

درصد افزایش یافته است.
تراز تجاری میان آمریکا و چین 2 درصد افزایش یافت و به 38 میلیارد و 180 میلیون 

دار رسید. واشنگتن اخیرا از آتش بس در جنگ تجاری با پکن خبر داده بود.
ننه من غریبم بازی روزنامه دولت

و پاسخ دبیر کل کارگزاران
روزنامه دولتی ایران مدعی شد نمی گذارند دولت به وظایف خود عمل کند و مشکات 

مردم را حل نماید.
این روزنامه در یادداشتی بدون امضا می نویسد: تاکیدها در راستای همکاری و تقویت 
وحدت ملی برای مواجهه با اعمال فشــارهای خارجی عمدتاً روی کاغذ می ماند و جنبه 
عملیاتی پیدا نمی کند. بماند اینکه برخی هم شرایط را برای تسویه حساب های سیاسی 
با دولت مناسب می دانند و پشت همه کاستی ها و کمبودها دست دولت را می جویند تا 
از هم اکنون اندوخته های سیاسی خود برای انتخابات پیش رو را انبار کنند. البته آن گونه 
که در قانون اساســی هم آمده اســت دولت مسئول امور اجرایی کشور است و برهمین 
اســاس هم اختیاراتی دارد. اما این وضعیت حقوقی اســتناد محکمی برای حکم دادن 
و حواله دادن همه مشــکات موجود به قوه مجریه نیســت. در حقیقت آنچه در فضای 
حقیقی سیاست ایران می گذرد با آن ساختار حقوقی تفاوت هایی دارد. اینکه بحث هایی 
درباره همان ساختار حقوقی و برخی تداخل وظایف و موازی کاری ها هم وجود دارد مجال 
دیگری می طلبد. اما در همین چارچوب موجود هم خیلی منطقی به نظر نمی رسد که 
بی توجه به اقدامات و مواضع برخی نهادها یا جریان های سیاسی در برابر دولت، قوه مجریه 
را مســبب همه مشکات و در پی آن حال همه آنها دانست. در حالی که دولت امکان 
استفاده از همان اختیارات قانونی خود را نیز مهیا نمی بیند یا دولت براساس مقدورات و 
امکانات کشور و برنامه ریزی های خود برنامه ششم توسعه را به مجلس می دهد اما آنچه 
در مجلس تصویب و تبدیل به قانون می شود، اساساً برنامه دیگری می شود که به تعبیر 
برخی کارشناسان اقتصادی دیگر نمی توان آن را برنامه دولت خواند. دولت در چارچوب 
برنامه ها و وعده های انتخاباتی خود بنا را بر تعامل در سیاست خارجی می گذارد اما مدام 
از ســوی برخی نهادها و کانون های تأثیرگذار در قدرت با انواع اتهامات نواخته می شود. 
اعضای کابینه عاوه بر حضورهای متعدد در مجلس برای پاســخ به سؤاات نمایندگان 

مدام زیر تیغ تهدید به استیضاح هستند.
نمونه هایی از این دست فراوان است و نشان می دهد همان نهادها و جریان هایی که از 
دولت انتظار معجزه دارند، اتفاقاً کمترین اهتمام را نسبت به همکاری با آن دارند. مضاف 
بر اینکه با توســل به اختیارات قانونی و ابزارهای غیر قانونی چوب هم ای چرخ دولت 
می گذارند، اختیاراتش را برنمی تابند، سیاست هایش را رد می کنند و آن را ناکارآمد جلوه 

می دهند. البته توقع هم دارند بار همه مشکات را به تنهایی به دوش بکشد.
درباره این تحلیل روزنامه دولت گفتنی است اواً: دولت در یک نظام دارای تفکیک 
قوا، بخشی از یک حاکمیت است و نه تمام آن. تنها در نظام های توتالیتر و فاقد تفکیک 
قواست که دولت، تمام حاکمیت را در بر می گیرد و نهادهای نظارتی و تقنینی و قضایی، 

شکل فرمالیته پیدا می کنند.
ثانیاً مجلس بیشترین همکاری را با دولت در موضوعات مختلف از لوایح تا تأیید وزرای 
پیشنهادی داشته و در نگاه اغلب منتقدان بی طرف، نسبت به دولت همراه بلکه منفعل به 
نظر می رسد« نشان به آن نشان که رئیس جمهور، وزیر مورد اعتراض و استیضاح را برای 
وزارتخانه دیگری )قبل از انجام استیضاح( نامزد کرد و مجلس هم به وی رأی اعتماد داد؛ 
یا عباس آخوندی که با وجود همه بی کفایتی ها پنج سال تحمل شده تا سرانجام، خود 

استعفا داد و با طلبکاری رفت.
سوم اینکه دولت با اختیارات تام و با وجود نهی بسیاری از صاحب نظران نسبت به 
اعتماد به آمریکا و غرب، پروژه مذاکره و توافق را به اجرا گذاشت که به توافقی نامتوازن، 
نامعتبر، ناهمزمان در اجرای تعهدات، فاقد ضمانت اجرا و فاقد مکانیسم معتبر شکایت و 
عماً برگشت ناپذیر )یا برگشت پذیر با خسارت های فراوان( انجامید. در این شرایط منطقاً 
باید عنان گسیختگی دولت و سرانجام خسارت بار خودکامگی آن، محل اشکال و تعجب 
باشــد و نه طرح این ادعا که دولت اختیار ندارد. به هر حال وعده هایی چون »برداشتن 
همه تحریم ها، غیر قابل بازگشــت بودن آنها، رونق اقتصاد در حد بی نیاز کردن مردم از 
یارانه، گردش همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژ، ایجاد ساانه یک میلیون شغل، رونق 
کسب و کار و...« کاماً برعکس درآمده و مدیران ذی ربط باید حساب پس بدهند نه اینکه 

با ادعای فقدان اختیارات و نمی گذارند کار کنیم، فرار به جلو کنند.
اما پاسخ غامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران نیز در این باره قابل تأمل 
اســت )عنایت دارید که برخی اعضای کارگزاران تصریح کردند اگر جای روحانی چوب 
خشک بود، با اختیاراتی که به او و دولت سپرده شده بود، بهتر از این، می توانست اقتصاد 

را مدیریت کند(.

دبیر کل حزب کارگزاران اخیراً در گفت وگو با روزنامه سازندگی اظهار داشت: »وضعیت 
اقتصادی کشور عوض شده و آمار بیکاری باا رفته است. اصاحات باید راجع به تمام مسایل 
موجود، حرف و موضع داشته باشد؛ نه اینکه گویا زنده در گور باشد و نفسی بکشد ولی 
شما هیچ آثاری از آن را نبینید. مردم و جامعه منتظر نمی مانند. مردم می خواهند بگویند 
حاا برای اقتصاد جامعه چه کاری می کنند؟! این مجموعه ای که وارد مجلس شدند، چه 
اتفاق مثبتی را سبب شدند؟! اگر نبودند چه اتفاقی می افتاد؟! آیا افرادی که وارد شورای 
شهر شدند، توانســته اند حرکتی در زندگی شهری مردم به وجود بیاورند؟! در حل این 

همه مشکات شهر چه کرده اند؟!
همین اان وقتی خود ما معتقدیم که مجلس، شورای شهر و دولت بد عمل کرده اند، 
چه توقعی باید از مردم داشته باشیم که دوباره به ما رأی دهند؟! در حال حاضر اگر خود را 
جای یک شهروند بگذاریم، هیچ حجتی برای رأی دادن مجدد به اصاح طلبان وجود ندارد.«
وی همچنین در کنگره حزب گفت: مردم نمی پذیرند که ما به ضرب و زور استدال 
و تبلیغات آنها را به پای صندوق رأی بیاوریم بگوییم با همین قانون و با همین حاکمیت 
امکان کار وجود دارد اما وقتی در دولت، مجلس و شهرداری قدرت را در دست گرفتیم 
بگوییم »نمی گذارند کار کنیم.« مردم حق دارند به ما بگویند اگر این گونه بود اصًا چرا 

وارد میدان شدید؟ اصا چرا نامزد شدید؟
ارتش فرانسه به خیابان آمد

درماندگی ماکرون مقابل بهار پاریس
در حالی که اعتراضات در فرانسه اوج گرفته، مطبوعات این کشور معتقدند کشتی 

دولت فرانسه، فاقد ناخداست.
وبسایت رادیو فرانسه در گزارشی اعام کرد: ماکرون با وجود اعام عقب نشینی، با 

اوج گیری مطالبات و گسترش اعتراضات روبه رو شده است.
ماکرون، یک گام دیگر عقب نشست و افزایش مالیات بر فرآورده های سوختی را که 
قرار بود از نخســتین روز ســال 2019 میادی به اجرا بگذارد، به کلی رها کرد. علیرغم 
عقب نشــینی دولت »جلیقه زردها«، جنبشی که از بیش از سه  هفته پیش در فرانسه 
آغاز شده است، قصد کوتاه آمدن ندارد. »جلیقه زردها« برای برپایی تظاهرات گسترده 
در فرانســه در روز شنبه آینده فراخوان داده اند. در همین حال، جنبش »جلیقه زردها« 
موجب بیدار شــدن سایر گروه های اجتماعی و صنفی در فرانسه شده است. گروه هایی 
که از سیاســت های اقتصادی امانوئل ماکرون ناراضی هستند. دانشجویان، دانش آموزان، 
کامیون داران و کشاورزان بعضا حرکت های اعتراضی خشن خود را آغاز کرده اند، یا برای 

اعتصابات سراسری در فرانسه در روزهای آینده اخطار داده اند.
رادیو فرانســه می افزاید: امانوئل ماکرون با امواج فزاینده خشم مردمی روبه رو شده 
اســت. خشمی که ریشه آن را باید در گســترش نابرابری و کاهش عدالت اقتصادی در 

فرانسه جست وجو کرد.
دانش آموزان و دانشجویان حدود 200 دبیرستان و کالج و دانشگاه امروز در فرانسه برای 
چهارمین روز پیاپی اقدام به تظاهرات کردند. این تظاهرات با آتش زدن سطل های زباله، 
خودروها و تجهیزات عمومی همراه بود و در بسیاری از شهرهای فرانسه تظاهرکنندگان 
با نیروهای پلیس درگیر شــدند. تظاهرات دانش آموزان و دانشــجویان یادآور بخشی از 
تظاهرات خشن روز شنبه گذشته در پاریس است که تصاویر آن در همه جهان منتشر شد.
افزون بر دانشــجویان و دانش آموزان، بزرگ ترین سندیکای کشاورزان و دامپروران 
فرانسه امروز از گردهمایی اعتراضی کشاورزان فرانسه در هفته آینده خبر داد. در همین 
حال، دو ســندیکای کامیون داران فرانسه امروز اعام کرد که در صورتی که مذاکرات با 
مدیران شــرکت های حمل و نقل نتواند به مطالبات کامیون داران پاســخ قانع کننده ای 
بدهد، کامیون داران وابســته به این دو سندیکا از شنبه شب اقدام به اعتصاب نامحدود 

سراسری خواهند کرد.
به گزارش رادیو فرانســه، میزان محبوبیت امانوئل ماکرون نسبت به هفته اولی که 
اعتراضات در تاریخ 17 نوامبر سال جاری میادی آغاز شد به سطح بسیار پایین تری کاهش 
یافته اســت. بسیاری از معترضان او را »رئیس جمهور ثروتمندان« می نامند و می گویند 
سیاســت های لیبرال او با نادیده گرفتن اقشار متوسط و کارگری این کشور، حمایت از 

ثروتمندان و دارندگان درآمدهای بااست.
در همین حال نشریه لوموند در خصوص اعتراض های جاری فرانسه با »بنوا امون« 
مصاحبه مفصلی انجام داده اســت. در این مصاحبه نامزد حزب سوسیالیست فرانسه در 
آخرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعتراض های جاری این کشور را به جنبش های 
موسوم به »بهار عربی« تشبیه کرده و با استقبال از آنها، اعتراض های جاری را بستر تقویت 

چپ در کشور دانسته است.
روزنامه لیبراســیون که عاوه بر سرمقاله خود مطالب عمده خود را به عقب نشینی 
دولت و گسترش نارضایتی های اجتماعی در این کشور اختصاص داده، از دولت فرانسه 
به عنوان کشتی بی ناخدا یاد کرده و نوشته است که اعتراضات جاری در فرانسه علیه فقر 
با همدردی و همبستگی مردم این کشور روبه رو شده است، هرچند این جنبش هنوز از 

سازمان و رهبری روشن برای شرکت در مذاکره با قدرت برخوردار نیست.
فیگارو نیز نوشت: آنچه در فرانسه روی داده اتفاقی گذرا نیست، بلکه جنبشی است 
که از اعماق برمی خیزد و تمام کشور را درمی نوردد. کشوری که له شدن طبقات متوسط 

خود را در نظر نمی گیرد به کژراهه می رود و می تواند گرفتار نیروهای افراطی شود.
مرعشی: مردم، اصاح طلبان را

ناکارآمد می دانند
سخنگوی حزب کارگزاران می گوید: جبهه اصاحات هم از نظر جایگاه مردمی و هم 

از حیث ساختار و تشکیات روزهای بدی را می گذراند.
وی در روزنامه سازندگی نوشت: اصاحات روزهای خوبی نمی گذراند و این ایراد هم 
از حیث ساختاری است هم از حیث جایگاه مردمی. ما چه در شورای هماهنگی احزاب 
اصاح طلب و چه در شــورای عالی سیاســت گذاری، بدون توجه به وزن احزاب برای هر 
کدام شان یک کرسی در نظر گرفتیم. این یک نقص است و باید احزابمان را رتبه بندی 
کنیم و با توجه به بحث فراگیری و پوشش و سرمایه گذاری که هر کدام در فضای سیاسی 
ایران متناسب با جایگاه واقعی شان دارند، تعداد کرسی هایشان افزایش یا کاهش پیدا کند. 
نکته دوم این است که ما برای انتخاب اشخاص حقیقی هم اگر بناست که اشخاص حقیقی 
بخشــی از شورا باشــند- که البته اجباری ندارد و صرفا در دوره های اخیر اجرا شده- و 
نقشه داشته باشند، باید برایش یک ساز و کار دموکراتیک انتخاب کنیم و تصمیم گیری 
براساس حل و عقد و ریش سفیدی نتیجه درستی نمی دهد. بنابراین در جبهه اصاحات 
بحث اساسی، مدیریت این جریان است. جبهه اصاحات بخشی از مسئولیت های رسمی 
را در مجلس و شــورا دارد و به تعبیر روحانی شریک دولت محسوب می شود. طبعا این 
نهادها که منتخب شورای عالی سیاست گذاری و مردم بوده اند، باید در یک نقطه مدیریت 
بشوند. تاکنون در ساختارهایی که داشتیم، نه در شورای هماهنگی و نه در شورای عالی، 
موضوع مدیریت جبهه اصاحات هیچ گاه جایگاه روشنی نداشته است. مهم ترین مسئله 
این است که اکنون که جبهه اصاحات مسئولیت پذیرفته و باید در مقابل مردم پاسخگوی 

عملکرد خود در شورا و دولت و مجلس باشد، خأ مدیریتی می تواند آسیب ایجاد کند.
مشکلی که نزد افکار عمومی داریم نیز بسیار حائز اهمیت است، به دلیل اینکه به 
دولت و شورا انتقاد وارد است و در واقع توانایی جبهه اصاحات را درباره تحقق برنامه ها 

و قول هایی که به مردم داده، زیر سوال است.
خیلی از انتقادات وارد اســت و بخش هایی از جامعه از ما ناراضی هســتند. دلیلش 
این است که آنها از ما کارکرد و نتیجه می خواهند، آنها انتظار داشتند که دولت روحانی 
مســائل و مشکات را حل کند و احساس می کنند که دولت نتوانسته فضای اقتصادی 
کشور را مدیریت کند. فشارهایی متوجه زندگی مردم شده است و آنها کاما ملموس و 
واقعی نگاه می کنند. ما ظرف دو سال سه شهردار عوض کردیم و این می تواند در ذهن 

مردم گویای ناکارآمدی باشد.
ماکوفسکی: آمریکا ابزار معتبری 
برای مهار ایران در منطقه ندارد

یک مقام سابق پنتاگون تاکید کرد آمریکا ابزار معتبری برای مهار و عقب راندن ایران 
در منطقه خاورمیانه )غرب آسیا( ندارد.

مایکل ماکوفسکی در سایت هیل وابسته به کنگره آمریکا نوشت: آمریکا باید از تاش 
برای مهار نفوذ ایران در منطقه دست برداشته و راهبرد روشنی برای عقب راندن این کشور 
اتخاذ کند. هرچند موضع سختگیرانه دولت ترامپ در قبال ایران تحسین برانگیز بوده اما 
اهداف این موضع مبهم بوده و کاخ سفید به اندازه کافی در این زمینه اقدام نکرده است.

آمریکا به یک سیاست شفاف، واضح، منسجم و جدی در قبال ایران نیاز دارد که دو 
عنصر »مقابله و عقب راندن« را شامل می شود. مقام های آمریکا برای نشان دادن سیاست 

مهار، از الفاظ مشابهی استفاده کرده اند.
سیاست مهار دولت ترامپ علیه ایران عمدتاً شامل تحریم های اقتصادی می شود که 

هرچند ضروری بوده اما کافی نیستند.
مهار ایران در منطقه مستلزم مانعی معتبر است که در زمان حاضر وجود ندارد.

دولت ترامپ بارها و در آخرین مورد روز شنبه، آزمایش های موشکی ایران را محکوم 
کرده اما تاکنون کاری جز اعمال تحریم های بی تاثیر برای متوقف کردن آنها انجام نداده 
است. تقریبا 2 هزار و 300 نیروی ویژه آمریکایی در سوریه مستقر شده اند اما تمرکز ماموریت 
آنان بر داعش است نه ایران. در زمان حاضر هیچ ناو هواپیمابر آمریکایی ای در خلیج فارس 

مستقر نبوده و پنتاگون نیز باتری های موشکی پاتریوت را از منطقه خارج کرده است.
بهتر اســت به جای رویکرد »مهار« رویه دیگری که از روزهای جنگ سرد به جای 

مانده را به کار بگیریم: رویه عقب راندن.
به جای پذیرفتن دستاوردهای بی ثبات کننده ایران، آمریکا باید به طور فعاانه این 
دستاوردها را از بین ببرد. آمریکا باید از نیروهای مخالف متحدان ایران در لبنان و یمن 
حمایت سیاسی و نظامی کند. همان طور که پمپئو در اظهارات خود در موسسه یهودی 
امنیت ملی آمریکا گفت، آمریکا نه تنها باید تضمین کند که کردهای سوریه به عنوان 
مهم ترین متحد ما در مقابله با داعش، در تصمیم گیری ها نقش دارند، بلکه باید کمک ها 

به نیروهای این گروه را افزایش دهد.
پیشنهاد این مقام ســابق پنتاگون، برگ ها و گزینه های سوخته ای است که پیش 
از این توسط دولت های مختلف آمریکا و از جمله دولت ترامپ استفاده شده و ظرفیت 

جدیدی به شمار نمی رود.

گفت و شنود

دسته دار!
گفت: درحالی که اعتراض گسترده مردم فرانسه به حاکمیت این کشور، نظام 
سرمایه داری و لیبرال های مفت خور غربی را به وحشت  انداخته و دولت فرانسه برای 
ســرکوب مردم 90 هزار تن از نیروهای پلیس و ارتش را به خیابان ها آورده است 

روزنامه های زنجیره ای ام تا کام در این باره خبر و گزارشی نمی دهند!
گفتم: عمو یادگار! خوابی یا بیدار؟! خبرگزاری دولت پا را فراتر گذاشته 
و در این حال و هوا مصاحبه ای با یک زوج هنری فرانسوی را پوشش داده 
و در ضمن نوشته است که رویکرد فرانسه رویکرد همراهی و همکاری با 

ایران است!
گفت: فرانسه ای که میزبان تروریست های منافق است؟ به تروریست های تکفیری 
اجازه حمله به سفارت کشورمان را داده است؟ حاضر نیست سفیر برای ایران معرفی 
کند؟ دیپلمات ما را اخراج کرده است؟ درپی قطعنامه علیه کشورمان است؟ و ده ها 

جنایت دیگر که علیه کشورمان مرتکب شده، رویکرد همکاری با ایران را دارد؟!
گفتم: آن وقت همین مدعیان اصاحات وقتی یک جاسوس غربی در 
ایران بازداشت می شــود در حمایت از او یقه چاک می کنند و ورق سیاه 

می کنند! 
گفت: یعنی به وطنشان هم پایبند نیستند؟!

گفتم:  ای عوام! این جماعت چه می دانند وطن چیه؟! به یارو گفتند؛ با 
وطن جمله بساز، گفت؛ رفتم حموم و تنم را شستم! گفتند؛ منظورمون وطن 

با ط دسته داره. گفت؛ اتفاقا با تی دسته دار تنم رو شستم!

دكتر محمدحسین محترم

1- آمریکا تاش داشت از طریق اوپک بر ایران فشار بیاورد، حتي نماینده 
خود در امور ایران را براي تحت فشار قرار دادن اعضاي اوپک به تولید نفت 
بیشتر به وین فرستاده بود اما بعداز اینکه در اجرای سیاست به صفر رساندن 
 فروش نفت ایران شکســت خورد و مجبور شد اعام کند هشت کشور 
مشــتري اصلي نفت ایران را از تحریم ها معــاف می کند، اکنون توافق 
تولیدکننــدگان عضو و غیرعضو اوپک و مســتثنی شــدن ایران از 
 کاهش تولید نفت شکســت دیگري براي آمریکا محســوب مي شود. 
نشســت 175 اوپک با اعتراض اعضا به سیاســتهای عربستان، شاهد 
 برتری سیاســت منافع تولیدکنندگان نفت بر سیاســت حفظ منافع 
ســعودي - امریکایي بود. نکته بارز در نشستهای اخیر اوپک همسویي 
عربســتان و آمریکا براي مقابله با سیاست هاي منطقه اي و فرامنطقه اي 
جمهوري اســامي ایران از طریق کاهش درآمدهاي نفتي و ارزي و فشار 
بر ملت ایران از طریق جنگ اقتصادی بود. آمریکایی ها و رسانه های غربی 
تاش داشتند القا کنند تحوات بازار نفت جهان با وجود تحریم نفتي ایران 
مطابق میل آمریکا حرکت نموده و آمریکا می تواند فشار بیشتری بر ایران 
اعمال کند. حتی بی بی سی نیز نتوانست بر نقش پشت پرده آمریکا در فشار 
بر اوپک سرپوش بگذارد و اذعان کرد»مسئله مهم تر فشارهاي آمریکا بر 
کشورهاي عضو اوپک و مخصوصا عربستان است«. آمریکا امیدوار بود با 
اعمــال نفوذ در اوپک، کاهش حضور، نفوذ و نقش خود در منطقه را که با 
شکست داعش تشدید شده است، جبران کند. اما علیرغم میل آمریکا، 
توافق اوپــک و هرگونه افزایش قیمت نفت اوا موجب درآمد بیشــتر 
کشورهای تولید کننده نفت از جمله ایران خواهد شد و می تواند در صورت 
تدبیر و برنامه ریزی های صحیح موجب بهبود وضع اقتصادی این کشورها 
شود. ثانیا این توافق می تواند موجب انسجام و تقویت و تداوم تاثیرگذاری 

و سیاست گذاری این سازمان نفتی در بازارهای جهانی شود.
2-اما در حالي که رئیس  جمهور آمریکا با توئیت هاي پي درپي خود به دنبال 
افزایش تولید اوپک و کاهش قیمت نفت بود، شرکت های تولیدکننده نفت 
 شیل آمریکا از این سیاست متضرر می شوند چراکه از ماه اکتبر تاکنون کاهش 
29 درصدي قیمت نفت ایاات متحده و قیمت هاي زیر 60 دار موجب کاهش 
سودآوري  سرمایه گذاری ها در نفت شیل آمریکا و صرفه اقتصادی نداشتن 
این سرمایه گذاری ها شده است و عما طرح »انقاب شیل اویل آمریکا« برای 
تبدیل شدن به بزرگ ترین تولیدکننده نفت خام جهان را با شکست مواجه 
کرده است. آمریکا در یک سیکل معیوب قرار گرفته و هرگونه افزایش تولید 
موجب کاهش قیمت نفت و در نهایت موجب کاهش تولید نفت شیل به علت 
مقرون به صرفه اقتصادی نبودن سرمایه گذاری در این صنعت خواهد شد. 
گرچه دولت آمریکا برآورد کرده تولید نفت این کشور17 درصد در سال جاري 
افزایش یابد اما شرکت های تولید کننده نفت شیل از جمله استیون پروت، مدیر 
اجرایي شرکت Elevation Resources LLC اعام کردند با این روند سال 
آینده میادي تا 20 درصد تولید شیل آمریکا کاهش خواهد یافت و موجب 

ادامه کاهش ارزش سهام شرکت هاي تولیدکننده شیل می شود.
3- آمریکا به شدت نگران کاهش منابع نفتي در جهان نیز می باشد. 
این موضوع سبب شده تا ترامپ تاش کند تولید نفت اوپک کاهش نیابد 
تا با خرید نفت ارزان هــم ذخائر خود را افزایش دهد و هم قیمت بنزین 
در کشــورش را پایین نگه دارد و وضع اقتصادی را بهتر کند تا ریاســت 
جمهوری دور دوم خود را تضمین کند. اما افزایش بهاي نفت باعث ایجاد 
رکود و افزایش تورم در اقتصاد آمریکا خواهد شد و براساس گزارش آژانس 
اطاع رساني انرژي آمریکا هم ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهي به 
30 نوامبر هفت میلیون و سیصد هزار بشکه کاهش یافته است و هم شاهد 
کاهش و رسیدن تولید نفت آمریکا به سه میلیون و پانصد هزار بشکه در 
روز هستیم. همین امر موجب نگرانی آمریکا برای تاثیرگذاری بر بازار نفت 
و شکست سیاست تحریمی علیه ایران شده است. لذا نوعي تناقض بین 
سیاست آمریکا و آنچه که ترامپ انجام مي دهد با آنچه صنعت نفت آمریکا 
شاهد آن است مشاهده مي شود. آمریکا با ادعای افزایش تولید نفت شیل 
و همچنین استفاده از ذخائر خودش، مي تواند شکافي را که اوپک و دیگر 
کشورهای تولیدکننده نفت ایجاد مي کنند، پر کند و هیچ ترس و واهمه اي 
هم از تصمیم اوپک نداشته باشد. اما آمریکا عما از این اقدام ناتوان است.

 4- هر گونه کاهش تولید و افزایش بهاي نفت در ســطح جهاني براي 
مصرف کنندگان نفت و به ویژه آمریکا و اروپا مشــکل ایجاد می کند، اما 
از ســوی دیگر با توجه به اینکه درصد باایي از  ارزش   بازار ســرمایه در 
 بورس هاي جهان  متعلق به   شرکت هاي نفتي  است، کاهش قیمت نفت نیز 
به طور مســتقیم موجب کاهش ارزش شاخص سهام بورس های جهانی و 
متضرر شدن کشورهای مصرف کننده نفت نیز خواهند شد، همانند آنچه 

که قبل از توافق اوپک رخ داد. 
5- این سخن وزیر نفت عربستان را که گفته بود واشنگتن در موضعي 
نیســت که نظر خود را بر اوپک دیکته کند یک ژست سیاسی باید تلقی 
کرد برای پاک کردن افکارعمومی از این عقیده که عربستان گاوه شیرده 
آمریکاست. این در حالی است که خالد الفالح تصریح کرده بود تصمیمي 
که ما در اوپک مي گیریم مبتني بر منافع کشورهاي مصرف کننده از جمله 
آمریکاســت!  نشست اخیر اوپک در وین چالش بزرگي براي عربستان به 
حساب مي آمد. عربستان بر ســر دو راهي قرار داشت. از یک سو تحت 
فشــارهاي آمریکا برای عدم کاهش تولید بود تا موضع آمریکا در پرونده 
خاشقجی تغییر نکند و از سوی دیگر تحت فشارهاي بازار برای کاهش تولید 
بود تا قیمت ها بیش از این کاهش پیدا نکند. عدم تاثیرگذاری عربستان بر 
 تصمیم اوپک در جهت سیاست های کاخ سفید هزینه های سنگینی برای 
بن سلمان در سایه پیامدهاي خطرناک ترور خاشقجي و دفاع تمام قد ترامپ 

از عربستان در پی خواهد داشت.
6- اما بعد از 57 سال از تاسیس اوپک تصمیم قطر برای خروج از این 
سازمان نفتی زوایای پنهانی دارد که باید منتظر روشن شدن آنها بود. دوحه 
تمرکز بر افزایش سهم و نقش جهاني خود در تولید گاز را دلیل اتخاذ چنین 
تصمیمی اعام کرده است اما تمرکز بر افزایش تولید گاز نمی تواند منافاتی 
با حضور در اوپک داشته باشد لذا اوا یکی از اهداف قطر از خروج از اوپک 
تاش برای افزایش تولید و جذب بیشتر سرمایه های خارجی است که بعد 
از سیاست های تنش زا و مخرب سعودی ها در منطقه، سرمایه گذاری های 
خارجي در عربستان به شدت کاهش یافته است.ثانیا شاید نقش مخرب 
عربســتان در اوپک هم آن گونه که وزیر انرژی قطر گفته یکي از دایل 
تصمیم برای خروج از این ســازمان نفتی باشد.ثالثا خروج قطر از اوپک 
نشان داد اختافات میان کشورهاي حاشیه خلیج فارس پایدار است که 
عواقب ناخواسته و بلندمدتي براي منطقه خواهد داشت. رابعا این را هم 
نباید فرامــوش کرد که تصمیم قطر مبني بر خروج از اوپک بعد از قریب 
شصت سال عضویت در سازمان اوپک نشان مي دهد که این کشور متوجه 
شده است که مي تواند مستقل از عربستان و امارات هم به بقاي خود ادامه 
بدهد. خامسا گرچه وزیر انرژی قطر گفته این تصمیم سیاسي نیست اما 
هر دلیل دیگری که بتوان برای تصمیم قطر عنوان کرد، با توجه به حضور 
برایان هوک در وین برای ممانعت از اجماع کشورهای عضو اوپک، نمی توان 
نقش آمریکا را پشت اتخاذ چنین تصمیمی نادیده گرفت، هرچند در حالت 
خوشبینانه معتقد باشیم که دوحه از این نقش آمریکا بی اطاع و ناآگاه است. 
عدم واکنش بقیه اعضای اوپک به این تصمیم قطر، به جز ایران که ابراز تاسف 
کرد، نیز سؤال برانگیز است. لذا حقیقت پشت تصمیم قطر این است که دوحه 
عما در جهت سیاست های آمریکا و در زمینی که کاخ سفید طراحی کرده، 
بازی می کند. چراکه هدف آمریکا برای رسیدن به منافع خود در منطقه به 
ویژه در زمینه انرژی و باز کردن پای صهیونیست ها، از حیز انتفاع انداختن 
نهادهای منطقه ای و ایجاد جدایي بین کشورهای منطقه از جمله اعضای 
اوپک و بی خاصیت کردن این سازمان نفتی است، همان گونه که تاکنون در 
جهت تفرقه کشورهای منطقه عمل کرده است. بی خاصیت کردن شورای 
همکاری خلیج  فارس، تشویق سعودی ها برای دشمنی با ایران، ایجاد تنش 
بین عربستان و قطر، به راه انداختن جنگ عربستان علیه یمن، همچنین 
به وجود آوردن داعش در ســوریه و عراق با پول عربستان و حمایت های 
ترکیه و قطر، طراحی به گروگان گرفتن نخست وزیر لبنان توسط عربستان 
و حتی طراحی قتل خاشقجی برای تشدید تقابل عربستان با دیگر کشورها 
و دوشــیدن بیشتر سعودی ها و... مصادیق نتیجه این سیاست آمریکا در 
سال های اخیر می باشد. نکته مهم در اجرای این سیاست آمریکا، نقش و 
حضور عربستان در اجرای همه نمونه های ذکر شده است. لذا از این جهت 
هرگونه حرکت در جهت سیاست های آمریکا برای کشورهای منطقه یک 
بازی باخت – باخت و تصمیم قطر در خروج از اوپک نیز یک خدمت بزرگي به 
آمریکا و تحلیل و تضعیف توان و امکانات کشورهاي عضو اوپک است. سادسا 
این اقدام قطر می تواند احتمال خروج کشورهاي دیگر از مجمع کشورهاي 
صادر کننده گاز را نیز به تافي خروج دوحه از اوپک در پی داشته باشد که 
این خود نیز در کنار تهدید اوپک، تهدیدی برای این مجمع گازی در جهت 

سیاست های آمریکا خواهد بود. 

آمریکا علیه اوپک !
یادداشت میهمان

سرویس سیاسی-
یک  به  غربی  دیپلمات های 
گفته اند  انگلیســی  روزنامــه 
اعمال  دارد  قصد  اروپا  اتحادیه 
تحریم های محدود علیه ایران را 

بررسی کند.
منابع خبری گفته اند نمایندگان 
کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا در 
نشستی روز دوشــنبه در بروکسل 
درباره اعمال تحریم های محدود علیه 

ایران بحث و رایزنی خواهند کرد.
به  غربــی جمعه  دیپلمات های 
روزنامه فایننشال تایمز گفته اند وزرای 
خارجه کشــورهای اتحادیه اروپا در 
نشســت بعدی خود در بروکســل 
درباره تحریم ایران به بهانه ادعاهای 
ایران در  اقدامات  مطرح شده درباره 

دانمارک رایزنی خواهند کرد.
پلیس دانمارک ماه گذشته بدون 
ارائه هیچ مستنداتی عوامل منتسب 
به ایــران را به حمله به یک فرد در 
خاک این کشــور متهم کرد. وزارت 
خارجه دانمــارک در همین ارتباط 
ماه گذشــته سفیر کشــورش را از 

تهران فراخواند. 
»آندره ساموئلسن« وزیر خارجه 

دانمارک در یــک کنفرانس خبری 
گفــت معتقد اســت حکومت ایران 
عامــل این حمله بــوده و به همین 
دلیل سفیر دانمارک را از تهران برای 

مشورت فرا می خواند. 
وزرای  گفته انــد  دیپلمات  هــا 
خارجه کشورهای اتحادیه اروپا درباره 
افزایش یا عدم افزایش فشارهای این 
اتحادیه علیه ایــران به بهانه برنامه 
موشکی و فعالیت های منطقه ای نیز 

گفت وگو خواهند کرد.
ادعــا می کند در  اروپا  اتحادیه 
تاش است آثار تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه ایران را بعد از خروج این 
کشــور از توافق هسته ای با ایران را 
خنثی کرده و این توافق را حفظ کند. 
به گزارش فارس، یک دیپلمات 
رایزنی های  اروپا دربــاره  اتحادیــه 
کشــورهای اروپایی دربــاره برنامه 
موشــکی و فعالیت هــای منطقه ای 
گفــت: »ایــن نشــان می دهد که 
رایزنی های مــا درباره ایــران تنها 
دربــاره برجام نیســت، بلکه عوامل 

دیگری هم وجود دارند«.
حمایت از تحریم!

پمپئــو« وزیرخارجه  »مایــک 

آمریــکا- آبــان 97- در مصاحبه با 
بی بی سی گفته بود: »3 کشور اروپایی 
کــه در برجام هســتند از تحریم ها 

حمایت می کنند«.
نگاهــی به رونــد اقدامات اروپا 
در رابطه با تضمین  منافع اقتصادی 
ایران پس از خروج آمریکا از برجام به 
خوبی نشان می دهد که طرف اروپایی 
در پی وقت کشی با هدف خرید زمان 

برای آمریکاست.
مســئول  موگرینی«  »فدریکا 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا - 
خــرداد 97- پس از تاکید بر عدم 
ارائــه تضمین برجامی بــه ایران، 
صراحتا اعام کرد که »عزم ما برای 
راستای  در  توافق هسته ای،  حفظ 
موگرینی  آمریکاســت«.  منافــع 
همچنین-خــرداد 97- اعام کرد 
که »درباره برنامه موشکی و قدرت 
منطقه ای ایران اختافی با آمریکا 

نداریم«.
اروپا در حالی زمزمه تحریم علیه 
ایران را مطرح کرده است که پیش از 
این در واکنش به تحریم های آمریکا 
علیه ایران صرفا به ابراز تأسف بسنده 

کرده بود.

پــس از امضای برجــام، چه در 
زمــان حضور آمریکا در توافق و چه 
پس از خروج آمریکا از برجام، واکنش 
اروپا به اقدامات ضد ایراني آمریکا از 

لفاظي و کلي گویي فراتر نرفت.
طرف اروپایی همزمان با اظهارات 
گســتاخانه علیــه توان موشــکی 
کشورمان، زمزمه تحریم های جدید 
ضدایرانی را مطرح کرده اســت. اما 
متاسفانه دستگاه دیپلماسی همچنان 
رویکــرد انفعالی و خســارت آفرین 
»اجرای یکطرفه برجام به هر قیمت« 

را دنبال می کند!
اروپا  ضدایرانی  رویکرد  علیرغم 
و همصدایی آشــکار طرف اروپایی 
با آمریکا، مقامات ارشد دولت اعام 
کرده اند که »اروپا پشــت ماست«! و 
»اطاعات مثبتــی از طرف اروپایی 
دریافت کرده ایم«! و »طرف اروپایی 
برای جبــران خروج آمریکا در حال 

برنامه ریزی است«!
این رویکرد خسارت بار موجب 
شده است تا اروپا به جای عذرخواهی 
درباره عدم پایبندی به تعهدات خود 
در برجام، فرار به جلو و طلبکاری را 

در مواجهه با ایران انتخاب کند.

فایننشال تایمز خبر داد

اتحادیه اروپا قرار بود تضمین بیاورد
تحریم می آورد!

سرویس سیاسی-
محاسبات کشور حکم  دیوان 
پرونده  را دربــاره  نهایی خــود 
دانشجویان بورسیه  صادر کرد که 
بر این اساس تخلفی متوجه شورای 
مرکزی بورس دولت دهم نیســت 
و این شــورا در حدود وظایف و 
اختیارات قانونی عمل کرده است، با 
صدور این حکم و نهایی شدن نتیجه 
پرونده اینک نوبت محاکمه مدیران 
متخلفی است که با سرنوشت 3 هزار 
بورسیه برای مطامع سیاسی خود 

بازی و مرتکب ظلم بزرگ شدند.
دیوان محاســبات کشور در حکم 
نهایی خود درباره بورسیه های دولت دهم 
که به تازگی صادر شده است، تاکید کرد 
که تخلفی متوجه وزیر علوم وقت کامران 
دانشجو و شورای مرکزی بورس متصور 
نیست و این شــورا در حدود وظایف و 

اختیارات قانونی عمل کرده است.
براساس این گزارش،  مسئولین فعلی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف 
هستند اگر بورسیه دانشجویی لغو شده 
است هزینه های آن را از محل تضامین 
و تعهدات اخذ و مراتب را به دادســرای 

دیوان محاسبات کشور اعام کنند.
به نوشــته فارس، در قســمتی از 
این حکم آمده اســت : »بــا توجه به 
گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده 
و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون 
اصل نــودم قانون اساســی و آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اسامی، 
تخلفی متوجه شــورای مرکزی بورس 
که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، 
اتخاذ تصمیم نموده اند متصور نیست و 
جبران خســارت در فرض وجود افراد 
فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و 
تعهدات محضری دانشجویان امکان پذیر 
می باشد. بنا علی هذا اعتراض های واصله، 
وارد تشــخیص و رأی شماره 56/29-
97/6/3 هیئت اول مستشاری نقض و 
اعام می گردد. مسئولین فعلی وزارت 
علــوم، تحقیقات و فنــاوری موظفند 
هزینه های دانشجویی که بورس آنها لغو 
شده است )موضوع بند 3 دادخواست( را 
از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب 
را به دادســرای دیوان محاسبات کشور 

اعام نمایند.«
تهمت هایی که به هزاران 
دانشجوی نخبه زده شد

بهار 1393 و تنها چند ماه بعد از 
روی کار آمدن دولت یازدهم، مجتبی 
صدیقی معاون دانشجویی وزارت علوم 
و رئیس ســازمان امور دانشجویان در 
مصاحبه ای، پروژه بورســیه ها را کلید 

زد. پــروژه ای که تا ماه هــا ابزار حمله 
دولت یازدهم به دولت های نهم و دهم 
بــود و در این بین، هزاران جوان نخبه 
کشور با انگ متقلب، ناایق، بی کفایت 
و ... حیثیت شــان را از دست دادند و 
امیدشان برای ادامه تحصیل یا اشتغال 

نا امید شد.
این پــروژه از جهات مختلف برای 
دولت مهم بود. ظاهر قضیه آن بود که 
دولت یازدهم می توانست با استفاده از 
آن بر طبل قانون شــکنی و فاسد بودن 
دولت قبلــی بکوبد اما میزان هزینه ای 
که دولت داد، هدفی به مراتب بزرگ تر 

را نشان می داد.
هزینــه ماجرای بورســیه ها برای 
دولــت، از دســت دادن وزیری چون 
فرجی دانا بود. روحانی با ســختی او را 
به وزارت رســانده بــود و منطق حکم 
می کرد که برای حفظ او از هیچ کوششی 
فروگذار نکند. اما ظواهر نشان می داد که 
او،ماموریتی دارد که با انجام آن، حتی 
ارزش حضور روحانی در جلسه استیضاح 

را هم نداشت!
در اتــاق پشــتی وزارت علــوم، 
تصمیم مهمی اتخاذ شده بود و به زعم 
گردانندگان، قربانی شدن فرجی دانا و 
ورود مستقیم شخص رئیس جمهور و به 
صف کردن همه پیاده نظام رسانه  های 

زنجیره ای، ارزش آن را داشت!
مهم ترین مســئله، برخاف ظاهر 
ماجرا، صیانت از نظام علمی و آموزشی 
کشور نبود چرا که کذب این ادعا بعدها 
معلوم شد. از نظر مسئولین دولت یازدهم 
ورود حدود سه هزار بورسیه به دانشگاه و 
سپس ورود آن ها به جرگه استادی، به 
معنی تحول در نظام دانشگاهی کشور 
و تغییر در ســاختار علمی و مدرسین 
دانشگاه بود و این برای سیاست گذاران 
وزارت علوم جای نگرانی داشت پس به 
هر شــکل ممکن، باید از ورود آنها به 

دانشگاه جلوگیری می شد!
همین اتفاق هم افتاد و دولت با همه 
توان، تمامی قوانین را زیر پا گذاشت و 
برخاف همه اسناد قانونی و نیز اسناد 
تعهدآور، آنهــا را به ماننــد فرزندانی 
ناخواسته، از دانشگاه جارو کرد! خیلی 
از آنها از زندگی نا امید شــدند، به ویژه 
دختران و پسرانی که برای بورس شدن، 
از شغل خود استعفا داده بودند و حاا هم 
بیکار بودند و هم رانده شده از دانشگاه! 
خرج تحصیل آنها را به کارهای مختلف 
و پست واداشت، خیلی ها انصراف دادند 
و برای همیشه از کشور رفتند، عده ای 
با قرض و قسط و بدبختی از خیر بورس 
گذشتند و به تحصیل با هزینه شخصی 

روی آوردند و خبر خودکشــی برخی 
نیز در ســایت ها و خبرگزاری ها جسته 
و گریخته منتشر شد! سرنوشت شوم و 
تلخی که هرگز کسی فکر نمی کرد برای 

یک جوان نخبه و با سواد رقم بخورد.
البورسیه 

و ما ادراک ماالبورسیه!
روحانی 15 مهر 1393 در دانشگاه 
تهران به مسئله بورسیه ها پرداخته و با 
بیــان این که در طول یک ســال ما 4 
وزیر و سرپرست را تجربه کردیم افزود: 
از آقای میلی منفرد خواهش کردیم که 
مسئولیت وزارت علوم را بپذیرند دیدیم 
که مجلس شــورای اسامی نپسندید، 
اشکال ندارد. از آقای توفیقی خواهش 
کردیم که سرپرستی را به عهده بگیرند 
از یمین و یسار به ما فشار آمد که او را 
معرفی نکنید ، گفتیم اها و سها سر 
فرود آوردیم برای این که دانشگاه و کشور 
آرام باشد، آقای دکتر فرجی دانا را آوردیم 

و ایشان شروع به کار کرد که بورسیه و 
ما ادراک البورسیه!

روحانی در این روز چنان چه گفته 
شد پای هزینه های دولت بر سر موضوع 
بورسیه ها و استیضاح فرجی دانا را پیش 
کشید و از مأموریت خود به سرپرست 
وقــت وزارت علوم برای پیگیری جدی 

این موضوع خبر داد.
هرچنــد مجلــس در بــدو امر با 
استیضاح فرجی دانا، نشان داد که قصد 
جــدی در حمایــت از حقوق نخبگان 
کشــور دارد، اما بعدها با افتادن کار در 
پیچ وخم اداری و جلسات تمام نشدنی 
کمیســیون ها و کارگروه های مختلف، 
عما جز ســخت تر شدن فشــار ها بر 
روی دانشجویان، نتیجه تازه ای حاصل 
نشد و بعد هم دوره مجلس تمام شد و 
ماجرا با خواندن بیانیه و اعام گزارشی 

به پایان رسید!
بقیه در صفحه 11

ظلم بزرگ دولت به سه هزار دانشجوی بورسیه
نوبت محاكمه مدیران متخلف است



اخبار كشور

کارتون هایی درباره »برجام« 
روی دیوار می رود

»حق مسلم ماست« عنوان تازه ترین نمایشگاه آثار محمدحسین 
نیرومند اســت که ســاعت 16 امروز یک شنبه 18 آذر در گالری 

ابوالفضل عالی حوزه هنری برپا می شود.
نیرومند درباره این نمایشــگاه بــه خبرنگار کیهان گفت: این 
نمایشگاه حدود 60 طرح درباره روش های مذاکره برجامی یعنی 
اتفاقاتی که حول و حوش مذاکرات و برجام افتاد را در بر می گیرد. 
وی درباره ســبک این آثار افزود: این آثار، به ســبک گرافیک 
و کاریکاتور خلق شــده اند. یعنی آثار به لحاظ فرمی گرافیک و به 

لحاظ موضوعی کارتون هستند.
نیرومنــد توضیــح داد: بســیاری از موضوعــات مربــوط به 
مذاکرات هســته ای و همچنین برجام که معموا در صحبت های 
 دیپلمات ها و مذاکره کنندگان بیان می شــد، بهانه ترسیم این آثار 

شده است. 
مستندی درباره بازماندگان جنگ در سوریه

امروز رونمایی می شود
فیلم مســتند »الماظا« درباره بازماندگان و آسیب دیدگان از 
حمات تروریست ها در سوریه، امروز در جشنواره سینما حقیقت 

رونمایی می شود.
علیرضا آل یمین، کارگردان این فیلم با یکی از آسیب دیدگان 
از حمله تروریست های تکفیری به شهر ادلب سوریه به نام الماظا 
همراه می شــود و مدتی را با او می گذراند. این مستند به مسائل 
خانواده های شــهدا در ســوریه که تا کنون کمتــر به آنها توجه 
شــده نیز می پردازد. مســتند »الماظا« همچنیــن به جنبه های 
 سیاســی و اعتقادی حوادث سوریه در ســال های اخیر نیز توجه 

کرده است.
»الماظــا« بــه نویســندگی و کارگردانی علیرضــا آل یمین 
ســاعت ۲0 امشــب یکشنبه 18 آذر در نخســتین روز جشنواره 
 بین المللی سینما حقیقت در پردیس سینمایی چارسو به نمایش 

درمی آید.
میرطاهر مظلومی، بازیگر سینما:
گمنامی قهرمانان ملی 

به خاطر مدیریت غلط فرهنگی است
یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: ما سرداران و امیران زیادی 
داریم که تاثیرگذاری زیادی در پیروزی انقاب اسامی داشته اند 
اما در گمنامی هستند و رویکرد غلط دستگاه های فرهنگی موجب 

بی مهری به آنها شده است.
میرطاهــر مظلومی بازیگر در گفت وگو با دفاع پرس، به تغییر 
رویکرد و نوع نگاه در آثار هنری مرتبط با انقاب اســامی و دفاع 
مقدس اشــاره کرد و اظهار داشت: هنرمندان در رشته های هنری 
طی سال های گذشته آثار زیادی درباره موضوعات ملی و مذهبی 
تولید کرده اند که باید همراه با خاقیت باشد تا مخاطبین جدیدی 

را همراه کند.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه های حامی فرهنگ نسبت 
به دفاع مقدس طی ســال های گذشته صرفاً رویکردی یادواره  ای 
و بزرگداشــت گونه بوده در حالی که در این زمینه باید ابتکارات 

بهتری را در دستور کار قرار می دادند.
این بازیگر ســینما و تلویزیون به ظرفیــت هنر برای معرفی 
قهرمانان ملی اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر جوانان کشورمان 
نیاز دارند تا کسی را به عنوان الگو در جامعه داشته باشند اما این 

خا همچنان باقی مانده است. 
تئاتر و ســینما ظرفیتی اســت کــه می تواند ایــن الگوها را 
 بــه جامعه معرفــی کند اما از ظرفیت های موجود کشــور غفلت 

شده است.
مظلومی افزود: پیشنهاد می کنم مسئولین رویکرد نکوداشت را 
جدی تر بگیرند چراکه با این کار راه برای هنرمندان باز می شود تا 
بتوانیم درباره چهره های تاثیرگذار انقاب اسامی و دفاع مقدس 
اثر فرهنگی و هنری تولید کنیم. ما سرداران و امیران زیادی داریم 
که تاثیر زیادی در پیروزی انقاب اسامی داشته اند اما در گمنامی 
هســتند و رویکرد غلط دستگاه های فرهنگی موجب بی مهری به 

آنها شده است. 
وی گفت: وظیفه امروز سینما و تئاتر پرداختن به این موضوعات 
است. سیاســت گذاری و حمایت درســت از هنر موجب معرفی 
قهرمانان زیادی اســت که در دوران دفــاع مقدس افتخارآفرینی 

کردند.
اعتراف یهودیان به جعلی بودن اسرائیل 

در یک مجموعه مستند
مجموعه مســتندی که روایت تنفر یهودیان از صهیونیسم از 

زبان خود یهودیان است، از سیما پخش می شود.
این مجموعه مســتند، »قصه های قدس« نــام دارد، روایتی 
از تفاوت هــای تفکر صهیونیســم با یهودیت و تاثیر رســانه های 
صهیونیستی در جهان اســت. در این مستند، نحوه شکل گیری 
تفکر صهیونیسم و تاثیر رسانه های صهیونیستی را از زبان یهودیان 

می شنویم.
در این مســتند می بینیم که بعضی یهودیان پرچم اســرائیل 
را آتش می زنند و اعتراف می کنند که نباید فلســطین را  اشــغال 
می کردنــد و بعضی دیگر اقرار می کنند که اســرائیل نامی جعلی 

برای این سرزمین است.
مســتند »قصه های قدس« در شــش قســمت ۲5 دقیقه ای 
در داخل فلســطین  اشغالی تهیه شــده و در آن محدودیت های 
شهروندان فلسطینی از زبان یهودیان ساکن سرزمین های  اشغالی 

بیان می شود.
این مجموعه شنبه ها ساعت 16:30 به وقت تهران روی آنتن 

کانال اردو شبکه سحر می رود.
حسین علیزاده:

 عنوان شهروند شیراز 
از نشان شوالیه سفارت فرانسه بزرگ تر است

حسین علیزاده، استاد موسیقی که قبا از دریافت نشان شوالیه 
از ســوی سفارت فرانسه امتناع کرده بود، نشان شهروند افتخاری 

شیراز را دریافت کرد.
در آیین پایانی دومین جشنواره موسیقی فارس شهردار شیراز، 
عنوان شهروند شیراز را با کسب اجازه از شهروندان این کان شهر 

به حسین علیزاده اهدا کرد.
علیــزاده پــس از دریافت این جایــزه گفت: زمانــی از من 
می پرســیدند که چرا نشــان شــوالیه را نپذیرفتم اما اگر کسی 
هم اکنون در این نشســت باشــد متوجه می شــود کــه افتخار 
 شــهروند شــدن در شــیراز چقدر در مقابل آن نشــان بزرگ تر 

است.

صفحه 3
 یک شنبه    ۱۸ آذر ۱3۹۷

اول ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۹

حاجی دلیگانی:
حریت نمایندگان

 با مسئله شفافیت منافاتی ندارد
نماینده مجلس با بیان اینکه حریت نمایندگان با مسئله 
شفافیت منافاتی ندارد، گفت: کسانی که در راستای منافع 
نظام و ملت عمل کنند آزاد هستند و دیگر هراسی از شفافیت 

ندارند.
حســینعلی حاجی دلیگانی عضو فراکسیون نمایندگان 
وایی در گفت وگو با خبرگزاری رســا، مطرح کردن وجود 
مشــکل اخاق سیاسی در جامعه برای معلق کردن مسئله 
شــفافیت آرای نمایندگان را نوعی فرار رو به جلو دانست و 
گفت: کسانی که این بحث را مطرح می کنند به دنبال ایجاد 

جنبه توجیهی برای نگرش نادرست خودشان هستند.
وی با  اشــاره به اینکه شــفافیت آرای نمایندگان زمینه 
کاهش و ریشه کن شدن فساد را فراهم می کند، اظهار داشت: 
شفاف ســازی به نفع جامعه است، زیرا به کاهش هزینه ها و 

جلوگیری از رانت و فساد کمک می کند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: اگر امروز جلوی مسئله 
شفافیت آرا گرفته شود بدون شک در آینده ضررهای زیادی 

متوجه جامعه خواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسامی با تأکید بر اینکه حریت 
نمایندگان با مسئله شفافیت منافاتی ندارد، ابراز کرد: کسانی 
که در راســتای منافع نظام و ملت عمل کنند، آزاد هستند 
و دیگر هراســی از شــفافیت ندارند؛ بدیهی اســت کسانی 
که حریت نداشــته باشــند نمی خواهند رأیشان برای مردم 

مشخص شود.
ناشران، کاغذ را با قیمت ارز متعادل 

دریافت می کنند
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی بابیان اینکه ناشران 
با ثبت  نام در ســامانه این وزارتخانه، کاغذ را با قیمت ارز 
متعادل دریافت می کنند، گفت:  ماک این کاغذ دار ۴۲۰۰ 

تومانی نیست.
محمدمهدی احمدی در گفت وگو با مهر ، با بیان اینکه یکی از 
مشکاتی که حوزه چاپ و ناشران با آن درگیر هستند تأمین کاغذ 
است، ابراز داشت: کاغذهایی که به شکل قاچاق وارد کشور می شود 
بســیار گران اســت بنابراین اخیراً وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
ســامانه ای را راه اندازی کرد که در آن کاغذهایی که هر مرکزی یا 

فردی وارد می کند در این سامانه ثبت می شود.
وی با بیان اینکه واردات کاغذ از طریق این سامانه کنترل 
می شود، اضافه کرد: متقاضیان دریافت کاغذ به عنوان ناشر یا 
مطبوعات در این سامانه ثبت نام می کنند و بعد از بررسی های 
ازم که مشخص شد متقاضی شرایط ازم دریافت کاغذ را دارد 
خود سامانه متقاضی را به  سوی توزیع راهنمایی خواهد کرد.
 مشــاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی فرهنگ و ارشــاد 
اسامی بابیان اینکه کاغذی که از طریق سامانه به متقاضیان 
داده می شــود ارزان است اما با دار ۴۲00 تومانی تهیه نمی 
شــود، ابراز داشــت: این کاغذ به قیمت گران بیرون عرضه 
نمی شود و متقاضی باقیمت متعادلی کاغذ را دریافت می کند.
احمــدی با بیان اینکه در حوزه کتاب و نشــر مهم ترین 
مشــکل تأمین کاغــذ موردنیاز با قیمت مطلوب و مناســب 
به شــمار می رود، تصریح کرد: با راه اندازی ســامانه مقداری 
از مشــکات کاغذ که یکی از دغدغه های ناشــران محسوب 

می شود، رفع شده است.
وی با بیان اینکه تسهیات ازم به کتاب فروشی ها ارائه می شود، 
اضافه کرد: از افرادی که کتاب چاپ می کنند به تعداد متفاوت کتاب 
خریداری خواهد شد و نویســندگان شهرستانی نیز مورد حمایت 

واقع می شوند.
مدیرکل حوزه وزارتی فرهنگ و ارشاد اسامی با بیان اینکه این 
وزارتخانه معتقد اســت که کتاب باید در سبد کاای خانوار ایرانی 
قرار گیرد و نباید در حاشــیه زندگی باشد، ابراز داشت: نگاه کتاب 
باید فضیلت و برند علمی باشد تا رابطه منطقی با کتاب برقرار  شود، 
زمانــی کتاب در زندگی مــردم وارد و در ارکان زندگی قرار گرفت 

آسیب ها در آن جامعه کاهش پیدا می کند.
احمدی در پاســخ به پرسشی پیرامون بودجه فرهنگی وزارت 
ارشــاد، اضافه کرد: رقم بودجه فرهنگی وزارت ارشــاد آن قدرها 
نیســت که بتوان ذکر کرد اما بودجه امسال در حال تنظیم است 
و شــاید ۲0 روز دیگر بتوان گفت که بودجه دقیق وزارت فرهنگ 
 و ارشــاد کًا چقدر است و تفکیکی در حوزه های مختلف چگونه 

خواهد بود.
کشاورززاده سفیر ایران در پکن شد

محمد کشــاورززاده دســتیار وزیر خارجه و مدیرکل 
آمریکای وزارت خارجه به عنوان سفیر جدید ایران در چین 

منصوب شد.
بــه گزارش فارس،  به پیشــنهاد وزیر امــور خارجه و تصویب 
رئیس جمهور »محمد کشاورززاده« دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای 
وزارت خارجه به عنوان ســفیر جدید جمهوری اســامی ایران در 

جمهوری خلق چین منصوب شد.
کشــاورزاده پیش از این سفیر ایران در ونزوئا و ازبکستان بوده 

است.
عبدالرضا همتی رئیس کل کنونی بانک مرکزی پیش از این به 
عنوان ســفیر ایران در پکن انتخاب شده بود که دو هفته بیشتر در 
ســفارت نماند و به تهران بازگشت تا در سمت جدید یعنی رئیس 

کل بانک مرکزی به فعالیت مشغول شود.
همتی 18 تیرماه 1397 به عنوان سفیر جدید جمهوری اسامی 
ایران در چین وارد پکن و روز پنجشنبه ۲1 تیرماه 1397 در دیدار با 
مسئوان وزارت امور خارجه این کشور با تحویل رونوشت استوارنامه 
خود رسما آغاز به کار کرد و سوم مرداد ماه در جلسه هیئت دولت 
به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رای اعتماد گرفت و از آن 
زمان سفارتخانه ایران در پکن بدون سفیر و در سطح نفر دوم اداره 

شده است.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: کشــوری که تمام قشرهایش 
 اینطــور مهیــا برای فــداکاری هســتند، این کشــور 

پیروز است.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

سرویس سیاسی-
 در حالی که این روزها فرانســه در آتش 
و آشــوب اســت، خبرگزاری دولتی ایرنا در 
اقدامــی تأمل برانگیز، مصاحبــه با یک زوج 
هنرمند فرانسوی را به عنوان خبر اصلی خود 

انتخاب کرد!
حدود یک ماه پیش جنبــش جلیقه زردها در 
اعتراض به افزایش قیمت ســوخت در فرانسه شکل 
گرفت. این جنبش اعتراضی حاا به یک جنبش ضد 
سرمایه داری با خواسته هایی فراتر از کاهش قیمت 

سوخت تبدیل شده است.
جلیقه زردها در هفته های گذشته به خیابان ها 
آمده و پاریس و دیگر شــهرهای فرانســه را به یک 
شهر آشوب زده تبدیل کردند. در ادامه اعتراضات زد 
و خوردها بین پلیس و معترضان به اوج خود رسید.

اعتراضات جلیقه  زردها در هفته های گذشــته 
موجی از ناآرامی، خشونت و تخریب را در شهرهای 
مختلف به ویژه پاریس به همراه داشــت.تاکنون در 
این اعتراضات ۴ نفر کشته شده و نزدیک به ۴ هزار 
نفر نیز زخمی یا دســتگیر شده اند. براساس گزارش 
خبرگزاری فرانسه، 7۲ درصد از شهروندان فرانسوی 

از اعتراضات جلیقه  زردها حمایت می کنند.
عاوه  بر استقرار هزاران نیروی امنیتی، پلیس و 
ارتش در خیابان های پاریس گزارش ها حاکی است 
مســئوان در روز شــنبه از ترس آشوب ها دستور 
تعطیلی ده ها موزه، مکان توریســتی و رستوران از 

جمله برج ایفل و موزه لوور را صادر کردند.
پلیس با گاز  اشــک آور و ماشین آبپاش سعی در 
متفرق کردن تظاهرکننــدگان دارد و معترضان با 
آتش زدن صندلی کافه ها، شکستن شیشه مغازه ها و 
پرتاب کپسول های گاز آتش زا به مقابله برخاستند. 
پلیس و معترضین به سیاست های دولت ماکرون با 

چوب و چماق و سنگ به جان هم افتاده اند.
اعتراضات خیابانی، فرانسه را تقریبا در وضعیت 
اضطرار اقتصادی قرار داده است.فدراسیون حرفه ای 
آنیــا نیــز از »پیامدهای منفی و برگشــت ناپذیر« 
اعتراضات اخیر بر  اشــتغال در فرانســه ابراز نگرانی 
کرده و خاطر نشــان ساخته در این مقطع زمانی که 
به جشــن های پایان سال نزدیک می شویم، بیم آن 
می رود که اعتراضات و آشــوب ها میلیاردها یورو به 

شرکت ها ضرر بزند.
خواب خبرگزاری دولت!

اما همزمان با این اتفاق مهم در فرانســه، دیروز 
خبرگزاری دولتــی ایرنا در اقدامــی تأمل برانگیز، 
مصاحبه با یک زوج هنرمند فرانســوی را به عنوان 

خبر اصلی خود انتخاب کرد!
این خبرگزاری دولتی در بخشی از گزارش خود 
نوشته است:»آنچه مسلم است این است که رویکرد 
فرانسه، رویکرد همراهی و همکاری با ایران است«.

متاســفانه رســانه های دولتــی و طیف مدعی 
اصاحات حاضر نیستند که واقعیت های موجود در 

کشورهای غربی از جمله فرانسه را ببینند.

ازم به ذکر اســت که در اردیبهشت 97 پلیس 
فرانسه در پی درگیری روز جهانی کارگر در پاریس 
بیش از ۲00 نفر را دســتگیر کرد. شماری از مردم 
از جمله خبرنگار شــبکه خبر نیز در این درگیری ها 
مجروح شــد؛ اما این موضوع مهــم هیچ جایی در 
صفحــات اول روزنامه های زنجیره ای و رســانه های 

دولتی نداشت.
تطهیر گستاخی فرانسه

ازم به ذکر است که در سایه سکوت و بی عملی 
دولت و دســتگاه دیپلماســی، فرانسه روز به روز بر 

اقدامات خصمانه علیه ملت ایران می افزاید.
در شــهریورماه ســال جاری، تعدادی از اعضای 
گروهک های تروریستی به سفارت ایران در فرانسه 
تعرض کردند. نکته قابل تأمل اینجاســت که پلیس 
فرانسه علی رغم اطاع قبلی، برای جلوگیری از این 

تعرض در محل حاضر نشد!
در تابستان ســال جاری نیز فرانسه در اقدامی 
گســتاخانه یکی از دیپلمات های ایرانــی را از این 

کشور اخراج کرد. 
خــودداری از معرفی ســفیر، ایجاد محدودیت 
برای سفر دیپلمات های ایرانی در پاریس، بخشنامه 
رســمی وزارت خارجه فرانســه مبنی بر ممنوعیت 
ســفر دیپلمات ها و حتی کارگزاران رسمی به ایران 
و عدم صدور کارت شناسایی)اقامت( برای همسران 
و دختــران دیپلمات های جدید ایرانــی تا مادامی 
که کشــف حجــاب! نکنند را نیز باید به فهرســت 
 اقدامات ضدایرانی فرانســه در حــوزه دیپلماتیک 

اضافه کرد.
همچنیــن از ۲9 مهر تا 3 آبان 97 نمایشــگاه 
بین المللی مواد غذایی پاریس موسوم به SIAL برگزار 
شد. نکته قابل تأمل اینجاست که فرانسه، پاویون ایران 
در نمایشــگاه مذکور را بســت و در ادامه این رفتار 
خصمانه، حضور بازرگانان و شرکت کنندگان ایرانی 
برای بازدید از این نمایشگاه را نیز ممنوع اعام کرد.

عاوه  بر این در مهرماه ســال جــاری فرماندار 
شمال فرانســه در اقدامی خصمانه فرمان تعطیلی 
مرکز شــیعی الزهرا واقع در »گراند ســنت« شهر 

»دانکرک« را صادر کرد.
10 مهرماه سال جاری نیز پلیس فرانسه با ۲00 
کماندو به دفتر مرکز اسامی »الزهرا« حمله کرد و 
ضمن تخریب و توقیف بخش مهمی از امکانات این 
دفتــر، یازده تن از اعضای این مرکز از جمله یحیی 
قواسمی )مدیر مرکز اسامی الزهرا( را بازداشت کرد.

همچنین 10 مهرماه ســال جاری، فرانســه در 
اقدامی خصمانه امــوال وزارت اطاعات و دو ایرانی 

در فرانسه را بلوکه کرد.
آخریــن اقدام خصمانــه پاریس علیــه ایران، 
جنجال این کشــور علیه برنامه موشکی کشورمان 
و کشــاندن آن به شــورای امنیت ســازمان ملل 
بــود. در چنیــن شــرایطی عملکــرد خبرگزاری 
قابــل  فرانســه  رخدادهــای  قبــال  در   دولــت 

تامل است.

فرانسه در آتش
خبرگزاری دولت در خواب!

در خانه هایتان شعارهای تند سر می دهید 
اما در روز نبرد سستی می کنید!

امــام علی)ع(: ای مردم کوفه! بدن های شــما در کنار 
هم، اما افکار و خواســته های شما پراکنده است، سخنان 
ادعایی شــما، ســنگ های سخت را می شــکند، ولی رفتار 
سست شــما، دشمنان را امیدوار می سازد، در خانه هایتان 
که نشسته اید، ادعاها و شعارهای تند سر می دهید، اما در 
روز نبرد می گویید: ای جنگ از ما دور شو، و فرار می کنید. 
آن کس که از شما یاری خواهد، ذلیل و خوار است. و قلب 
رهاکننده شما آسایش ندارد. بهانه های نابخردانه می آورید، 
چــون بدهکاران خواهان مهلت، از من مهلت می طلبید و 

برای مبارزه سستی می کنید.
نهج الباغه- خطبه ۲۹

هشدار روحانی در اجاس رؤسای مجالس 6 کشور

اگر ایران از تحریم  ها آسیب ببیند
غرب هم در امان نخواهد ماند

به  گفــت:  کشــورمان  رئیس جمهــور 
تحریم کنندگان هشدار می دهم اگر توانایی های 
مــا در مبارزه با مواد مخدر و تروریســم در 
خاســتگاه آنها ضربه ای ببیند؛ شما نخواهید 
توانست از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان و 

بمب ها و ترورها به سامت خارج شوید.
دومین کنفرانس روســای مجالس کشــور های 
آسیایی برای »مقابله با تروریسم« و با حضور روسای 
مجالس کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، 
چین و روسیه درباره چالش های تروریسم و ارتباطات 
در منطقه  روز گذشته به میزبانی تهران برگزار شد.

رئیس جمهور کشورمان  حجت ااسام روحانی 
در ایــن همایش با بیان اینکه جمهوری اســامی 
ایران به عنــوان بزرگ ترین قربانی تروریســت از 
بدو تأســیس تاکنــون با این پدیده شــوم مواجه 
بوده اســت گفــت: اقدامات تروریســتی ازجمله 
شهادت 7۲ تن از نمایندگان مجلس، دولتمردان و 
سیاســتمداران در یک بمب گذاری در سال 1360 
و شــهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت کشور 
توسط تروریست ها در یک بمب گذاری دیگری در 
همان سال و شهادت بیش از 17 هزار تن از مردم 
عادی در طول ۴0 سال گذشته به دست گروه های 
تروریســتی که هم اینک در اروپــا و آمریکا تحت 

حمایت دولت های غربی هستند.
ایران قربانی اصلی پدیده شوم تروریسم

وی ادامه داد: شــهادت دانشمندان هسته ای در 
اوایل این دهه توســط عوامل تروریستی دولت های 
بیگانه، حمله تروریســتی داعش در سال گذشته به 
مجلس شورای اسامی و حادثه تروریستی اخیر در 
شهر اهواز و حادثه دو روز گذشته در چابهار بی تردید 
این حوادث کوچک ترین خللی در عزم و اراده دولت و 
ملت ایران برای مبارزه بی امان با تمام اشکال تروریسم 

وارد نکرده و نخواهد کرد.
رئیس جمهور بیان داشــت:  امروزه امنیت ابعاد 
گســترده تری نسبت به گذشــته دارد. تحریم های 
اقتصــادی ظالمانه و غیر قانونــی آمریکا علیه ملت 
ایران به عنوان شــکل بارزی از تروریسم ملت ما را 

هدف قرار داده است.
وی بیان داشــت: تروریسم اقتصادی به معنای 
وحشت آفرینی در موضوع اقتصاد یک کشور و ایجاد 
رعــب و ترس در دیگر کشــورها جهت ممانعت از 
تجارت و سرمایه گذاری در کشور هدف است. خروج 
آمریــکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها و اقدامات 
این دولت علیه جمهوری اسامی ایران و شرکای آن 

بی تردید نمونه بارز تروریسم اقتصادی است.
وی تصریح کرد: در برابر مداخله گران و زورگویان 
بایستیم و ترور و وحشت را بی پشتوانه .اگر می خواهیم 
به سیل پناهندگان پایان دهیم باید خشونت و جنگ 
را افســار بزنیم. اگر می خواهیم تروریسم را شکست 

دهیم، باید به پیکار پول های ناپاک بشتابیم و برای 
چنین نبردی بایــد از کارآمدی حکمرانان یکدیگر 

حمایت کنیم تا دیگر جایی برای پلیدی ها نباشد.
روحانی گفت: کشوری که جنگی تجاری با چین 
به راه انداخته، به پاکستان طعنه می زند. افغانستان 
را تحقیر می کند، ترکیه را تنبیه می کند، روسیه را 
تهدید می کند و ایران را تحریم می کند، متهم ردیف 

اول در شکستن پیوندها است. 
وی تأکید کرد:  اگــر آمریکا گمان می کند که 
می تواند ما را از هم جدا کند، سخت در خطا است. 
وقتــی تجارت چین را در تنگنا می گذارند، همه ما 
زیان می بینیم، وقتی به پاکستان طعنه می زند، همه 
ما آن را اهانت تلقی می کنیم. تحقیر افغانســتان، 
خوار شمردن همه ما است. با تنبیه ترکیه، همه ما 
مجازات می شویم و هرگاه روسیه را تهدید کند، ما 
هم امنیت خــود را در مخاطره می بینیم. آنگاه که 
ایران را تحریم می کند، همه ما را از مواهب تجارت 
بین المللی، امنیت انرژی و توســعه پایدار بی بهره 
می سازند و در واقع همه را تحریم می کنند. ما اینجا 
هســتیم تا بگوییم که بنا نداریم این گستاخی ها را 
تحمل کنیم. ما در برابر آنها خواهیم ایستاد با تقویت 
همکاری و تعمیق پیوندهای اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و امنیتی میاِن خود.
بنا نداریم گستاخی های آمریکا را 

تحمل کنیم
روحانی با بیان اینکه اگر آمریکا گمان می کند که 
می تواند ما را از هم جدا کند، ســخت در خطا است. 
وقتی تجارت چیــن را در تنگنا می گذارند، همه ما 
زیان می بینیم، وقتی به پاکستان طعنه می زند، همه 
ما آن را اهانت تلقی می کنیم. تحقیر افغانستان، خوار 
شمردن همه ما است. با تنبیه ترکیه، همه ما مجازات 
می شویم و هر گاه روسیه را تهدید کند، ما هم امنیت 

خود را در مخاطره می بینیم. آنگاه که ایران را تحریم 
می کند، همه ما را از مواهب تجارت بین المللی، امنیت 
انرژی و توسعه پایدار بی بهره می سازند و در واقع همه 
را تحریم می کنند. ما اینجا هستیم تا بگوییم که بنا 
نداریم این گستاخی ها را تحمل کنیم. ما در برابر آنها 
خواهیم ایستاد با تقویت همکاری و تعمیق پیوندهای 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی میاِن خود.
با تضعیف ایران از راه تحریم 
خیلی ها در امان نخواهند بود

وی تصریــح کرد: از غربی هــا انتظار نداریم که 
سهم شــان را در ازای امنیــت و ثباتی که برای آنها 
تامین کرده ایم، بپردازند اما بدانند که با تحریم ایران، 
به توانایی ما برای مبارزه با مواد مخدر و تروریســم 
آسیب می زنند. به تحریم کنندگان هشدار می دهم اگر 
توانایی های ما در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم در 
خاستگاه آنها ضربه ای ببیند؛ شما نخواهید توانست 
از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان و بمب ها و ترورها 

به سامت خارج شوید.
روحانی تاکید کرد: با تضعیف ایران از راه تحریم، 
خیلی ها در امان نخواهند بود؛ آنها که حرف ما را باور 
ندارند، خوب است به نقشه جغرافیا نگاهی بیاندازند.
رئیس جمهــور گفــت :البته آمریکا کشــوری 
مداخله جو و غیرسازنده است که نمی تواند هیچ کشور 
و منطقه ای را در مسیر این آرمان یاری کند. انتظارات 
ما از آمریکا مشــخص است. از کسی که به دیوارها 
تعظیم می کند، انتظار نداریــم که به پل ها احترام 
بگــذارد. از آن مســئولیت گریز، نمی خواهیم که به 
مسئولیت تازه ای گردن بنهد. از آن کس که تمدن ها 
را تحقیــر کرده، نمی توان خواســت که نگهدارنده 
پایه های تمدن مشترک باشد اما هرکجا که آمریکا 
در انهدام جوامع سهمی داشته باشد، اجازه نخواهیم 

داد که از هزینه خسارت ها و ویرانی ها بگریزد.

اریجانی: شورای امنیت 
به وظایف خود عمل نمی کند 

علی اریجانی رئیس مجلس شورای اسامی نیز 
طی سخنانی یکی از دایل برگزاری اینگونه اجاس ها 
را عدم عمل شــورای امنیت به وظایف خود دانست 
و افزود: متاســفانه امروز شــورای امنیت به وظایف 
خود عمل نمی کند. بســیاری از جنگ های منطقه 
مصوبه شورای امنیت را ندارد حتی این تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران و روســیه مصوبه شورای 
امنیت نیست و از نظر ما این نهاد وظیفه اش را انجام 

نمی دهد.
وی تصریــح کــرد: نحــوه یکجانبه گرایی که 
رئیس جمهــور آمریکا در ســال های اخیر درپیش 
گرفته باعث از بین بردن ارزش های انسانی به وسیله 
تجاری سازی های او شده است. رفتار ترامپ در عمل، 
نظام های حقوق بشر را له کرده و باعث شده کشورها 

از مدیریت جهانی آنها ناامید شوند.
اریجانی ادامــه داد: آمریکا و اطرافیانش عامل 
گسترش تروریسم هســتند؛ می گویند با تروریسم 
مبــارزه می کنیم ولــی در عمل از ابزار تروریســم 

استفاده می کنند.
گفتنی است  در این همایش موضوعات مهمی 
همچــون  مقابله با تروریســم، تجارب گذشــته، 
راهبرد هــای کنونی و اتخاذ رویکــرد جدید و موثر 
منطقه ای، گسترش ارتباطات و تقویت همکاری های 
بین منطقه ای، تحقق صلح و توسعه همه جانبه و پایدار 

در منطقه از موضوعات مطرح شده بود.
بیانیه دومین کنفرانس

 مقابله با تروریسم
همچنین روســای مجالس شش کشور آسیایی 
و رئیس جمهور کشــورمان در این کنفرانس به ایراد 
سخنرانی پرداختند. رئیس مجلس پاکستان ریاست 
جلسه اول نشست را برعهده داشت و سپس ریاست 
جلسه به علی اریجانی رئیس مجلس شورای اسامی 

ایران واگذار شد.
در مراسم اختتامیه این کنفرانس نیز  ضمن ارائه 
گزارشــی از نشست کمیته های اجاس و همچنین 
جمع بندی نقطه نظرات روسای مجالس، بیانیه پایانی 

این نشست قرائت شد.
روسای مجالس 6 کشور در بیانیه پایانی دومین 
کنفرانــس مقابله با تروریســم در تهــران اقدامات 
تروریســتی در کشــورهای عضــو از جمله حادثه 
تروریستی اخیر در چابهار را محکوم و اعام کردند 
در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیت حمایت 

از تروریسم مصمم هستند.
همچنین حجت ااســام روحانی رئیس جمهور 
کشورمان در حاشیه این کنفرانس به صورت جداگانه 
با روسای مجلس افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و 

روسیه دیدار و گفت وگو کرد.

پیکر پاک ایرج صفاری، شهید نظم و امنیت، 
دیروز )شنبه( با حضور اقشار مردم شهید پرور 
یزد از ستاد فرماندهی انتظامی این استان تا 

گلزار شهدای این شهر تشییع شد. 
به گزارش ایرنا پیکر این شهید بعد از ادای احترام 
در ســتاد فرماندهی انتظامی، بر روی دستان مردم 
شهیدپرور تشــییع و در گلزار شهدای خلدبرین به 

خاک سپرده شد. 
سروان صفاری معاون پاسگاه شهید مدنی مهریز، 
چهارشنبه شب در جریان تعقیب قاچاقچیان انسان، 
دچار حادثه شد و به شهادت رسید.در این عملیات 

یک مامور دیگر هم زخمی شد. 
تحقیقات پلیس برای شناســایی و دســتگیری 

سرنشینان خودروی متواری ادامه دارد. 

تشییع پیکر شهید امنیت در یزد

اســتعداد های  پرورش  ملی  مرکز  رئیس 
درخشان آموزش و پرورش گفت: تعداد زیادی 
از دانش آموزان جدید مدارس اســتعداد های 
درخشان فقط سخت کوش هستند نه تیزهوش.
فاطمــه مهاجرانی از حدود هزار و 500 صندلی 
خالی در مدارس تیزهوشان خبر داد و به خبرگزاری 
صداوسیما، گفت: در سال های گذشته استعداد های 
درخشان در هر منطقه مشخص و سهمیه دانش آموز 
هر استان تعیین می شد؛ اما امسال به دلیل تغییراتی 
که در آزمون ورودی استعداد های درخشان انجام شد 

سهمیه مناسب هر مدرسه مشخص نشد.
مهاجرانــی افزود: آزمون هــای ورودی مدارس 
اســتعداد های درخشــان نمی تواننــد در انتها در 
شناســایی دانش آموزان تیزهوش واقعی موثر واقع 
شــوند و نمی توان با یک آزمون استعداد های برتر را 

شناسایی کرد.
وی بــا تاکید بــر اینکه انتخــاب دانش آموزان 
تیزهوش باید در یک فرآیند و از دوران ابتدایی شکل 
بگیرد، ادامه داد:  آزمون های ورودی که چه در قبل و 
چه امسال برگزار شدند، معایب خاص خود را داشتند.

رئیس مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان 
با بیان اینکه در حال تدوین شیوه جدید از انتخاب 
دانش آموزان نخبه با کمک اســتادان دانشــگاه ها 
هستیم تا بتوانیم این نواقص را برطرف کنیم، گفت: 
متاسفانه با روش فعلی انتخاب دانش آموزان نخبه اگر 
مثا دو دانش آموز تیزهوش در یک روستا شناسایی 
بشوند برای آنان هیچ کاری نمی توان انجام داد و باید 

به سمت آموزش های منعطف حرکت کنیم.
مهاجرانی افزود: برای حل مشــکل صندلی های 
خالی مدارس تیزهوشان باید دید به چه نتیجه ای در 
دفتر وزارتی آموزش و پرورش خواهیم رسید و برای 
برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان 

نمی توانیم قول بدهیم.
به گفته وی، تعداد زیادی از دانش آموزان جدید 
مدارس استعداد های درخشــان تیزهوش نیستند 
و فقط سخت کوش هســتند و تعدادی نیز از قبل 
با ســواات هوش آزمون ورودی آشــنا بودند. باید 
روانشناســان نظر بدهند که آیــا دانش آموزی که 
ســواات چند گزینه ای هوش را از قبل دیده باشد 
می تواند دوباره به ســواات پاســخ صحیح بدهد و 

یاخیر؟
تحریم المپیاد جهانی فیزیک

 به علت میزبانی رژیم صهیونیستی
رئیس مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان 
از حضــور نیافتن تیم دانش آموزی ایران در المپیاد 
جهانی فیزیک ۲019 خبر داد و افزود: رژیم غاصب 
صهیونیستی سال آینده میزبان این المپیاد است و 
ایــران هیچ تیمی به این المپیاد اعزام نخواهد کرد، 
البته تیم دانش آموزی ایران ســال آینده در المپیاد 
آسیایی فیزیک که در کشور روسیه برگزار می شود 

شرکت خواهد کرد.

15۰۰ صندلی خالی در مدارس تیزهوشان
تعداد زیادی از دانش آموزان جدید 

مدارس استعداد های درخشان 
تیزهوش نیستند



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
 یک شنبه           ۱۸ آذر ۱۳۹۷

اول ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۹ 

کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/970/000سکه تمام طرح جدید
3/700/000سکه تمام طرح قدیم

1/990/000نیم سکه
1/160/000ربع سکه

655/000گرمی
354/000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
11/412دار
12/665یورو
14/378پوند

2/286لیر ترکیه
3/083درهم امارات

قیمت خودرو نوع خودروردیف
کارخانه

قیمت خودرو 
بازار

22.492.00038.200.000پراید 1111
22.709.00034.800.000پراید 2131
23.400.00035.200.000پراید 3151
74.952.000129.000.000چانگان4
30.389.00044.500.000تیبا 52
45.000.00046.500.000ساینا دنده ای6
32.944.60055.000.000پژو 7405
8SLX 35.105.90060.500.000پژو
34.745.20056.500.000پژو 405 دوگانه سوز9
40.595.70070.000.000پژو پارس10
42.481.00079.500.000پژو پارسTU5کاس1113
36.286.00060.500.000پژو206 تیپ122
41.942.00071.500.000پژو206 تیپ135
42.763.10072.000.000پژوV8 206صندوقدار14
15)LX(33.535.40057.000.000سمند ال ایکس
16 EF7 34.338.20059.000.000سمند

سمند دوگانه سوز 17
36.616.00063.500.000کاس 16

46.989.40081.500.000دنا18
53.265.800106.500.000دنا پاس19
47.128.30090.000.000پژو 207 دنده ای20
45.993.00058.000.000ساینا اتوماتیک21
43.684.00067.000.000برلیانس230 دنده22
27.570.00040.200.000تیبا صندوق دار23
113.062.200205.000.000سراتو اتوماتیک24

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۹/۱۷

رئیس  کل بانک مرکزی با اشاره به دیدار 
اخیر خود با رهبر انقاب، از دستور ایشان 
و رعایت  ارزش پــول ملی  تقویت  برای 

استقال بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، روز 
گذشــته عبدالناصر همتی به دیدار اخیر خود 
با رهبر معظم انقاب و دســتور ایشان به بانک 
مرکزی برای تقویت هرچه بیشــتر ارزش پول 
ملی و نیز رعایت استقال بانک مرکزی اشاره و 

اعام کرد بانک مرکزی و نظام بانکی تمام توان 
مدیریتی و کارشناسی برای تحقق منویات مقام 

معظم رهبری به  کار می برد.
وی در جلســه دوره ای بــا مدیــران عامل 
بانک های دولتی و خصوصی درباره ساماندهی 
دستگاه های کارت خوان و چک های تضمینی بر 

کنترل و نظارت بیشتر تاکید کرد.
رئیــس کل بانک مرکزی در ادامه با اشــاره 
به تاکیدات ریاست جمهوری درخصوص تامین 

سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز تولید از 
مدیران عامل بانک ها خواست برنامه ریزی های 
ازم در این رابطه انجام دهند و اگر در مواردی 
نیاز به کمک و مســاعدت بانک مرکزی باشند 
اعام کنند. همتی به اهمیت تولید و اشتغال و 

ضرورت توجه ویژه به این موضوع تاکید کرد.
مدیران بانک ها ضمــن اعام آمادگی برای 
حمایــت از واحدهای تولیــدی تاکید کردند 
ضرورت دارد واحدهای صنعتی نیازمند شناسایی 

شوند و خواســتار ارتقای بهره وری و نظام های 
مدیریتی واحدهــای تولیدی برای بهره برداری 
بهینه از منابع سرمایه ای در اختیارشان شدند. 

تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
در همین راســتا رئیس کل بانک مرکزی از 
بانک ها خواست سرمایه در گردش تولید را در 
اولویت قرار دهند و سازوکارهایی داشته باشند 
کــه واحدهای تولیدی بهره ورتــر در پرداخت 

تسهیات مورد توجه قرار گیرند.

دستور رهبر انقابرئیس کل بانک مرکزی خبر داد
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ١٢ هزار  برای تقويت ارزش پول ملی

و ١٠٠ تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد.
مهدی یوســف خانــی در گفت و گو با خبرگــزاری مهر از افزایش 
قیمــت مرغ بــه 12 هزار و 100 تومان خبــر داد و گفت: قیمت این 
کاا در عمده فروشی درب کشتارگاه 10900 تومان، پخش 11هزار و 
100تومان و مراکز خرده فروشی 12هزار و100 تومان است. همچنین 
قیمت هرکیلوگرم ســینه با کتف 21هزار تومان، سینه بدون کتف 20 

هزار تومان  و فیله 21 هزار تومان است.
وی ادامه داد: همکاران ما توجه کنند  قیمت های اعامی فوق نرخ 
اســتعامی بوده و آنها می توانند با توجه به فاکتور خرید رســمی و با 
احتساب 10 درصد سود اقدام به فروش کنند. قیمت مرغ پیش از این 
در چند برهه با ثبت رقم 11 هزار و 900 تومان، به مرز 12 هزارتومان 

نزدیک شده اما از این مرز قیمتی عبور نکرده بود. 
گفتنی است، قیمت مرغ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار باید 8175 
تومان باشــد. با توجه به اینکه خوراک دام و طیور با ارز دولتی تامین 
می شود، افزایش مستمر و خزنده قیمت مرغ جای سؤال دارد و معلوم 
نیست دستگاه های مسئول نظارت بر بازار چرا واکنشی نشان نمی دهند.

برخی مســئوان اعام کردند که بخش عمــده ای از بازار مرغ به 
شــیوه گذشــته عمل می کند و هنوز هم دست دال هاست و یکی از 
راهکارهای حذف دال ها را تشکیل تعاونی ها و استفاده از فناوری های 
نوین در عرضه محصوات کشاورزی و دامداری دانسته اند. طبق اعام 
بانک مرکزی، قیمت ُخرده فروشی تخم مرغ 66 درصد و مرغ 42 درصد 

در طول یکسال گذشته افزایش یافته است.
گوشــت مرغ که در این شرایط می توانست جانشین مناسبی برای 
گوشــت قرمز باشد دچار تورم 42 درصدی شده زیرا زمانی که قیمت 
یک کاا افزایش می یابد، یکی از راهکارها این است که کااهای مشابه 
با قیمت کمتر جانشین شود. بنابراین با توجه به شرایط تورمی موجود 
و کاهش درآمد قشر ضعیف جامعه، ازم بود قیمت مرغ کنترل شود تا 
مشکات کمتری در زمینه مایحتاج روزمره برای این طبقه فراهم شود 

که در عمل عکس این قضیه رخ داد.

بر خاف مصوبه ستاد تنظیم بازار
قیمت مرغ 

از مرز ۱2 هزار تومان گذشت

گروه اقتصادی- 
آمارهای رســمی بانک مرکزی نشــان 
برای هزینه های  می دهد در ســال جاری، 
جاری کشور ٢94هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده که بیش از 4/7برابر هزینه های 

عمرانی است!
پروژه های نیمــه تمام عمرانی در حال حاضر 
به یکی از چالش های اقتصادی کشور تبدیل شده 
است، از طرفی حجم این پروژه ها بسیار زیاد بوده 
و از طرف دیگر، دولت اهمیت چندانی به تکمیل 

و اتمام این پروژه ها نشان نمی دهد. 
اگر از همین مورد آخر شروع کنیم، باید بگوییم 
بودجه عمرانی کشــور حجم قابل توجهی از کل 
بودجه را تشــکیل نمی دهد و تا حدودی هزینه 
حاشــیه ای محسوب می شــود؛ آمارهای رسمی 
بانک مرکزی نیز نشــان می دهد در سال جاری، 
برای هزینه های جاری کشــور 294 هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده کــه بیش از 4/7برابر 

هزینه های عمرانی است! 
نکتــه دیگری که در این میان وجود دارد این 
است که با وجود تصویب 62 هزار میلیارد تومان 
پرداخت عمرانی در سال جاری، تمام رقم مذکور 
)بــه دایلی مانند عدم تحقــق کامل درآمد های 
بودجه( تخصیص داده نمی شود و به احتمال بسیار 
زیاد، رقم واقعی پرداخت شده تا پایان سال از این 

هم کمتر خواهد بود. 
از سوی دیگر، همانطور که در ابتدا  اشاره شد 
تعــداد پروژه های نیمه تمام عمرانی در ایران رقم 
چشمگیری داشته و بر اساس گفته های محمدباقر 
نوبخت رئیس  سازمان برنامه و بودجه در اردیبهشت 
امسال؛ »71 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود 

دارد.« 
بر همین اســاس، خبرگزاری دولتی ایرنا هم 
طی گزارشــی که در مهر ماه امسال تهیه کرده، 
آمار فوق را به روز کرده و نوشته است: »76 هزار 
پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که حدود شش 
هزار پروژه ملی و بقیه پروژه های استانی هستند.« 
به عبارت دیگر در سال جاری با توجه به اینکه 
76 هزار پروژه عمرانی »نیمه تمام« وجود داشته و 
بودجه این بخش در بهترین حالت 62 هزار میلیارد 
تومان است؛ می توان گفت: به طور متوسط برای 
هر پروژه نیمه تمام عمرانی کمتر از یک میلیارد 

طبق آمار بانک مرکزی

هزینه های جاری کشور بیش از 4 برابر بودجه های عمرانی است

تومان )رقمــی در حدود 816 میلیون تومان( در 
نظر گرفته شده است! 

این در حالی است که همین رقم هم مشروط 
به این است که هیچ پروژه عمرانی دیگر آغاز نشود 
و تمام بودجه عمرانی کشور، صرف پروژه های نیمه 

تمام شود. 
البته ضــرورت چنین رویکــردی )پرداختن 
به پروژه های نیمه تمــام به جای آغاز پروژه های 
جدید( کاما احســاس می شــود. موضوعی که 
مجید کیان پور، رئیس کمیسیون عمران مجلس 
در شــهریور ماه درباره آن اعام کرده بود: حدود 
90 درصد پروژه های عمرانی در کشور نیمه کاره 

هستند! 
متاســفانه همان گونه که بااتر نوشتیم عزم 
دولت برای اتمام و تکمیــل این پروژه ها چندان 
قوی نیســت، چنانچه اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور در دی ماه 96 در حاشیه بازدید 
از عملیــات اجرایی آزادراه همت-کرج بیان کرده 
بود: »با وضع بودجه ای کشور، طرح های عمرانی 

مقداری طوانی می شود.«
مشکلی که دولت تدبیر و امید رخ داد

در قسمت ابتدایی گزارش، به این نکته  اشاره 
کردیم که متاسفانه حتی تمام پولی که در قانون 
بودجه مصوب می شود، به مرحله اجرا یا پرداخت 
نمی رســد، در حالی که پیش تر و در زمان دولت 
قبلی پایبندی بیشتری درخصوص تخصیص منابع 

بودجه وجود داشت. 

بر همین اســاس، عبدالکریم حســین زاده، 
نماینده مجلس در اسفند ســال گذشته با اشاره 
به اینکه تا ســال 92 میــزان تخصیص اعتبارات 
عمرانــی وضعیت خوبی داشــت، بیان کرده بود: 
»حتی در برخی سال ها میزان تخصیص اعتبارات 
عمرانی بیش از 90 درصد بود اما از ســال 92 به 
بعد افول ســنگینی کرد، زیــرا هم میزان فروش 
نفت و هم قیمت نفت کاهش یافت و این موضوع 
تاثیر مستقیم خود را بر درصد تخصیص اعتبارات 

عمرانی گذاشت.« 
همانطــور که در جدیدتریــن آمارهای بانک 
مرکزی آمده نیز، طی شــش ماه نخست امسال 
31 هــزار و 600 میلیارد تومان پرداخت عمرانی 
مصوب شده بود که 26 هزار و 640 میلیارد تومان 

آن پرداخت شد. 
البتــه چنین اتفاقاتی در ایــن دولت عجیب 
نیست، روزنامه کیهان سال گذشته در همین بازه 
زمانی با انتقاداتی از بریز و بپاش هایی از این قبیل 
نوشته بود: دولت در ایحه بودجه 97 و در اقدامی 
سؤال برانگیز، برای 293 طرح مطالعاتی و اجرائی 
تنها 20 میلیارد تومان پیش بینی کرده، ولی برای 
اداره یک موسسه وابسته به دولت تحت نظر مشاور 
ارشد اقتصادی رئیس جمهور، 33 میلیارد تومان در 

نظر گرفته است!
بودجه 98 و ادامه مشکات عمرانی

نکاتــی که تا اینجای نوشــته به آن  اشــاره 
کردیــم گویای این واقعیت بود که رویکرد دولت 

در زمینــه بودجه ریزی )خصوصا در بخش بخش 
عمرانی(  اشتباهات زیادی داشته و نیاز به تصحیح 
این سیاســت ها به شــدت احســاس می شود، 
 هرچنــد خبرهایی برخاف این موضوع به گوش

 می رسد. 
به گــزارش خبرگزاری ایســنا، افزایش پنج 
درصدی بودجه فعالیت های عمرانی در بودجه سال 
1398 بسیار کمتر از نرخ فعلی تورم )18/4درصد( 
اســت؛ امری که می تواند عاوه بر ایجاد مشکات 
مختلف در حوزه عمرانی کشور باعث ایجاد مسائلی 

در حوزه  اشتغال هم بشود. 
در این باره لطفعلی بخشی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه عامه طباطبایی، با انتقاد از افزایش پنج 
درصدی بودجه فعالیت های عمرانی در بودجه سال 
آینده گفت: با توجه به وضعیت تورمی و امکان رشد 
30 درصدی تورم در ســال آینده، بودجه عمرانی 
باید بیشتر از اینها افزایش پیدا می کرد چرا که در 
غیر این صورت این مسئله می تواند باعث رکود در 

این فعالیت ها شود. 
وی با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی نقش مهمی 
در رشد اقتصادی می تواند ایفا کند ادامه داد: بودجه 
عمرانی بخشی از بودجه است که می تواند مستقیما 
روی  اشــتغال تاثیر بگذارد. واقعیت این است که 
مجموعه عمرانی بخش وسیعی از نیروهای انسانی 
را در اقتصاد به خود مشــغول کرده است که عدم 
افزایــش آن با توجه به تورم می تواند باعث ایجاد 
مسائلی در این حوزه شود. حداقل رقمی که دولت 
می توانســت برای این حوزه تعیین کند 90هزار 

میلیارد تومان است. 
خبرگزاری فارس نیــز گزارش داده، جزئیات 
ارقــام کان بودجه نشــان می دهد ســقف کل 
بودجه ســال 1398 کشور با 41/5درصد رشد به 
1730هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین نقش 
در کل بودجه، منابع شرکت های دولتی، بانک ها 
و موسسات بازی می کنند؛ از سوی دیگر هزینه ها 
که عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد است، با 

رشد 40 درصدی همراه است. 
بــا توجــه بــه اینکــه هزینه هــای دولت 
40درصد رشــد کرده و پرداخــت عمرانی، تنها 
پنــج درصــد افزایش داشــته اســت، می توان 
 گفــت دولت همچنان در مســیر  اشــتباه قبلی

 قدم برمی دارد.

استاد اقلیم شناســی درباره تعهد دولت روحانی در معاهده 
پاریس گفت با اجرای این موافقتنامه باید بسیاری از صنایع که 

در مراحل اولیه هستند، تعطیل شوند.
یوســف قویدل در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: 
در موافقتنامــه اقلیم پاریس همانند دیگر معاهدات بین المللی در زمینه 
محیط زیســت به ویژه آب و هوا مثــل کیوتو، اگر هم مطالعه ای صورت 
گرفته باشــد، از هیچ مشاور یا استاد اقلیم شناسی استفاده نشده است، 
این در حالی است که موضوع مورد بحث این توافقنامه یک موضوع فوق 
تخصصی در اقلیم شناســی )تغییر اقلیم( بوده است و تعداد اساتید این 

رشته در کشور کم نیست.
وی افزود: یکی از نشــانه های عقب ماندگی و سیاست زدگی کشور ها 
را می توان مسئله کنار گذاشته شدن نخبگان علمی و متخصصان کشور 
در مباحث کان دنیا به ویژه مباحثی که با دانش و دانایی سروکار دارد، 
دانســت.به گفته این استاد دانشگاه، جای بسی تاسف است که در دولِت 
مدعــی دانایی محوری، در بحثی مهم و علمــی مثل توافقنامه اقلیمی 
پاریس، جایگاهی برای متخصصان و نخبگان علمی کشور در نظر گرفته 
نشده است و تا جایی که بنده مطلع هستم افرادی غیرمتخصص مسئله 

را راهبری کرده اند.
قویدل عنوان کرد: هیئت بین الدولی تغییر اقلیم )IPCC( موسسه ای 
وابســته به سازمان ملل اســت که همانند دیگر ارگان های آن سازمان، 
پوششــی برای نیل به اهداف امپریالیستی کشور های بزرگ و قدرتمند 

مثل آمریکا و اتحادیه اروپاست.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه از بین همه گاز های گلخانه ای موجود 
دســت روی دی اکسید کربن گذاشته اند، به روشنی سیاسی بودن هدف 
IPCC را نشان می دهد. فقط دی اکسید کربن نظر و طمع استعمارگران 
را در دسترسی به نفت ارزان قیمت و پایدار در آینده تامین می کند، این 
در حالی اســت که قدرت گلخانه ای گاز های دیگر همچون متان از دی 
اکسید کربن بیشتر است، ولی اثر و قدرت گلخانه ای متان هیچ نفعی برای 

استعمارگران ندارد و حتی آنها را مقصر معرفی می کند.
این استاد تغییر اقلیم خاطرنشان کرد: از نظر علمی هیچ کس نتوانسته 
ثابت کند که دی اکسید کربن یا سایر گاز های موسوم به گلخانه ای عامل 
گرمایش جهان و تغییر اقلیم هســتند و یا نقش آنها از فعل و انفعاات 
خورشــیدی بیشتر است. بر این اساس ماموریت IPCC کاما مشخص 
و سیاســی است.قویدل هشدار داد: اگر سیاستمداران ما با همین موضع 
ضعف در معاهدات بین المللی جلو بروند و چشــم بسته و بدون مشورت 
با صاحب نظران امر توافقات بین المللی مشکوک یا حداقل غیر سودمند 
برای کشور را امضا کنند، بعید نیست که همانند سایر اقدامات کشور های 
اســتعمارگر، گرمایش جهانی را بر گردن ایران بیندازند. یا اینکه بگویند 
بخاطر تولید دی اکسید کربن از تنفس انسان و جمعیت باای ایران، از 

جمعیت کشورتان بکاهید یا نگذارید افزایش پیدا کند.
وی افزود: مقاصد پنهان پشت این موافقت نامه بیشتر شامل کنترل 
انــرژی و جلوگیری از افزایش قیمت با هدف سوءاســتفاده کشــور های 
ابرقدرت به منظور تضعیف کشور های مستقلی چون ایران است که می تواند 

هزینه های زیادی را بر اقتصاد ما تحمیل کند.
این اســتاد اقلیم شناسی خاطرنشان کرد: برآورد ها نشان می دهد که 
برای کاهش 12 درصدی گاز های گلخانه ای، ایران باید حدود 52 میلیارد 
دار هزینه کند، درحالی که با اجرای این موافقت نامه باید بســیاری از 

صنایع که در مراحل اولیه هستند، تعطیل شوند.
قویدل گفت: آمریکایی ها بر اســاس سیاســت کاری، در ابتدا دولت 
دموکرات را در یک مسئله جهانی واقعی یا فرضی همچون موافقت نامه 
اقلیمی پاریس، بســیج کرده و بعد از پیوستن تعدادی از کشور ها به آن 
توافق بین المللی، با بهانه تراشی های مختلف از توافقات بین المللی خارج 
شدند، ولی از طرق مختلف نظیر استفاده از ابزار سازمان ملل و اتحادیه اروپا 
مانع از فروپاشی پیمان شده و منافع خود را تامین می کنند. درخصوص 

پیمان کیوتو هم همین سناریو تکرار شده بود.
وی افزود: اما مسئله روسیه به گونه ای دیگر است و همانطور که پوتین 
اعــام کرد با توجه به شــکیاتی که درخصوص پایه های علمی گرمایش 
جهانی و علل آن وجود دارد تا روشن شدن کامل مسئله روسیه، توافقی 

را امضا نکرد.

استاد اقلیم شناسی هشدار داد
تعطیلی صنايع ايران

 با اجرای موافقت نامه پاريس!

*  تولید شرکت های بزرگ آلومینیوم کشور طی 8 ماهه 97، حدود 3/2 
درصد بیش از رقم مدت مشابه سال گذشته آلومینیوم تولید کردند. به 
گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، شــرکت های ایرالکو، المهدی و هرمــزال از ابتدای فروردین تا 
پایان آبان، 231 هزار و 31 تن آلومینیوم )خالص، بیلت، آلیاژ، ئی سی 
و براده( تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 223 هزار 
و 877 تن بود. از این میزان، شــرکت های »ایرالکو« 117 هزار و 667 
تــن، »هرمزال« 69 هزار و 74 تــن و »المهدی« 44 هزار و 290 تن 

آلومینیوم تولید کردند.
* دســتگاه توربین لکوموتیو GE با اســتفاده از توانمندی 
سازندگان داخلی، ســاخته و بر روی لکوموتیو ها نصب شد. 
به گــزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اســامی ایران، 
ابراهیم عبیدی، مدیر کارخانجات بازســازی لکوموتیو کرج 
در این باره بیان کرد : به منظور بومی سازی و کاهش وابستگی 
خرید قطعات و مجموعه های مورد نیاز به خارج از کشور برای 
بازسازی لکوموتیوهای موجود در ناوگان راه آهن، ساخت قطعات 
و مجموعه ها با استفاده از توانمندی های سازندگان داخلی در 
دستور کار کارخانه های بازسازی لکوموتیو کرج قرار گرفته است.
*  با همراه بانک سینا، امکان تغییر رمز دوم کارت فراهم شده است. به 
گزارش روابط عمومی بانک سینا، یکی از پایه های اصلی در خریدهای 
اینترنتی، رمز دوم کارت )رمز اینترنتی( اســت که به منظور تسهیل 
در امور بانکی مشتریان، امکان دریافت آن از طریق همراه بانک سینا 

میسر شده است.
*  عملیات عمراني بازسازي تعدادی از مدارس مناطق زلزله زده 
کرمانشــاه با حمایت همراه اول ، آغازشد.به گزارش اداره کل 
ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، صبح دیروز با حضور 
تعدادی از مســئوان با کلنگ زنی احداث مدرســه ای در 
شهرســتان ثاث باباجانی مراحل اجرایی نوسازی تعدادی از 
مدارس استان کرمانشاه باحمایت همراه اول آغاز شد. همچنین 
کلنگ دو مدرسه دیگر نیز در ثاث باباجانی و سرپل ذهاب به 
زمین زده شد. سال گذشــته در راستای مسئولیت اجتماعی 
و سهیم شدن در امر خداپســندانه مدرسه سازي و بازسازي 
مدارس، هیئت مدیره همراه اول با اختصاص مبلغ ۵٠ میلیارد 
ریال به بازسازی مدارس زلزله زده کرمانشاه موافقت کرده بود.

یک کارشناس بازار نفت با اشاره به توافق اعضای اوپک برای 
کاهش 8٠٠ هزار بشکه ای نفت تأکید کرد: هیچ صحبتی از سهم 
دقیق اعضا در این کاهش نشــده، در حالی که سهم کشورهای 

غیر اوپک دقیقا مشخص است.
محمدعلی خطیبی در گفت وگو خبرگزاری فارس، با اشاره به نتیجه 
اجــاس 175 اوپک در وین گفت: آنچه که اکنون در رســانه ها اعام 
می شــود که اوپک موظف به کاهش 800 هزار بشکه ای تولید نفت در 
سال 2019 شده است، اما متأسفانه اجزای این کاهش مشخص نیست.
وی افزود: حتی در بیانیه مطبوعاتی نیز هیچ  اشــاره ای به مستثنی 
شدن ایران در این زمینه نشده، ولی جالب اینجاست که برخی از افرادی 
که در این اجاس حضور داشتند، گفته اند معافیت های ایران در پیوست 

است، اما کسی پیوست این بیانیه را ندیده است!
این کارشــناس بازار انرژی ادامه داد: نکته مهم این اســت که چرا 
در بیانیه اوپک به کاهش کلی 800 هزار بشکه ای اشــاره شده ولی برای 
هیچ کدام از اعضای اوپک سهمیه ای را درنظر نگرفته اند. عدم تعیین این 
ســهمیه به منزله این اســت که اگر یک عضو 800 هزار بشکه تولید را 
کاهش دهد، دیگر نیازی نیســت، مابقی اعضا تولید خودشان را پایین 
بیاورند.خطیبی تأکید کرد: درباره کشورهای خارج از اوپک به طور صریح 
گفته شــده است که روسیه باید 200 هزار بشکه از تولید نفت خود را 
کاهش دهد و 200 هزار بشکه نیز توسط دیگر کشورهای غیراوپک کاهش 
پیدا کند، بنابراین انتظار می رفت که اعضای اوپک نیز به طور مشخص 
اعام کنند کدام کشورها به چه میزان باید تولید نفت خود را کم کنند.
وی گفت: ظاهرا عدم اعام جزئیات این کاهش توســط کشورهای 
اوپک، شــیطنتی اســت که آمریکایی ها با برخی از اعضای اوپک انجام 
داده اند.این مقام اســبق وزارت نفت، در ادامه با اشــاره به تعیین اکتبر 
2018 بــه عنوان ماه پایه اظهار کرد: این یکی دیگر از موضوعات محل 
ایراد اســت، به این معنی که در اکتبر 2018 تولید نفت ایران به دلیل 
تحریم ها کم شــده بود و از طرفی برخی از کشورها نیز تولید نفت شان 
باا بود، بنابراین انتخاب اکتبر بیشتر به نفع اعضایی است که تولید نفت 

باایی داشتند و قطعا به ضرر ایران است.
خطیبی همچنین با انتقاد از سفر تعداد بیشتر از معمول نمایندگان 
مجلس به وین و حضور آنها در اجاس اوپک گفت: معموا یک یا دو نفر 
از اعضای کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه و بودجه به همراه وزیر به 
این اجاس می روند، اما مشــخص نیست که چرا در شرایطی که کشور 
در تحریم اســت و نیاز به صرفه  جویی در هزینه ها دارد، چندین نفر به 
این اجاس رفته اند. باید مسئوان امر در این باره توضیح دهند که لزوم 

حضور این تعداد از نمایندگان مجلس در این اجاس چه بوده است؟

کارشناس بازار نفت:
سهم هر عضو اوپک از کاهش

 ۸۰۰ هزار بشکه ای مشخص نیست

دبیــر انجمــن برنج گفت: بــا توجه به 
ثبت ســفارش برنج پیش بینی می شود که 
محموله های جدید از هفته آینده وارد کشور 

شود و قیمت نوع این محصول کاهش یابد.
مسیح کشاورز در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران 
جوان، از رفع ممنوعیت واردات برنج طی یک هفته 
اخیر خبر داد و افزود: با توجه به آنکه تا پایان سال 
زمان زیادی باقی نمانده است، ثبت سفارش برای 

واردات برنج در حال انجام است.
وی افزود: برای تنظیم بازار شب عید و جلوگیری 
از کمبود، افزایش قیمت و گران فروشی باید 300 

تا 400 هزارتن برنج وارد کشور شود.
دبیر انجمــن برنج درباره آخرین وضعیت بازار 
برنــج خارجی بیان کرد: با اختصــاص ارز 4200 
تومانی به واردات بعید اســت که نوسان خاصی در 
سطح عرضه اتفاق بیفتد چرا که قیمت های جهانی 

تغییر چندانی نداشته است.
کشاورز در پاسخ به این سؤال که دلیل نوسان 
قیمت برنج در هفته های اخیر در سطح خرده فروشی 
چیست، گفت: قبل از آزاد شدن ثبت سفارش برنج 
و کمبود در انبارها،برخی خرده فروشــان به بهانه 
کمبود اقدام به افزایش قیمت در سطح بازار کردند 

که پیش بینی می شــود  ورود محموله های برنج از 
هفته آینده بر سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد.

وی قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج خارجی در 
خرده فروشــی ها را هشت هزار تومان اعام کرد و 
افزود: فروش با نرخ های بااتر تخلف به شمار می رود.

گفتنی است، مجموع مصرف ساانه برنج کشور 
به حدود ســه میلیون تن می رسد که میزان تولید 
داخلی این محصول حدود 2/2 میلیون تن در سال 
و نیاز به واردات هم ساانه 800 هزار تن است. در 
برخی سال های گذشته واردات برنج در حدی بود 
که تولید داخلی روی دست کشاورز ماند. بر اساس 

آمارها، در شش ماهه اول سال گذشته یک میلیون 
و 250 هزارتن برنج از طریق مبادی رســمی وارد 

شده بود.
وزارت جهاد کشــاورزی در چند سال اخیر به 
طور متوسط میزان تولید برنج را دو میلیون و 200 
هزارتن اعام کــرده که با وجود افزایش هزینه ها، 
حقوق و دســتمزد، نهاده ها، آموزش و تحقیقات 
و مروج این امر جای ســؤال اســت که چرا تولید 
برنج در چند ســال گذشــته درجا می زند. ضمن 
اینکه کشــاورزان بدون کمک دولت میزان تولید 

را افزایش دهند.

دبیر انجمن برنج: 

واردات برنج از هفته آینده آغاز می شود

بنادرگفت:  دریایی ســازمان  امور  معاون 
ســازمان بنادر با قدرت و قوت پروژه توسعه 

بندر چابهار را به پیش می برد.
روز پنجشنبه هفته گذشته یک انفجار تروریستی 
در بندر چابهار رخ داد که بر اثر آن، دو نفر شهید و 
28 زخمــی به جای ماند. با توجه به اینکه چابهار از 
نظر اقتصادی منطقه مهمی برای کشورمان محسوب 
می شــود، بیم این موضوع شــکل گرفت که چنین 
اقدامی در امنیــت اقتصادی این بندر نقش خواهد 

داشت یا نه. 
از ســوی دیگر، همزمان با ایــن اتفاق، عملیات 

اجرایی ســه پروژه کوچک به ارزش سرمایه گذاری 
170 میلیارد تومان شامل احداث فرآورده های نفتی 
بــه روش B.O.T، انتقال نفــت و گاز به بازارهای 
داخلی و خارجی و جمع آوری مواد زائد کشتی ها با 
هدف حفاظت از محیط زیست دریایی منطقه چابهار 

آغاز شد، که بر اهمیت پرسش قبلی می افزود. 
در ایــن زمینه هادی حق شــناس، معاون امور 
دریایی ســازمان بنادر و دریانــوردی در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر درباره اینکه آیا انفجار تروریستی 
روز پنج شنبه منجر به نگرانی سرمایه گذاران بویژه 
سرمایه گذاران بندر چابهار نسبت به امنیت منطقه 

می شــود، اظهار داشت: این انفجار تروریستی، صرفا 
ترقه بازی در مقابل مقر نیروی انتظامی بود و ارتباطی 
با بندر چابهار نداشت. در سیستان و بلوچستان قبا 
هم چنین اتفاقاتی رخ داده بود و اولین بار نیســت 
که یک حادثه مشابه اتفاق می افتد. کما اینکه سال 
گذشته هم در همین استان جاده را تعدادی از اشرار 

بسته بودند و سپاه با آنها برخورد کرد.
وی با بیان اینکه در روز پنج شنبه گذشته چند 
پروژه معمولی افتتاح شد و این حادثه ارتباطی با این 
افتتاح ها نداشت، گفت: پروژه اصلی ما، بهره برداری 
از فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی با حضور 

رؤسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند 
بود که در روز افتتاح این پروژه، هیچ اتفاقی نیفتاد و 

همه شاهد امنیت باای ایران بودند.
این عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی 
با تکذیب خروج هندی ها از بندر چابهار در پی این 
حادثه تروریســتی بیان کرد: از نظر این ســازمان، 
حادثه روز پنج شنبه حادثه مهمی نبود و این انفجار 
نه ارتباطی به توسعه بندر چابهار دارد و نه آینده این 
شهر و پروژه های زیرساختی سازمان بنادر و منطقه 
آزاد؛ سازمان بنادر با قدرت و قوت پروژه توسعه بندر 

چابهار را به پیش می برد.

سازمان بنادر: 

توسعه بندر چابهار با قدرت ادامه خواهدیافت

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی 
مجلس شورای اسامی گفت: نرخ های )اجناس( 

موجود در بازار هیچ کدام منطقی نیست. 
به گزارش خبرگزاری دانشجو، رحیم زارع با اشاره 
به کاهش نرخ ارز و طا در بازار، اظهار داشت: نفود 
داان در بازار، باعث کاهش نیافتن قیمت ها در سایر 

بازار های موازی است.
وی با تاکید بر اینکه متاســفانه بازار های موازی 
طا و ارز همسو با افزایش نرخ ها درگیر گرانی شده، 
اما اکنون با نزول قیمت ها خود را درگیر نکرده اند، 
ادامه داد: در ماه های اخیر با توجه به کاهش شدید 

ارزش پول مشکات عدیده ای برای مردم ایجاد شده 
از این رو ازم است تدابیری برای ساماندهی بازار های 

موازی ارز و طا نیز صورت بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه 
دولت باید با فعال کردن دوربین های نظارتی خود با 
هر نوع حباب قیمتی مقابله کند، بیان کرد: متاسفانه 
در نوسانات نرخ ارز و کاهش ارز پول ملی بسیاری از 
واحد های تولیدی کشور نابود شده و بر آمار بیکاری 
افزوده شده از این رو ازم است دولت کمیته ای برای 
ساماندهی وضعیت بازار با محوریت کاهش نرخ ها به 

ویژه در بحث تولید و مسکن ایجاد کند.

زارع همچنین با اشــاره به دغدغه حقوق بگیران 
دولت درخصوص نرخ حقوق آنها در بودجه 98 کل 
کشــور، گفت: دولت با توجه به تورم نقطه به نقطه، 
کاهش ارزش پول ملی و همچنین نوسانات قیمتی 
باید نسبت به افزایش حقوق این قشر اقدام کند در 
غیر اینصورت قشر متوسط جامعه نیز به سمت اقشار 

نیازمند حرکت خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید ضمن رصد دوباره 
بازار با هدف کاهش نرخ ارز و طا سایر بازار ها را نیز 
به سمت بهبود وضعیت هدایت کند، افزود: نرخ های 
موجود در بازار هیــچ کدام منطقی نبوده از این رو 

باید نسبت به تجدید نظر درخصوص آنها اقدام شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
مجلس شورای اسامی از تاش کمیسیون حمایت 
از تولید ملــی برای حمایــت از تولیدکنندگان در 
شــرایط فعلی اقتصاد خبــر داد و گفت: با برگزاری 
نشســت های مســتمر با دولت دغدغه های صنوف 
مختلف تولیدکنندگان را به گوش دولتی ها رسانده ایم.

بــه گفته زارع، دولت در بودجه 98 کل کشــور 
بایــد با توجه بــه تورم و همچنین کاهش شــدید 
قدرت تولیدکنندگان داخلی نرخ ارز و ســایر نرخ ها 

را تعیین کند.

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس:

نرخ اجناس موجود در بازار منطقی نیست
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بدون نقطه کور

امسه،  شــنوایی،  بینایی،  مشکات 
کمردرد، استخوان درد، کاهش یا افزایش 
وزن نامعقول، رفتارهای خشــونت آمیز و 
مشکات روحی و ذهنی و... از جمله مضرات 
ناشــی از استفاده بیش از حد از اینترنت، 
فضای مجازی و بازی های رایانه ای است که 
متأسفانه کودکان، نوجوانان و نسل جوان و 

فعال امروزی را هدف قرار داده است.
کودکانی که جذب فضای مجازی می شوند 
نه تنهــا مهارت های ارتباطی خــود را افزایش 
نمی دهند بلکه بســیار غیرفعــال، کم تحرک، 
افسرده و منزوی می شــوند و سامت جسمی 
و روحــی آنها بــه مرور دســتخوش بیماری و 

آسیب های جدی قرار می گیرد.
بررسی ها نشان می دهد که بازی های رایانه ای 
و استفاده از فضای مجازی و اینترنتی با توجه به 
تنوع بسیار زیادی که دارند بخش قابل توجهی 
از وقت و انــرژی کودکان و نوجوانان را به خود 
اختصاص داده اند و این مسئله با توجه به افزایش 
بیماری های جسمی و روحی در میان نسل جوان 
توجه کارشناسان، متخصصین علوم روانشناسی 
و پزشــکی را به خود مشــغول داشته و نگران 

کرده است.
جایگاه رایانه در خانواده ها

پیشــرفت علم و تکنولوژی، تأمین نیازهای 
اجتماعی و اقتصادی موجب شــده که ارتباط 
انســان ها با یکدیگر افزایش پیدا کند و تاش و 
سرمایه گذاری افراد و شرکت ها برای ایجاد انواع 
وســایل، ابزارها و روش های آسان تر و کارآمدتر 
ارتباط جمعی و بین فردی بیشتر و بیشتر شود.

نیاز به ارتباط کامی، بیان عقاید و دیدگاه ها، 
مسائل کاری و شغلی وقت گذرانی و تفریح، رفع 
نیازها و مشکات ذهنی و... از مهم ترین دایل 
ساخت وســایل ارتباطی نظیر، تلفن، تلویزیون، 
کامپیوتر، تبلت، لب تاب و... می باشــد به همین 
دلیــل این روزها خانه ای نمی توان پیدا کرد که 
در آن یک یا چند ابزار و وســیله ارتباطی وجود 

نداشته باشد.
»سیما ملتجی« کارشناس مسائل اجتماعی 
در این باره می گوید: »انســان در هر سن و هر 
موقعیت زمانی یا مکانی که باشد خواستار ایجاد 
ارتباط با دیگران است و اصاً زندگی بدون ارتباط 

و تعامل با دیگران را نمی توان تصور کرد.«
وی در گفت وگو با گزارشــگر کیهان به این 
مسئله مهم اشــاره می کند که خیلی اوقات ما 
فقط با کمک کردن دیگــران زندگی می کنیم 
زیرا تصور کنید، مایحتاج مهم و حیاتی زندگی 
خــود را نتوانیم از افراد مختلف تهیه کنیم پس 
چگونه می توانیم بــه زندگی ادامه دهیم، امروز 
دنیا، دنیای ارتباطات است و اگر کسی می گوید 
می توانم بدون ارتباط با دیگران به زندگی خود 

ادامه دهم اشتباه می کند.
به گفته این کارشــناس، انسان از ابزارهای 

مزایا و معایب بازی های رایانه ای برای کودکان و نوجوانان
فریده شریفی بخش نخست

آسیب دنیای مجازی بر روح و روان کودکان

* کودکانی که جذب فضای مجازی 
و بیماری های رایانه ای می شوند 
نه تنها مهارت های ارتباطی خود 
را افزایش نمی دهند بلکه بسیار 
غیرفعال، کم تحرک، افسرده و 

منزوی می شوند و سامت جسمی و 
روحی آنها به مرور دستخوش بیماری 

و آسیب های جدی قرار می گیرد.

مختلفی برای ایجاد ارتباط بهره می برد از جمله 
گفت وگوهای مســتقیم و کامــی، تلفن ثابت،  
تلفن همراه، تلویزیــون، رایانه و... اما نحوه این 
ارتباط بسیار اهمیت دارد و مهم این است که از 
این ابزارها در جهت رشد، تکامل و تعالی اهداف 

متعالی انسانی استفاده شود.«
وی اضافه می کند: »هیچ کس نمی تواند آثار 
مثبت استفاده از فضای مجازی را به طور کامل 
رد کند چرا که به طور مثال برنامه های آموزشی 
رایانــه ای فضایی برای کودکان ایجاد می کند تا 
مهارت هایــی را بیاموزند و تمرین کنند، به آنها 
امکان می دهد که از نیروی فکر و اندیشــه خود 
در خلق آثار هنری، علمی و فکری استفاده کنند. 
مهارت های بینایی، سرعت عمل و انتقال مفاهیم 
را به خوبی انجام دهند، اما اگر همین ویژگی های 
مثبت کنترل نشوند و به انحراف و بیراهه کشیده 
شود به خسارات، آســیب ها و لطمه های جدی 
جســمی و روحی منجر خواهد شد و اختاات 
عصبی، رفتاری، روحی و جســمی در کودکان، 
نوجوانان به وجود خواهد آمد که جبران آنها به 

سختی امکان پذیر است.«
براساس تحقیقات انجام شده در ایران، بیش 
از 13 درصد کاربران اینترنت کودکان هستند، 
آنها برای دستیابی به اطاعات برقراری ارتباط با 

دوستان و اعضای خانواده، انجام تکالیف درسی، 
دانلود موســیقی و فیلم و بازی های رایانه ای به 

اینترنت مراجعه می کنند.
آقایی که خود را »پارسا« معرفی می کند در 
مورد آسیب های بازی های رایانه ای و خطرهایی 
که فضــای مجازی برای کودکان به همراه دارد 
می گوید: »متأسفانه استفاده از اینترنت، رایانه و 
فناوری های دیجیتالی بخش عمده ای از اوقات 
فراغت کــودکان ایرانی را به خــود اختصاص 
می دهد به همین دلیل آسیب ها و تهدیدهایی 
که در این زمینه برای کودکان وجود دارد باید به 

طور جدی شناسایی و پیگیری شوند.«
وی به نقل خاطره ای از فرزند خود می پردازد 
و می گوید: »پســر دو ساله ام هر گاه که گوشی 
همراه من را روی میز یا زمین می دید برمی داشت 
و حرکاتــی با آن انجام می داد که کامًا موجب 
شگفتی من و همســرم می شد به طور مثال با 
حرکت دست روی آن را لمس می کرد و طوری 
وانمود می کرد که در حال استفاده از بازی های 
رایانه ای تلفن همراه است و حتی گاهی گوشی 
را نزدیــک دهان می برد و بــا زبانی کودکانه با 
مخاطب غیابی صحبت می کرد، به همین دلیل 
این مسئله زنگ خطر را برای ما به صدا درآورد 
و متوجه شــدیم که کودکان کامًا از رفتارهای 

والدین تقلیــد می کنند و می خواهند آن کار را 
انجام بدهند و قرار دادن گوشی تلفن همراه در 
نزدیکی آنها کاماً اشتباه است، همچنین استفاده 
از تلفن همراه در کنار آنها نیز کاری خطا و اشتباه 
است و از همان کودکی تمایل پیدا می کنند که از 

اینترنت و فضای مجازی استفاده کنند!«
آقای پارســا اضافه می کند: »در گذشته 
کــه کامپیوتر و اینترنت و بازی های رایانه ای 
وجود نداشــت بچه ها بیشــتر وقتشان را در 
حیــاط منزل، کوچه یا پــارک نزدیک خانه 
می گذراندند و فعال و پرنشاط بودند اما امروزه 
نشستن پشــت میز و خیره شدن به صفحه 
کامپیوتر برای آنها بیماری های جســمی و 
روحی متعددی به وجود آورده و سامت آنان 

را به خطر انداخته است.«
آسیب های بازی های رایانه ای

بنیاد ملی بازی های رایانه ای در ایران با انجام 
تحقیقات از طریــق روش آماری به این نتیجه 
رسیده که در کشور ما 28 میلیون نفر مشغول 
بازی های رایانه ای هســتند که از این تعداد 47 

درصد از بازیکنان هر روز بازی می کنند.
»حســن کریمی قدوسی« مدیر عامل بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای در این باره می گوید: »از 
جمعیت 81 میلیون نفره کشور ایران از هر 100 

ایرانی 35 نفر بازیکن هستند، به این ترتیب 28 
میلیون نفر بازیکــن در ایران وجود دارد که از 
میان آنها 65 درصد مرد و 35 درصد زن هستند، 
همچنین در هر خانوار ایرانی به طور متوسط یک 
نفر بازی دیجیتال انجام می دهد و متوسط سن 
بازیکنان ایرانی 19 ســال است. در میان بازی 
کنندگان 31 درصد را کودکان زیر 12 سال، 36 
درصد را نوجوانان 12 تا 19 سال، 26 درصد را 
جوانان 20 تا 34 ســال، 6 درصد را میانساان 
35 تا 59 سال و یک درصد را کهنساان باای 

60 سال تشکیل می دهند.«
بسیاری از پژوهشــگران و متخصصان علم 
روانشناسی براین عقیده اند که مضرات بازی های 
رایانه ای بسیار بیشتر از فواید آن است و ضرورت 
دارد که والدین بــر انجام فعالیت های رایانه ای 
فرزندان خود کنترل و دقت بیشــتری داشــته 

باشند.

یک کارشناس ارشــد سامت روانی نیز در 
این باره می گوید: »مشکات جسمانی استفاده از 
بازی های رایانه ای برای کودکان و نوجوانان شامل 
چاقی، مشکات بینایی، کم تحرکی، بیماری های 
مفاصل و اســتخوان و مشکات روحی و روانی 
شامل پرخاشگری، کاهش مهارت های بین فردی، 

اهمال کاری، افسردگی می شود.«
وی اضافــه می کنــد: »از آنجا که بازی های 
رایانه ای که عموماً اکشــنی و هیجانی هستند 
سیســتم عصبی کودکان و نوجوانان را نشــانه 
می گیرد، آنها تبدیل به افرادی پرخاشگر، لجباز، 
بهانه گیر و بداخاق می شوند که به طور دائم با 

اطرافیان خود درگیر می شوند و زندگی را به خود 
و دیگران تلخ می کنند.«

این کارشــناس تصریح می کند: »آنچه که 
مســلم اســت این اســت که هیجان، تحرک، 
انرژی و سرزندگی و نشاط نیاز طبیعی کودکان 
در دوره های ســنی مشــخصی است تا به رشد 
شــخصیتی و عاطفی ازم دســت پیدا کند اما 
اگر به این نیاز طبیعی پاسخ دقیق، کنترل شده 
و مناســب داده نشــود و تحت نظارت والدین 
این نیاز پاســخ داده نشــود به بیراهه و انحراف 
کشیده خواهد شد و موجب واکنش های عصبی، 

پرخاشگری و اختاات عصبی خواهد شد.«
آسیب های بینایی 

ناشی از استفاده بیش از حد  از رایانه
آســیب های چشــمی نیز یکی از مشکات 
رایج ناشــی از بازی های رایانه ای اســت. خیره 
شدن متمادی به صفحه کامپیوتر باعث سوزش 

چشــم، خشکی چشم، خستگی و درد چشمان 
می شــود. تحقیقات نشان می دهد که مشکات 
چشمی ناشی از رایانه بسیار شایع هستند و بین 
50 تا 90 درصد افرادی که به طور دائم با صفحه 
نمایش رایانه کار می کنند دارای این مشکات 

بینایی هستند.
کلینیک فوق تخصصی »نور« واقع در خیابان 
استاد مطهری در گذشته محل مراجعه افرادی 
بود که به دلیــل نزدیک بینی، دوربینی و دیگر 
مشکات بینایی از جمله آب سیاه، آب مروارید 
و آستیگمات به این کلینیک مراجعه می کردند اما 
این روزها متأسفانه تعداد کودکان و جوانانی که 

به دلیل مشکات بینایی ناشی از فضای مجازی 
و بازی های رایانه ای به این مرکز مراجعه می کنند 

رو به افزایش است.
مادری که پسر 12 ساله خود را به این مرکز 
چشم پزشکی آورده اســت به گزارشگر کیهان 
می گوید: »مدت ها بود که پسرم در چشمان خود 
احساس درد و ناراحتی می کرد و می گفت تخته 
مدرسه را به خوبی نمی توانم ببینم و کلمات را 
تار می بینم، به همیــن دلیل او را به این مرکز 
چشم پزشکی آورده ام تا معاینه شود و اگر خدای 

ناکرده مشکل بینایی دارد برطرف شود.«
از او سؤال می کنیم آیا فرزند شما در خانه 
بــا رایانه زیاد ســر و کار دارد و به طور دائم از 
اینترنــت و فضای مجازی و بازی های رایانه ای 
اســتفاده می کند که این مادر با تأسف سرش 
را تــکان می دهد و جواب مثبت می دهد البته 
مشخص اســت که هر وقت کودکان در ناحیه 
چشم، سر، گوش و یا سایر اعضای خود احساس 
درد و ناراحتی کنند باید به پزشک مراجعه کنند 
اما یک ســری عائم مشترک از جمله سوزش 
و خشکی چشــم، خســتگی و درد در ناحیه 
چشم ناشی از استفاده زیاد از رایانه است. یک 
متخصص چشم در این زمینه می گوید: »نگاه 
کردن و خیره شدن بیش از حد به هر نوع صفحه 
تصویری باعث بروز مشکات چشمی می شود، 
افرادی که بیش از حد بازی های رایانه ای انجام 
می دهند، دردهای چشــمی بیشــتری آنها را 
تهدید می کند، به خصوص اگر چشــم شخص 

نزدیک بین هم باشد.«
به گفته این متخصص چشــم، والدین باید 
کنترل بیشتری نسبت به فعالیت های رایانه ای 
فرزندان خود داشــته باشند چرا که عدم درمان 
به موقع مشکات بینایی موجب تأخیر در رشد، 
مشکات یادگیری و خدای ناکرده از دست دادن 

بینایی می شود.
والدیــن باید به طور منظم کودکان را تحت 
معاینــه بینایی قرار دهند حتــی اگر آنها هیچ 
مشــکل بینایی هم نداشته باشند چه برسد به 
اینکــه کودکان از فضای مجازی بدون کنترل و 

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

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

ه 
وج

ت

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

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

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

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/4/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیره برای 
بقیــه مدت تصدی به قرار ذیل تعییــن گردیدند. آقای 
احمــد بیدآبادی با کد ملی 0041638158 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره آقای عبدالحســین بیدآبادی با کد 
ملی 0043821121 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی با کد ملی 
0043216031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک و 
سفته و بروات قراردادها عقود اسامی و بطور کلی هرگونه 
قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید به امضا 2 نفر 
از 3 نفر اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق 
عادی و مراسات اداری به امضا هر یک از 3 نفر اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت  پرورش داده ها 
سهامی خاص  به شماره ثبت ۶۹۷۹۲ 

 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۷۲۹۸

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/9/7 و مجوز شماره 
11/53699 مــورخ 96/9/14 اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی بشماره ملی 
3369818671 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فاطمه شهریاری 
بشماره ملی 0082104506 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن 
شریفی بشماره ملی 3341259058 به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق 
و اسناد عادی و اداری و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره 
اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه ماموران، کارکنان شرکت و تعیین 
شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و تعیین سایر شرایط استخدام براساس 
ساختار سازمانی و خروج آنان از خدمت و مرخصی و بازنشستگی پرداخت 

مخارج و هزینه های جاری شرکت افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها 
و موسســات داخلی و خارجی و اســتفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت 
دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و هزینه های 
متعلقه پشت نویســی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد 
بانکها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق اقامه دعوی و دفاع هرگونه 
دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه 
نهایی و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعواها انعقاد هرگونه 
قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شــرکت و در چهارچوب آئین نامه های 
مصوبات هیئت مدیره تهیه و تنظیم صورت حســاب های عملکرد سود و 
زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارایی ها و دیون شرکت و گزارش 

آن به هیئت مدیره.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی شاهد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۴۱۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۱۹۴۵

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/4/31 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
به شرح ذیل انتخاب شــدند: آقای حمیدرضا ریاضی به شماره 
ملی 2410892418 - آقای مهدی مقصودی به شــماره ملی 
0059620692 - شــرکت بهپوش سمند آریا به شماره شناسه 
ملــی 10103872672 )به نمایندگی آقای امیرابراهیم نژاد به 
شــماره ملی 0054137373(- مؤسسه حسابرسی و خدمات 
مالی گوشا منش به شناسه ملی 10100434110 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای اکبر پاکدامن به شماره ملی 5479574124 بعنوان 
بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کیهان بعنوان روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۰۴۸ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۴۷۲۴

صورتجلسه  اســتناد  به 
مجمــع عمومــی عادی 
مورخ  فوق العــاده  بطور 
تصمیمات   1397/6/12
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان منتهی 
به ســال مالی 1396 به 
تصویب رســید. شرکت 
بافندگی  و  ریســندگی 
مطهری به شناســه ملی 
و   10102245323
محمدمهدی قندهاری به 
کد ملی 0043664334 
صغر  علی ا ســید و 
طباطبائیــان به کد ملی 
بــه   4579201221
عنــوان اعضــای هیئت 
مدیــره برای مــدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. 
موسســه حسابرســی و 
سامان  مدیریت  خدمات 
پنــدار به شناســه ملی 
بــه   10100525069
و  اصلی  بــازرس  عنوان 
وحیــد ذوقی به کد ملی 
0077894065 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای 
مــدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراانتشــار کیهــان، 
آگهی های  درج  جهــت 

شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت تهران 
پلی استر تاپس 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
۲۱۵۰۰۰

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۲۵۶۳۸۲۶

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 
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استفتاء 
از رهبر معظم انقاب اسامی

بااترین نیکی ها و بااترین جفاها
عن امیرالمؤمنین)ع( عن رسول اه)ص( انه قال: ان فوق 
کل بر برا حتی یقتل الرجل شهیدا فی سبیل اه و فوق کل 

عقوق عقوقا حتی یقتل الرجل احد والدیه)1(.
»امیر المؤمنیــن)ع( از قول پیامبر)ص( نقل می کند که فرمود: 
بااتر از هر کار نیکی، یک کار نیک وجود دارد، مگر شــهادت که 
بااتر از آن نیکی ای وجود ندارد و بدتر از هر جفا، جفایی است مگر 

قتل پدر یا مادر که بااتر از آن جفایی نیست.«
 - ان فوق کل بر براحتی یقتل الرجل شــهیدا فی ســبیل اه؛

  [امیرالمؤمنیــن)ع( از قول پیامبر)ص( می فرماید:]  هر کار نیکی 
که تصور کنید، یک کار نیک بااتر از آن هم وجود دارد- عبادات، 
حسنات، اعمال خالصه ای که انسان انجام می دهد لوجه اه- هر  کدام 
از اینهــا مراتب دارند؛ هر کدام از اینها یک بر بااتری هم دارند، تا 
برســیم به شهادت در راه خدا که دیگر فوق این، بری وجود ندارد. 

شهادت در راه خدا از همه مبرات بااتر است.
- و فــوق کل عقوق عقوقا حتی یقتل الرجل احد والدیه؛ عقوق 
یعنی جفای به دیگران- هر گناهی را عقوق نمی گویند؛ عقوق یعنی 
آن گناهی که متمثل اســت در جفای به یک انسان دیگر- [پیامبر 
می فرمایند:] بااتر از هر عقوقی، عقوقی هست، تا کسی- نستجیر 
باه- یکی از پدر یا مادر خود را به قتل برســاند که بااترین عقوق 

را انجام داده.
* شــرح حدیث در ابتدای درس خــارج، 83/9/22 به نقل از 

کتاب: نسیم سحر
ــــــــــــــــــــــــــــ

)1( نوادر راوندی: ص 92

شکل گیری »رویان« 
با حمایت های دلگرم کننده آقا

از زمانی که انگیزه  تشکیل »رویان« در میان چند دانشجوی جهاد 
دانشــگاهی شکل گرفت، به روش های مختلف و با وجود مشکات 
فراوان، ســعی کردیم ملزومات و امکانات کار را فراهم کنیم. نهایتاً 
مقدمات اولیه و لوازم اصلی که فراهم شد، مسئله  ساختمان مطرح 
شد. هرچقدر فکر کردیم که به چه طریقی می توانیم مشکل مکان 
را حل کنیم، به نتیجه ای نرســیدیم. مکان نسبتاً وسیعی برای این 
کار ازم بود که باید شــرایط خاصی هم می داشت. پس از بحث و 
بررسی های فراوان، تنها فکری که به نظرمان رسید، همان دوست 
مشــترک مرحوم دکتر کاظمی و رهبر معظم انقاب بود. ایشــان 
موضــوع را به نحوی به رهبر معظم انقاب منتقل کرد و گفت که 
این جوانان می خواهند این کار را در جهاد دانشگاهی انجام بدهند 

و امکاناتی در اختیارشان نیست.
نهایتاً رهبر انقاب بنیاد مستضعفان را موظف کردند که مکانی را 
در اختیار این مجموعه قرار دهد. همچنین ایشان سؤال کرده بودند 
که چقدر کمک مالی می خواهید؟ ما هم مبلغ شش میلیون تومان 
را اعام کردیم و با کمک ایشان کار را شروع کردیم. وقتی معاونت 
وقت محرومان بنیاد مســتضعفان دســتور مستقیم آقا را مشاهده 
کرد، کمک های بسیاری کرد. البته با توجه به اینکه آن معاونت هم 
شناختی از کار نداشت، شرط کرد که اگر دیدیم ظرف یک سال به 

نتیجه ای نرسیدیم و درجا می زنیم، باید ساختمان را تخلیه کنیم.
افتتاح رویان

نهایتاً خرداد سال 1370 با هر مشکلی که بود و با همه  سختی ها، 
ساختمان مجهز شد و وزیر بهداشت آن زمان، آقای دکتر ملک زاده 

مجموعه را افتتاح کرد. 
چیزی که باعث شــد آن موقع و به واســطه  آن، رویان با انرژی 
پیش برود، این بود که فهمیدیم رهبری کشور به خوبی متوجه کاری 
هستند که جمعی از دانشجویان می کنند. یعنی در  کشور و در این 
حد باا به یک عده جوان  اطمینان می کنند و می گویند که »شــما 

می توانید این کار را انجام دهید.«
وقتی در همان ســال ها اولین موفقیت ها حاصل شــد، زمانی  
که خدمت رهبری رســیدند، ایشــان تصریح کرده بودند که »من 
می دانستم که شما موفق می شوید و این موفقیت برای کشور خوب 
است. خوبی اش این است که به دست شما انجام شده و کسانی هم 

این کار را انجام دادند که روی آن تأکید داشتند.«
این انرژی کــه رهبری به مجموعه  جوان ما می دادند، خیلی 
مهم بود. حتی این بیت معروف را که »باش تا صبح دولتت بدمد/

کاین هنوز از نتایج ســحر اســت« در آن جلسه خوانده بودند و 
تأکید کرده بودند که: »این هنوز اول کارتان هست؛ بنابراین افق 
را خیلی وســیع تر ببینید. شما با این روحیه ای که دارید و با این 
کار حتماً می توانید موفقیت های بیشتری کسب کنید.« این واقعاً 

موجب دلگرمی ما بود. 
* دکتر حمیدرضــا گورابی، رئیس  پژوهشــگاه رویان، پایگاه 

اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اه خامنه ای

گذاشتن قرآن روی زمین
س( آیا گذاشتن قرآن روی زمین اشکال دارد؟

ج( اگر به نظر عرف این کار بی احترامی به قرآن محسوب شود، 
جایز نیست.

رفت و آمد با خویشاوندان بی حجاب و اهل گناه
س( خانواده همسر بنده به موازین حجاب پایبند نیستند، 
در مهمانیها خانمها لباسهای بدن نما پوشیده و دائماً روسری 
از سرشان می افتد و نامحرمها با هم دست می دهند. در مراسم 
عروسی هم به صورت مختلط و بدون حجاب می رقصند، تکلیف 
من و همسرم در رفت و آمد با این اقوام و حضور در این مجالس 
با توجه به اینکه چشم ما هم به نامحرمان بدون حجاب می افتد 
و دائماً  گناه صورت می گیرد چیست؟ آیا قطع رحم جایز است؟

ج( اگــر حضور در آن مجلس موجب ارتکاب گناه و یا تأیید آن 
باشد یا نهی از منکر متوقف بر خروج از آن مجلس یا شرکت نکردن 
در آن باشد، باید آن مجلس را ترک کرده و یا شرکت ننمایید و صله 
رحم متوقف بر مراوده و رفت و آمد نیســت و با احوالپرسی و پیغام 

فرستادن از طریق تلفن یا نامه هم محقق می شود.  
برگزاری عید مسیحیان توسط مسلمانان

س( بعضی از مســلمانان عیدهای مســیحیان را جشن 
می گیرند، آیا این کار اشکال ندارد؟

ج( جشن گرفتن میاد حضرت عیسی مسیح)ع( اشکال ندارد. 

چهار سؤال کلیدی در قیامت
قال النبــی)ص(: »اذا کان یوم القیمهً لم تزل قدما عبد  حتی 
یسأل عن اربع: عن عمره فیم افناه، و عن شبابه فیم اباه، و )ماله( 
عما اکتسبه من این اکتسبه و فیم انفقه، و عن حبنا اهل البیت«

پیامبر گرامی)ص( فرمود: هــرگاه روز قیامت بیاید، بنده قدم از 
قدم برندارد، مگر اینکه از او درباره چهار چیز پرسیده می شود: 1- از 
عمرش که در چه راه مصرف کرده اســت. 2- از جوانیش که در چه 
راه به پایان رســانده اســت. 3- از کسبش که از کجا بدست آورده و 

در چه راهی مصرف کرده است. 4- و از دوستی ما اهل بیت)ع(. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراانوار، ج74، ص 162

پشیمانی از گذران عمر و تکاثرطلبی
چــون هنگام وفات عمر و عاص وزیر و همه کاره معاویه رســید، 
می گریست، فرزندش گفت: ای پدر این گریه چیست؟ از سختی مرگ 
می گریی؟ گفت: از مرگ ترس ندارم، ترس بعد از مرگ است که چه 

بر سر من خواهد گذشت.
عبداه گفت: تو صاحب رســول خدائــی و روزگار را به نیکوئی 
برده ای؟ گفت:  ای فرزند من با ســه طبقه از مردم روزگار بودم. اول 
کافر بودم و از همه کس بیشــتر با رســول خدا دشمنی داشتم، اگر 
آن وقت می مردم بی شــک به جهنم می رفتم. بعد با رسول خدا)ص( 
بیعت کردم و او را نیک دوســت می داشتم اگر آن روز می مردم جای 

من در بهشت بود.
بعد از پیامبر )ص( به کار سلطنت و دنیا مشغول شدم و نمی دانم 
عاقبتم چه خواهد بود... چون عمر و عاص به دستگاه معاویه وارد و به 
دنیا مشــغول بود، به اندازه هفتاد پوست گاو پر از پول و طای سرخ 
ذخیره کرده بود. چون این مقدار را حاضر ساخت به فرزند خود گفت: 

کیست این مال را با آن وزر و وبالی که در اوست بگیرد؟
فرزندش گفت: من نمی پذیرم چون نمی دانم مال کدام شــخص 
است که به صاحبش بدهم. این خبر به معاویه رسید، گفت: این اموال 
را با همه خرابی هایش می پذیرم و آن را از مصر به دمشق نزد معاویه 

حمل کردند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ناسخ  التواریخ، جلد امام حسن )ع(، ص 29

مدیریت زمان
پرسش:

براساس آموزه های وحیانی، اوقات زندگی و عمر را چگونه باید 
برنامه ریزی و مدیریت کرد تا حداکثر استفاده از آن صورت گیرد؟

پاسخ:
از منظر اســام عمر انسان و اوقات زندگی محدود در این دنیا و 
چگونگی استفاده از آن، بسیار حائز اهمیت بوده و مورد تاکید فراوانی 
قرار گرفته است، به گونه ای که خدای متعال در قرآن به آن قسم یاد 
کرده و ســوره ای به این نام می باشد. همچنین در روز قیامت یکی از 
محورهای کلیدی مورد سوال، عمر انسان است که چگونه گذرانده و 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
بنابراین مدیریت زمان درواقع یعنی اســتفاده درســت و مفید از 
زمان در راه رســیدن به خواســته ها و اهداف مان در حیات فردی و 
اجتماعی. طبیعی است که هر عرصه و موضوعی مدیریت و برنامه ریزی 
و زمان بندی خاص خــود را می طلبد، اما در یک نگاه کان می توان 
زمان بندی و تقسیم عمر را به چند محور عام و مشترک دسته بندی 
کرد، که در اینجا از نگاه امامان معصوم)علیهم الســام( آن را مطرح 

می کنیم.
تقسیم اوقات زندگی از نگاه معصومین)ع(

1- رســول اکرم)ص( فرمود: سزاوار اســت که خردمند ساعات 
شبانه روز خویش را به چهار بخش تقسیم کند:

1- ساعتی )بخشی( را با خدای خود رازونیاز کند.
2- ساعتی )بخشی( را به محاسبه نفس اختصاص دهد.

3- ساعتی )بخشی( را به آموختن علم و نشستن در محضر عالمان 
دینی برای استفاده از نصیحت های دلسوزانه آنان اختصاص دهد.

4- ساعتی )بخشی( را به استفاده از لذت ها و کامرانی های مشروع 
و ممدوح بگذراند. )بحاراانوار جلد 1 صفحه 390(

2- امام علی)ع( می فرماید: وقت هر انسان مومن سه قسمت است:
1- یک وقت و ســاعتی که برای مناجات و دعا و عبادت اســت. 
2- یک وقت و ساعتی که برای کسب معاش و درآمد است. 3- یک 
وقت و ســاعتی که برای تفریح و استفاده از لذت های حال است و 
انسان عاقل جز در این سه مورد، وقت نمی گذراند یا کسب معاش یا 
قدم نهادن برای معاد و آخرت و یا لذت بردن در غیرحرام. )نهج الباغه 

- حکمت 390(
3- امام کاظم)ع( می فرماید:

بکوشید که اوقات شبانه روزی شما چهار قسمت باشد: 1- قسمتی 
برای مناجات با خدا 2- قسمتی برای تهیه معاش، 3- قسمتی برای 
معاشــرت با برادران و افراد مورد اعتماد که عیب های شما را به شما 
می فهمانند و در دل به شما اخاص می ورزند، 4- و قسمتی راهم در 
آن خلوت می کنید برای درک لذت های حال [و تفریحات ســالم] و 
به وســیله انجام این قسمت است که بر انجام وظایف آن سه قسمت 

دیگر توانا می شوید. )تحف العقول، ص409(

مسائل عرفانی قرآن 
در هیچ کتاب دیگر نیست!

)بدان ای ســالک راه خدا!( مسائل عرفانی به آن نحو که در قرآن 
کریم است در کتاب دیگر نیست و اینها معجزه رسول اکرم)ص( است 
که با مبدأ وحی آن طور آشنایی دارد که اسرار وجود را برای او بازگو 
می نماید، و خود با عروج به قله کمال انسانیت حقایق را آشکار و بدون 
هیچ حجاب می بیند، و درعین حال در تمام ابعاد انســانیت و مراحل 
وجود حضور دارد. و مظهر اعای »هوااول وااخر والظاهر والباطن« 
)حدید - 3( می باشد، و می خواهد همه انسان ها به آن برسند، و چون 
نرسیده اند گویی رنج می برد، و شاید: طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی« 
)طه - 1 و 2( اشاره لطیفی به آن باشد و شاید »ما اوذی بنی مثل ما 

اوذیت« نیز مربوط به همین معنی باشد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- وعده دیدار، نامه های امام خمینی)ره( به فرزندش سیداحمد، ص 104

با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

انسان در پندار و گفتار و کردار خود آزاد و 
مختار و مرید است و این خود انسان است 
که می تواند نیک یا بد هر کدام را بر گزیند و 
با آن، آخرت و آینده اش را مشخص سازد. 
اندیشه ها و کردارهای نیک، به اختیار آدمی 
شکل می گیرد و اوست که تعیین می کند  

کدام راه را برگزیند و خود را بسازد.

نسبت مشیت و اراده
یکی از اصطاحات قرآنی مشیت به معنای خواستن و اراده خداوندی 
است. بارها در آیات قرآن واژه شاء و یشاء در ارتباط با مسائل تکوینی و 
امور انسانی بیان شده است. خداوند در این آیات بیان می کند که همه 
کارها براساس مشیت الهی انجام می گیرد و هیچ چیزی بیرون از دایره 
مشیت نیست. مثا از مشیت الهی است که حکومت به شخصی تعلق 
گیرد و یا ملک و ثروت از کســی ســلب شود،)بقره، آیات 247 و 2۵1 
و 261 و 269 ( و همچنین هدایت و ضالت انســان به مشیت اوست.

)بقره، آیه 272(
خداوند در آیه 30 سوره انسان بصراحت تاکید می کند که خاستگاه 
مشیت انسانی همان مشیت الهی است. به این معنا که تا خداوند مشیت 

نداشته باشد شما مشیتی نخواهی داشت. 
در آموزه های قرآنی و اسامی، مسئله اراده در مرتبه دیگر، یعنی در 
مرتبه پایین تر از مشیت مطرح شده است. بنابراین مشیت یک امر کلی تر 
و فراگیرتر و به یک معنا مانند جنس نســبت به نوع است. به این معنا 
که اراده را می بایست به یک معنا نوعی از انواع جنس مشیت دانست. 
پس مشــیت، امری فراگیرتر از اراده است و کلی تر بوده و پیش از 
اراده تحقق می یابد. از این روست که خداوند مشیت انسانی را متوقف 
بر مشیت خود دانسته و فرموده است: و ما تشاوون اا ان یشاءاه؛ شما 
چیزی را مشیت نمی کنید مگر آنچه خداوند مشیت کرده است. )تکویر، 
آیه 29 و سوره انسان آیه30( پس هرگز مشیت انسانی نمی تواند مخالف 

از آفات بزرگی که در زندگی ما انسان ها فراوان 
دیده می شــود، آفت تکلّف است. وقتی کاری را که 
می توان براحتی و آسانی انجام داد، با مشّقت و ُکلَفت 
همــراه می کنیم، در حقیقت خــود و دیگران را به 
سختی انداخته ایم. تولید شرطهای خیالی و َوهمی و 
کش دادن عرض و طول کارها، یعنی افتادن به دام 

خطرناک تکُلّف! 
مــا  در جریان زندگی دنیایــی خود به صورت 
طبیعی و معمــول با گرفتاریهــای فراوانی روبه رو 
هســتیم. چقدر احمقانه اســت اگر خود نیز با عدم 
پایبندی به قواعد ِخَرد، کار را بر خویش ســخت تر 

کنیم!
همگان با اندک تأّملــی درمی یابند که: انجام 
دقیق، ُمتَقن، منّظم و با کیفیت هر کار، با پیچیده 
کردن، ســخت کردن و تکلّف، زمین تا آســمان 

متفاوت است.
   تکلّف، فرصت سوز است، عمر را بر باد می دهد؛ 
امــکان موفقّیــت را کاهش می دهد، دلســردی و 
افسردگی را دامن می زند، سرمایه ها را نابود می کند و 
زندگی را به کام آدم تلخ می سازد. از همین روی خاتم 
پیامبران و افتخار مسلمانان و مؤمنان)صلی اه علیه 
وآله(از تکلّف پیشــگان اعام بیزاری می کند و صف 
خود را از آنان جدا می سازد:»َو ما اَنا مَن الُمَتَکلِفیَن؛  

من اهل تکلّف نیستم. «) ص، آیه 86(.
از جمله اموری که در جامعه  ما در میان بسیاری 

از خانواده ها، به این آفت خطرناک )تکلّف( مبتا شده 
است، مســأله  مهم و سرنوشت ساز ازدواج است. به 
بهانه  انجام آداب و رســوم، آبروداری، حفظ حیثّیت 
و ارزش نهادن بر دختر و پســر و... این شیرین ترین 
حادثه  زندگی جوانان را به کابوسی وحشتناک تبدیل 
کرده ایم. نتایــج تلخ این نگاه بیمار، تعداد زیادی از 
جوانان را از تشکیل زندگی ناامید کرده است و تعداد 
فراوان دیگری را با مشکات زیادی در آغاز راه روبرو 

کرده است.
   خانواده هــای بســیاری با نزدیک شــدن به 
زمان ازدواج فرزندشــان، به جای جشــن و شادی 
عزا می گیرند. آسیبهای فرهنگی، تربیتی و اخاقِی 
ناشی از تجّرِد طوانی مّدت و تأخیر در ازدواج، غیر 
قابل محاسبه است. نتایج شوم یک شروع پُر مشّقت 
و پُردردسر، چه بسیار کام جوانان را در آغاز زندگی 

تلخ می کنــد. در این آفِت بــزرِگ اجتماعی، همه 
مقّصریم و البته از همه بیشــتر خانواده های متکلّف 
باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند!  و در رفع این 
معضل خانمان سوز، همه باید به میدان بیایند و این 
سّنت الهی و آسمانی را از قید و بند زنجیرهای جاهلی 
نجات بخشــند و میدان زندگی را برای خوشبختی 

جوانان هموار سازند.
   رّد پای این ســختگیری های جاهانه و رسوم 
نابخردانه را در جای جای این ناموس فطری و سّنت 

اسامی می توان دید:
در مرحله انتخاب همسر، شرایط عجیبی را که 
هرگز دخالتی در کفو بودن و همتایی دختر و پســر 
بــرای آغاز زندگی ندارند، به جــای دین و تقوی و 
اخــاق قرار داده ایم! مهریّه را – که هدیه ای اســت 
به نشان مهر و راستی و در سّنت پیامبر)ص( ارزش 

مالی آن اصًا مورد توجه نبوده است، بلکه کم بودن 
آن نشان شگون و خوش قدمِی عروس شمرده شده 
است – به قیمت گذاری برای دختر تبدیل کرده ایم! 
جهیزیّه را که هدیه خانواده ها برای سهل کردن آغاز 
زندگی و نشان محّبت و دوستی پدران و مادران در 
زندگی فرزندان عزیزشان است، به سّد راه زندگی آنها 
و مصیبت بزرگ خانواده ها مبّدل ســاخته ایم! به نام 
» خرید عقد « چه هزینه های گزافی را به جوانان و 
خانواده ها تحمیل کرده ایم و برای برگزاری مراســم 
عقد و عروســی که توصیه به شادمانی و سرور شده 
است، آنقدر تشریفات و تجّمات و شرایط بافته ایم که 
پشت صحنه  آن، چشمهای اشکبار و دلهای غمدیده  
فراوان را با کاروان زندگی بچه ها همراه می کند و تا 
مّدتها آثار منفی آن مثل پرنده  شومی بر بام زندگی 

عزیزانمان چرخ می زند و...
   ببینید! بین آنچه خداوند می خواهد و پیامبر 
اکرم)ص( را راضی می کند و آنچه ما انجام می دهیم 
چقدر فاصله است؟! سوگمندانه باید اعتراف کنیم که 
هر چه شــرع اَنَور بر انجام صمیمانه و آسان ازدواج 
تأکید کرده اســت، ما در مقابل، بر سخت کردن و 
انجام تکلّف آمیز آن هّمت ورزیده ایم. براستی! پایان 
این رقابت و چشم و هم چشمِی جاهانه و شیطانی 

تا کجاست؟ 
* پایگاه اطاع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار 

حضرت آیت اه خامنه ای

تکلف؛ آفتی خطرناک در ازدواج
از جمله اموری که در جامعه  ما در میان بســیاری از خانواده ها، به آفت خطرناک 
)تکلّف( مبتا شده است، مســئله  مهم و سرنوشت ساز ازدواج است. به بهانه  
انجام آداب و رسوم، آبروداری، حفظ حیثیّت و ارزش نهادن بر دختر و پسر و... 
این شیرین ترین حادثه  زندگی جوانان را به کابوسی وحشتناک تبدیل کرده ایم. 
نتایج تلخ این نگاه بیمار، تعداد زیادی از جوانان را از تشکیل زندگی ناامید کرده 

است و خیلی دیگر را با مشکات فراوان در آغاز راه روبرو کرده است.

نقشارادهدرسعادت
یاشقاوتانسان

فرشته محیطی

نظام هســتی بر قوانین و سنت های الهی ســامان یافته، به گونه ای که انسان و یا هر موجود دیگری نمی تواند از آن بیرون 
رود و از دایره حاکمیت قوانین الهی خارج شود؛ اما یکی از قوانین الهی درباره انسان،  قانون اراده است. به این معنا که خداوند 

انسان را موجودی دارای اراده آفریده و به او این امکان را بخشیده تا به اختیار خود دو راه سعادت و شقاوت را انتخاب کند.
بنابراین اراده انسانی نقش بســیار مهم در زندگی و سرنوشت او ایفا می کند. آموزه های اسامی به این نقش بسیار توجه 
داشــته و ابعاد آن را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. آنچه در پی می آید نگاهی است به نگرش قرآن به نقش اراده که از 

نظر خوانندگان عزیز می گذرد.

خداوند بارها از اراده انسان و نقش آن در دنیا طلبی و آخرت طلبی و در حقیقت 
سعادت و شقاوت انسان در دنیا و آخرت سخن به میان آورده و تبیین کرده که 

این خود انسان است که زندگی دنیوی و اخروی اش را می سازد. 
مشیت الهی باشد.

اما از آموزه های قرآنی و اسامی این معنا به دست می آید که اراده 
انسانی می تواند بر خاف اراده الهی باشد. بنابراین می بایست مشیت را 
امری غیراز اراده دانســت، زیرا در مقام مشیت هیچ کسی حتی انسان 
نمی تواند برخاف مشــیت الهی حرکت کند، ولی در مقام اراده، انسان 
می تواند حرکتی برخاف اراده الهی داشــته باشــد، از این رو در آیات 
قرآن از اراده های انســانی مخالف با اراده های الهی سخن به میان آمده 

است. )نساء، آیه27(
نکته ای که باید بدان توجه داشت اینکه در فرهنگ ادبیات فارسی 
مشــیت و اراده را یک امر دانسته و برای هر دو واژه خواستن به عنوان 

برابر معنایی قرار داده می شود، در حالی که مشیت غیراز اراده است.
چیستی اراده

انسان هر چیزی را که می خواهد و طلب می کند، می بایست تصویر 
ذهنی از آن داشــته باشد. این تصویر ذهنی هرچند اجمالی است ولی 

به وی نشان می دهد که آن چیز در چه سطح از انتظارات اوست و چه 
خواســته ای از وی را برآورده می سازد و به کدام نیاز او پاسخ می دهد. 
بدین ترتیب چیزهایی به عنوان اهداف حرکت های انسانی، سطح بندی 
و اولویت بندی می شــود و هرکســی با توجه به شرایط خود، چیزی را 
بــه عنوان هدف آغازین، میانــی و پایانی درنظر می گیرد و یا چیزی را 
به عنوان ارزش ابتدایی، میانی و غایی قرار می دهد و براســاس این دو 
الگوی ذهنی برای دستیابی به آنها حرکت می کند و کار و تاش خویش 

را ساماندهی می کند. 
همه ما ازاین حالت نفســانی همانند دیگر حاات نفســانی با علم 
حضوری و شــهودی آگاهی داریــم و آن را درک و فهم می کنیم. این 
حالت چنانکه گفته شــد، یکی از مراتب خواستن چیزی است و از این 
رو آن را بــه انگیزه نیز تعبیر می کنند، ولی باید گفت که همه حاات 
خواستن نفسانی، انگیزه است؛ زیرا تا چیزی در خارج طلب نشود و به 
دست نیاید همواره به عنوان انگیزه شناخته می شود. این خواسته های 

انســانی، اراده او را شکل می دهد که موجب حرکت برای دستیابی به 
هدف و مقصود است.

واژه اراده برگرفته از ماّده »رود« به معنای خواســتن و طلب است.
)صحاح اللغه( با این همه در معنای اصطاحی اراده انسان اختاف نظر 

وجود دارد. 
برخی آن را اعتقاد و باور به ســودمندی چیزی دانســته اند، یعنی 
تصدیقی اســت که در ذهن صورت می گیرد و انسان در هنگام ارزیابی 
و سنجش، به این نتیجه می رسد که رابطه آن چیز ذهنی با وجودش، 
رابطه مثبت و سازنده ای است و می تواند برای شخص مفید باشد. بنابراین 
شخص، تصدیق و حکم می کند که این امر برای وی مفید و سازنده است. 

این تصدیق و حکم به مفید بودن، اراده نامیده می شود. 
برخی اراده را همان داعی یا انگیزه دانســته اند. البته این ســخن 
نمی تواند تعریف کامل و جامع از اراده باشــد، زیرا چنانکه گفته شــد، 
انگیزه در همه حاات خواســتن، نمود می یابد، ولی اراده زمانی تحقق 
می یابد که انسان به مفید بودن امری تصدیق کرده و خواهان تحقق آن 
باشد. البته نباید فراموش کرد که صرف تصدیق مفید بودن، به معنای 
خواســتن آن چیز نخواهد بود، زیرا ما بسیاری از امور را مفید دانسته 
و آن را تصدیــق می کنیم ولی هیچ گونه انگیزه و اراده ای برای تحقق و 

انجام و یا به دست آوردن آن در ما شکل نمی گیرد. 
برخی گفته اند، اراده همان شــوق نفسانی به انجام یا تحقق چیزی 
است و این زمانی پدید می آید که انسان علم به مفید بودن چیزی داشته 

و بخواهد آن را به دســت آورد یا تحقق بخشد. دراین صورت اراده در 
آدمی تحقق می یابد و فعل آن را بر ترک آن ترجیح می دهد. 

برخی اراده را به عزم راسخ بر انجام فعل تفسیر کرده اند که پس از 
تصور و تصدیق به فایده و میل و جزم پدید می آید. )تعلیقه شرح منظومه، 
سبزواری، ج2، 647( بنابراین، اراده که همان عزم راسخ بر انجام کاری 
است، پس از تحقق اموری چون تصور علمی از چیزی، تصدیق به فایده 
آن، شوق و میل به آن و انجامش و جزم بر انجام پدید می آید و حرکتی 

را در آدمی برمی انگیزد که از آن به اراده یاد می شود. 
برخی نیز اراده را تنها به حالتی تعریف کرده اند که موجب می شود تا 
آدمی فعل و انجام چیزی را بر ترک آن ترجیح دهد. )کشاف اصطاحات 
الفنون و العلوم، ج1، ص132( یعنی زمانی که تصور و تصدیق و شوق 
پدید آمد و شخص انجام آن را بر ترک آن ترجیح داد، اراده تحقق یافته 
است حتی اگر بدون جزم و عزمی باشد. بر این اساس، می توان گفت که 

اراده مرتبه ای پیش از جزم و عزم است. 
هرمعنایی که از اراده انسانی درنظر گرفته شود، نمی تواند در خداوند 
معنا یابد، زیرا اراده انسانی، حالت نفسانی و حادث است، بنابراین باید 
معنای دیگری برای اراده الهی در نظر گرفت که هدف بحث ما دراینجا 
نیست. ناگفته نماند که اراده الهی به دو شکل ذاتی و فعلی در آموزه های 
قرآنی بیان شده است و خداوند بارها از اراده و مشیت خود سخن گفته 
که از جمله می توان به آیه »انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون« 

)سوره 82، آیه36( اشاره کرد.
اراده انسانی، مقهور اراده الهی

چنانکه گفته شد، مشیت الهی بر مشیت انسانی تقدم دارد، به این 
معنا که اگر خداوند اراده به امری داشــت و انسان به امری دیگر اراده 
کند،  اراده انسانی همواره در هنگام تزاحم دو اراده الهی و انسانی، مقهور 

اراده الهی است.
خداوند در آیه 98 سوره صافات و نیز 34 سوره هود بصراحت بیان 
می کند که در هنگام تزاحم میان اراده الهی و اراده انســانی، این اراده 
انســانی اســت که مقهور اراده الهی خواهد بود و آن چیزی که تحقق 

خواهد یافت همان چیزی است که خداوند خواسته است.
اما این بدان معنا نیست که هیچ اراده انسانی تحقق نخواهد یافت؛ 
بلکه به این معناست که در هنگام تزاحم میان اراده الهی و اراده انسانی، 
چنین اتفاقی می افتد که اراده خداوند و خواســته او تحقق می یابد نه 

خواسته و اراده انسانی.
اراده انسانی در دنیا و آخرت

خداوند در آیه 37 سوره مائده و 22 سوره حج بیان می کند که اراده 
انسانی در آخرت نیز باقی است و این گونه نیست که اراده انسانی تنها 

در زندگی مادی و دنیوی او وجود داشته باشد.
همچنین از این آیات به دست می آید که بقای اراده انسانی در آخرت 
اختصاص به مومنان نداشته و حتی کافران نیز دارای اراده خواهند بود؛ 
چرا که اراده از ویژگی های نفسانی است و این ویژگی همچنان با حضور 

ماهیت انسانی در قیامت باقی و برقرار است. از همین رو کافران اراده هایی 
دارند که البته این اراده شان تحقق نمی یابد؛ چنانکه کافران اراده می کنند 

که از دوزخ رها شوند ولی این امر تحقق نمی یابد.)همان آیات(
اراده انسانی، تعیین کننده سعادت و شقاوت

چنانکه گفته شد اراده، یک حالت نفسانی در انسان است که می تواند 
موافق یا مخالف اراده الهی باشد. اراده انسانی زمانی شکل می گیرد که 
انســان تصوری از چیزی به عنوان هدف داشته باشد و بعد از تصدیق 
منفعت شــوقی در او ایجاد می شود و سپس می خواهد آن را به عنوان 
یک هدف به دست آورد. در اینجاست که اراده شکل می گیرد و انسان 
می خواهد به هر وسیله ای شده به آن برسد. اگر شوق رسیدن در انسان 
شــکل گیرد و اراده کند می بایســت این اراده را به عزم و سپس جزم 

تبدیل کند تا بتواند همه موانع را از سر راه بردارد.
به سخن دیگر، مراحلی چون تصور، تصدیق مطلوب بودن، شوق و 
 اشتیاق رسیدن، اراده و خواستن، عزم و در نهایت جزم است که انسان 
را به هدف می رساند. البته این در شرایطی است که مشیت الهی تعلق 
گرفته باشد و اراده الهی نیز بر خاف آن وجود نداشته باشد و اسبابی 

مانع نگردد.
این بدان معناســت که همه امور جهان بویژه نســبت به انسان و 
جنیان،  بر مدار اامر بین اامرین و منزله بین المنزلین می گردد و این 
گونه نیست که تنها اراده انسانی کفایت کند؛ یعنی نه جبر و نه اختیار، 
بلکه بین این دو امر است که در روایات معتبر برآن تاکید شده است.

از ســویی دیگر، معلوم شد که تنها مقتضی برای تحقق خواسته و 
اراده کفایت نمی کند،  هر چند که اراده به عنوان مقتضی شــرط ازم 
است، ولی شرط کافی نیست،  بلکه می بایست موانع نیز برداشته شود. 
برای مانع زدایی می بایست انسان، صاحب عزم و جزم باشد. عزم، همت 
واایی است که موانع را بر می دارد و جزم به او صبر و شکیبایی می دهد 

تا به هیچوجه از هدف دست بر ندارد.
بســیاری از مردمان با آنکه دارای اراده هستند و شوق رسیدن به 
هدفی را دارند، ولی یا اهل عزم نیســتند که مانع زدایی کنند یا  اینکه 

اهل جزم نیستند که تا آخر کار شکیبایی و صبر ورزند و تا به مقصد و 
هدف نرسیده دست بر ندارند.

اگر انســان پس از اراده از چنان شــوق و  اشتیاقی برای رسیدن به 
خواســته و هدف خود برخوردار باشد که اهل عزم و جزم باشد، در آن 
صورت نمی توان شکی در رسیدن به مقاصد و دستیابی به اهداف داشت.

از آموزه های قرآنی به دست می آید که پاداش بهشت و دوزخ مبتنی 
بر اراده ای اســت که انسان در دو جهت اراده انسان یا خاف آن دارد. 
اگر اراده انســان مطابق اراده الهی باشد که خواهان کمال است، انسان 

به بهشت می رود وگرنه دوزخ را برای خود رقم می زند.
خداوند به انسان اراده ای داده تا در هر امری که به عاقبت و آخرت 
او بســتگی دارد، خود انتخاب کرده و بخواهد. پس اگر بخواهیم موارد 
جریان اراده انسانی را بیان کنیم می توان گفت که انسان دارای اراده ای 
است که سرنوشت او را خود رقم می زند. خداوند در آیات 14۵ و 1۵2 
سوره آل عمران و همچنین 19 سوره اسراء و آیه 20 شوری بصراحت 
بیان می کند که آخرت طلبی انسان، منوط به اراده و خواست خود انسان 
اســت و این انسان است که آخرت خود را به دو شکل بهشت و دوزخ 
رقم می زند. پس سعادت و شقاوت انسانی در گرو اراده و اختیار اوست 

و خداوند کسی را به جبر به دوزخ نمی راند.
انســان در پندار و گفتار و کردار خود آزاد و مختار و مرید اســت و 
این خود انســان است که می تواند نیک یا بد هر کدام را بر گزیند و با 
آن آخرت و آینده اش را مشخص سازد. اندیشه ها و کردارهای نیک به 
اختیار آدمی شکل می گیرد و اوست که تعیین می کند که کدام راه را 

برگزیند و خود را بسازد.
انسان در همه امور زندگی از ازدواج)احزاب،آیه ۵0( گرفته تا الحاد 
و ایمان )حج، آیه 2۵( مرید و مختارو آزاد اســت و اوست که وضعیت 
خودش را مشــخص می کند. پس می تواند برای خود و دیگران امنیت 
بخواهد)نســاء، آیه 91( یا ضد آن را انجام دهد یا اینکه به خدا تقرب 

جوید یا از او دور شود.)روم، آیه 39(
همه چیزها از امور معنوی و مادی و نیز باطنی و ظاهری در دست 
اوست. این خود انسان است که با اراده خود اخاص را بجوید یا شرک 

ورزد.)انعام، آیه ۵2؛ کهف، آیه 28؛ صافات، آیات 83 تا 86(
خداوند بارها از اراده انسان و نقش آن در دنیا طلبی و آخرت طلبی 
)آل عمران، آیه 1۵2؛ نساء، آیه 34؛ اسراء، آیه 18( و در حقیقت سعادت 
و شقاوت انسان در دنیا و آخرت)اسراء، آیه 19( سخن به میان آورده و 
تبیین کرده که این خود انسان است که زندگی دنیوی و اخروی اش را 
می سازد. پس انسان می بایست توجه داشته باشد که زندگی او مبتنی 
بر جبر نیست و این گونه نیست که شرایط بر او تحمیل شده است و او 
بی اختیار است که راه گمراهی و زشتی و نابهنجاری را پیش می گیرد 
یا راه هدایت و خوبی و هنجاری را ادامه می دهد؛  بلکه این خود انسان 
است که با اراده خود زندگی خود را مشخص می کند و سعادت و شقاوت 

را برای خویشتن رقم می زند.
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صفحه 7
یک شنبه ۱8 آذر ۱۳۹7

اول ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۹

ادب و هنر -
* درتاریخ بیســت و پنجــم آبان ماه 
نود و هفت، برنامــه ای با عنوان »رادیکال 
ســه« از شبکه سه سیما پخش شد که به 
 دلیل موضوع بحــث آن )صادق هدایت (، 
اظهــار نظرهای متفاوتی از ســوی افراد و 
گروه های مختلف را در پی داشــت. یکی 
از مهم ترین نکات بحث برانگیز این برنامه، 
گفته هــای بهروز افخمی بود در باره صادق 
هدایت که بر اســاس برداشــت های این 
نویسنده و سینماگر، در آثار هدایت، زنان 
عمومــا مطرود و منفور و یــا رؤیایی و فرا 

زمینی اند. 
 افخمــی در تشــریح گفتــه هایش 
)نقــل به مضمون( توضیــح می دهد زنان 
در آثــار هدایت، یا آنقدر بدبخت و بیچاره 
و کثیف و آلوده و توســری خور و بی عقل 
و بی عرضه اند کــه در زیر زمین باید آنان 
را جســت، یا آن چنان خیالی و دســت 
نیافتنی اند که در آسمان باید به دنبالشان 
گشــت و ســوای این دو فاصلۀ زیر زمین 
 و آســمان، ما بــه ازای یــک زن واقعی 
)بــا همۀ خصوصیات خوب و بدی که یک 
زن معمولی می تواند داشته باشد( در روی 
زمین وجود ندارد؛ از همین رو و نیز با توجه 
به نقل قول های قدیمی )آنجا که بعضی افراد، 
هدایت را دشمن زنان معرفی کرده اند و او هم 
در پاسخ با عباراتی زننده که قابل درج نیست، 

 موضوع دشــمنی با زنان را رد کرده است( 
داســتان های  کلیــت  همچنیــن   و 
صادق هدایت، می توان او را زن ســتیز و 
بی رغبت به زنان به حساب آورد که مجموعۀ 
این نشــانه ها، می تواند وجــود انحرافات 
جنسی در چنین افرادی را محتمل سازد. 
به هر صورت، صادق هدایت، چه چنین 
خصیصۀ ناشایستی را داشته باشد و یا نه، 
نکتۀ در خــور و جالب توجه در این میان 
اما، گرد و خــاک کردن برادر زادۀ وی، به 
نام جهانگیر هدایت است که عاوه بر حمله 
به برنامۀ یاد شده، چنان سخن گفته اند که 
گویا هر کس دیگری هم در گذشته، یا حال 
و آینده، در هر زمینه ای، نازک تر از گل به 
عموی ایشان گفته باشد یا بگوید، حرفش 

مردود و محکوم به بطان است. 

ایشــان با تواضع و افتخار هر چه تمام تر 
می فرمایند: »این سینماگر بی اطاع )بهروز 
افخمی( نمی دانــد ۲۵۰۰ نفر از بزرگ ترین 
هنرمندان فعلی در دنیا همجنس باز هستند 
و اصوا این موضوع در دنیا نه تنها قباحتی 
ندارد بلکه اجازه ازدواج هم به آنها داده شده و 
تمایات جنسی افراد مربوط به خودشان است 
و فضولی کار آنها به هیچ کس نیامده است.«
 برادرزاده هدایت، آن گاه ضمن اشــاره 
به مطلبی که در یکی از جراید دهۀ بیست 
چاپ و عموی او را به ســبب بی رغبتی به 
زنان و بدگویی از آنان در میان کتاب هایش 
»دشــمن زن« معرفی کرده است؛ به نقل 
گفته ای از صادق هدایت در پاســخ  به آن 
مجله می پردازد که متأسفانه، حفظ حرمت 

قلم، اجازه درج آن را نمی دهد. 

جهانگیر خان سپس با فضولی خواندن 
اظهــارات افخمی)! ( تلویحــا  آن را تأیید 
می کنــد و می افزاید:  »... از این گذشــته 
تمایات جنسی هر شخص اگر به صورت 
تجاوز به حقوق ســایرین نباشــد به خود 
او مربوط اســت و فضولیش به هیچکس 

نیامده است.«
و امــا من اگر جای آقای افخمی بودم، 
بیشــتر از هر چیز، به دو شــاخصۀ اصلی 
صــادق هدایت، یعنــی ظاهر بینی و کوته 
فکری می پرداختم که شواهد آن در زندگی 
و سطرســطر آثارش مشهود و پیداست و 
دیگر خصوصیات وی از قبیل دین ستیزی، 
نژادپرستی، خود باختگی و بی هویتی نیز، 
بر بنیان همــان ظاهربینی و کوته نظری 
نهادینه شــده در وجودش، شکل گرفته و 

رشد یافته اند.
و کام آخر اینکه، نویســنده ای به نام 
هدایت، اگر در طول سالیان دراز، شهرتی 
کاذب کسب کرده است، دلیل اصلی اش در 
زمان گذشته را، باید در همراستایی افکار 
و عقاید او با انگاره ها و اهداف رژیم پهلوی 
از اختاف های  )پاره ای  جســت وجو کرد 
بسیار جزیی و نامحسوس میان هدایت با 
ایده ها و عملکرد آن رژیم، هرگز دلیلی بر 
تضاد و نا همســویی میان صادق هدایت و 
پهلوی ها به حساب نمی آید.( و در سال های 
بعد از اســقاط رژیم پهلوی نیز، تبلیغات 
وسیع و پر هزینه از سوی طیف ضد انقاب 
و وابستگان غرب و ظاهر بینان، برای کسی 
که افکار و اعمالش در جهت مخالف اسام 

و انقاب و آرمان های مردمی است. 

هفته پیش یک تشــکل غیرقانونی 
موســوم به »کانون نویســندگان ایران 
« بیانیه ای را علیه موضوع »سانســور« 

منتشر کرد.
 بی بی ســی فارســی نیز که اخبار 
فعالیــت تشــکل ها و گروهک های ضد 
انقاب و ضدایرانی را پوششــی وســیع 
می دهد، بیانیه کانون را در قالب خبری 
پررنگ به آگاهی مخاطبان خود رساند.

از دو سال پیش، اخباری شنیده شد 
مبنی بر اینکه؛ کانون در ســطح شــهر 

تهران،دارای فعالیت پنهانی است.
به نظر می رســد؛ عده ای قلم بدست 
ضد انقاب با جدیت در پی زنده کردن 

کانون نویسندگان هستند.
اگر بــه تاریخ فعالیت این تشــکل 
نگاه کنیــم؛ بخوبی درخواهیم یافت که 
ماهیــت این مجموعه و اعضای آن ، در 
تقابل اساسی با »نظام دینی و مردمی« 

قرار دارد.

در اوایل دهه 4۰ شمســی، کانون با 
اراده تعدادی نویسنده و شاعر و مترجم 
اغلب چپگرا تاســیس شد. مدت زمان 
زیادی نگذشــت که ساواک اعضای این 
تشکل را - مانند هوشنگ گلشیری- به 
خدمت خود درآورد و القائات طاغوتی را 

از زبان و قلم کانون پی گرفت!
پس از پیروزی انقاب اســامی به 
تدریج، کانون که ابتدا- منافقانه - خود 
را همــراه با انقاب بــزرگ مردم ایران 
نشان می داد، راه دیگری را گشود. اعضای 
کانون هرزه نویسی را ادامه دادند و علیه 
حاکمیت دین و ارزش های اخاقی و علیه 
ممیزی، بیانیه های مســموم نگاشتند و 

منتشر نمودند.
بطور مثال بیانیه »ما نویسنده ایم« 
بازتاب وسیعی در رسانه های ضدایرانی 

یافت.
برای این گروهک شــرم آور اســت 
که در طول هشت سال جنگ تحمیلی 

اعضــای آن، نه تنها کتابــی و بیانیه ای 
در تاکیــد بر مظلومیت مــردم ایران و 
در محکومیــت متجاوز بعثی و حامیان 
بین المللی اش منتشــر نکردند، بلکه با 
ایرادات بنی اســرائیلی و تاکید بر هرزه 
نــگاری، در پی منافع نامشــروع و دنیا 

زدگی خود بود.
اعضــای کانون در طــول پنج دهه 
فعالیت خود هیچــگاه در جهت منافع 
ایران قدم برنداشتند و همواره چهره ای 
مرعوب و غرب زده و منفعت طلب از خود 
نشــان دادند! و چنین اســت که کانون 
نویسندگان همواره برای رسانه های ضد 
اســامی و ضدایرانی چون بی بی ســی 
جذاب بوده و اخبار فعالیت آن در صدر 

اخبار فرهنگی و سیاسی قرار می گیرد!
باید دیــد وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی و دستگاههای امنیتی با تکاپوی 
غیرقانونی تشکل یاد شده، چه برخوردی 

خواهند کرد!

کــــــــــــــــــــا نون 
تشکلی ضدایرانی!

پژمان کریمی

ادبیات مقاومت، ریشه در گذشته های دور دارد؛ زیرا شاعران و نویسندگان متعهد 
از همان ابتدا در کنار و همگام با مردم مبارز و عدالت جو خواهان آزادی و برابری 
بوده اند. چنانچه در طول زمان با سرودن چامه ها و نوشتن خطابه ها، ضمن تشویق 
و ترغیب مردم به مقاومت و پایداری و مبارزه در راه حق و حقیقت دلیری ها و از 
خودگذشتگی های مبارزان راه حق را در آثار خود به ثبت رسانده اند. بنابراین می توان 
جامعه، مقاومت و ادبیات را زوایای مثلث سه گانه زندگی انسان در سده های حیات 
او بر کره زمین دانســت. در چنین محیطی این ادب پیوسته با مردم می جوشد و 
می خروشد و با حاات و مناسبت های آنان در رویارویی با دشمنان همسو و همساز 

و با جزر و مدهای زندگی مردم همراهی دارد.
برای نخســتین بار نویسنده معاصر فلسطینی »غسان کنفانی« مجموعه ای از 
شعرها و داستان های شاعران و نویسندگان معاصر فلسطینی را »ادبیات مقاومت 
فلســطینی« نام نهاد؛  بدین ترتیب »ادبیات مقاومت« یا »مقاومه« در بین ادبای 
عرب و ســپس در دنیا متداول شــد. این ادبیات به شرح و بیان مبارزه، پایداری، 
از جان گذشــتگی، درد و رنج مردم مبارز جهت به دست آوردن آزادی، استقال 
و رســیدن به برابری و از بین بردن جور و ستم و کوتاه  کردن دست متجاوزان و 
اشغالگران از سرزمین نیاکانی خود و دفاع از فرهنگ و سنت های قومی و حمایت 

از دین و باورداشت های مردم آن سرزمین می پردازد.
امروزه ادبیات مقاومت با موضوع فلســطین گره خورده است و این مسئله در 
شعر بسیاری از شاعران عرب به ویژه شاعران فلسطینی تجلی یافته است. محمود 
درویش از پیشــگامان شعر مقاومت فلسطین است که اشــعارش را وقف آرمان 
فلســطین نموده و به شــرح دردها و رنج ها و آرزوهای هموطنان خویش به ویژه 
کودکان مظلوم این ســرزمین پرداخته و آنان را امیدهای آینده فلسطین می داند 
و از آنان انتظار دارد که خون های به ناحق ریخته شده پدران و مادران خویش را 
فراموش نکنند و نگهبانان امین و مدافعان راستینی برای سرزمین خویش باشند. 
محمود درویش خود از کودکی در صحنه های جنگ و بمباران حضور داشــته و 
طعم تلخ آوارگی، غربت، فقر و محرومیت را چشیده و با چشمان خود شاهد رنج 
و اندوه کودکان سرزمینش بوده از این رو توانسته به صورت ملموس و تأثیرگذار 

از رنج و اندوه کودکان فلسطینی سخن بگوید.
کشتارهای بی رحمانه صهیونیست ها درحق کودکان فلسطینی در رمضان خونین 
143۵ )هـ .ق( در ســاحل غزه و محله های الشجاعیه و الخزاعه و مدارس وابسته 
به ســازمان ملل و شــهرهای رفح و خان یونس و دیگر مناطق نوار غزه در اشعار 
محمود درویش ثبت و ضبط شده است. همچنین حمایت های آمریکا از اسرائیل 
بر شــاعر پنهان نمانده؛ زیرا آمریکا یکی از کشــورهایی بود که در این جنایت به 
حمایت از متجاوزان پرداخت و در این راستا از هیچ کمکی دریغ نکرد. کودکانی 
که پیوسته مورد ظلم و ستم صهیونیست ها و حامیان بین المللی و منطقه ای آنان 
قرار می گیرند و واکنش ســازمان های مدافع حقوق بشــر نسبت به وضعیت این 

کودکان همچنان سکوت است.
یکی از هدف های اصلی شــعر محمود درویش همچون سایر شعرای مقاومت، 
رساندن پیام مظلومیت، محرومیت و درد و عذاب ملت فلسطین به ویژه کودکان 
معصوم و بی دفاع آن به جامعه عربی- اسامی و محافل جهانی و بین المللی است. 
او اگرچه از آه و ناله داغ دیدگان، ستمدیدگان و کودکان فلسطینی دردمند است 
و به بازتاب رنج و اندوه آنان در شعر خود پرداخته؛ اما این دردمندی نه تنها از اراده 
و استقامت او کم نکرده بلکه بر صابت و پایداری و مبارزه طلبی او افزوده. او اغلب 
قصایدش را به گونه ای می سراید که هم گوش را می نوازد و هم به دل می نشیند.

مظفر عبدالمجید النواب، شاعر شیعه معاصر عراقی از نوادگان امام موسی کاظم 
علیه السام است. او در میان شاعران عرب چنان شهرتی یافته که در عراق و سوریه 
و خطه عربی چهره ای شناخته شده است. او در قصیده »طلقه ثم الحدث« با بیان 
اینکه آمریکا امروزه کفر مطلق است، ساار شهیدان حضرت اباعبداه حسین)ع( 
را انقابی ای می داندکه با پیکر زخم خورده از بی وفایی و نادانی مردمان زمانه خود 
از مرقــدش بیرون آمده و انقابیان را برای مبارزه با آمریکا فرماندهی می کند. از 
آنجا که صهیونیســت ها تنها به اشغال فلسطین و محروم ساختن ملتی با پیشینه 
تاریخی و اســامی درخشــان از اســتقال و آزادی قانع نیستند بلکه منکر حق 
حیات برای فلســطینیان هســتند؛ از این رو مظفر تصویری بدیع ایجاد می کند. 
او از مردم فلســطین می خواهد که مهاجرت کنند و ایستادگی نموده و در مقابل 
دشمن صهیونیستی ساح به دست گیرند. مظفر عبدالمجید النواب از بزرگترین 
طرفداران مقاومت مسلحانه علیه رژیم صهیونیستی و از مخالفان سرسخت طرح 
ســازش با رژیم جعلی اسرائیل اســت. شاعر با رصد حوادث کنونی جهان عرب و 
اســام یقین دارد که ما هنوز هم در زمان یزید بن معاویه زندگی می کنیم. او از 

ســخن معروف »کل یوم عاشورا و کل ارض کربا« به شکلی رمزگونه به حاکمان 
عرب اشاره می کند که عمروعاص وار توطئه می کنند. او چهره واقعی عمر و عاص 
را معرفی می کند و ابوسفیان را به صحنه شعر می کشاند تا حلقه حاکمان عرب را 
در شعر خود تکمیل نماید. به نظر او هنوز هم کربا تکرار می شود و هنوز حاکمان 
عرب کنونی به مانند عمر و عاص های زمان به نیرنگ در کار مســلمین مشــغول 
هستند. از این رو شاعر از مردم روزگار می خواهد که با امام حسین)ع( بیعت کنند 
زیرا به اعتقاد او بهشــت بر دروازه های کاروان حضرت)ع( ایستاده و از سرچشمه 

امام می جوشــد و مژده زندگی جاویدان را می دهد. از نگاه مظفر، امام حسین)ع( 
پناهگاهی برای همه دردمندان تاریخ است؛ زیرا امام حسین)ع( همچنان تا به امروز 

علیه یزیدیان در حال مبارزه است.
صهیونیســت ها در طی ســال های 1897-1948 از طریق سیاسی- نظامی 
توانستند سرزمین فلسطین را اشغال کنند. در سال 1917 میادی کابینه انگلیس 
به لرد بالفور مأموریت داد تا اعامیه مشروعیت صهیونیسم در فلسطین را صادر کند. 
به موجب این اعامیه تشکیل دولت صهیونیستی و هجوم یهودیان به فلسطین و 
غارت این سرزمین شروع شد. بی شک تاریخ و ملت فلسطین طی سال های پس از 
اشغال فراز و نشیب های بسیاری به خود دیده است؛ اما آنچه در این سالها همواره 
پابرجا مانده حس مقاومت این ملت بوده است و هرگز از روحیه مردمان رنج دیده 

این سرزمین جدا نگشته است.
در بررســی شعر مقاومت فلسطین، نزار قبانی از برجسته ترین شاعران معاصر 
عرب است که تمامی هم و غم خویش را به فلسطین، دردها و آام این سرزمین 
معطوف ســاخته است. او از اولین شــاعرانی است که عاقه اش را به انقاب نسل 

جدید یعنی کودکان و نوجوانان فلسطینی ابراز نموده؛ به عنوان نمونه در قصیده 
»فرزندان ســنگ« می گوید: »این قصیده را من نســرودم بلکه فرزندان سنگ با 
دست های کوچک، اغر و خونین خویش نگاشتند. آنان بودند که نوشتند، تالیف 
کردند و خون دادند و آنان بودند که امر کردند و من اطاعت کردم و تشویق کردند 

و من فریاد زدم.«
نــزار قبانی، حیرت جهان کفر و اســتکبار را که نمی توانند پدیده غیرمنتظره 
انتفاضه را در محاسبات خود بگنجانند با پرسش و ابهام درباره کودکان و نوجوانان 

فلسطینی در شعرش به تصویر می کشد و آنان را برآمده از بطن رنج ها می داند؛ چرا 
که فرزند هر کس چون خود اوســت و نسل گذشته که نسلی ناتوان است چگونه 

می تواند فرزندانی چنین داور و سربلند داشته باشد.
آنچه در شــعر شــاعران مقاومت به چشم می خورد این است که آنان هیچ گاه 
ناامید نمی شوند؛ اگرچه اشعار آنها مملو از تلخکامی، محرومیت، عجز و اندوه است 
ولی هرگز این شکست را پایان مبارزه برای آزادی فلسطین به شمار نیاوردند. نزار 
قبانی از جمله شاعران مقاومت است که پیروزی اسرائیلی ها را دائمی نمی داند بلکه 
امید به پیروزی فلســطینی ها و شکست اسرائیل دارد. شعر انتفاضه با آنکه نسل 
امروز فلسطین را در مبارزه تنها می یابد و از حمایت هرگونه قدرت غربی و عربی 
ناامید است روی در ستیزه جویی با دشمن دارد؛ زیرا در ورای دست های خالی یا 
پر از سنگ ریزه زنان و کودکان نیرویی عظیم را دریافته است. این چنین است که 
شعر انتفاضه مرزهای مقاومت را درمی نوردد و وارد مرحله ستیزه جویی می گردد. 
از جمله اشعار مشهور نزار قبانی، در بیان خشم و خروش خود، قصیده ای حماسی 
با نام »طریق واحد« است که در آن شاعر به طور مستقیم مردم و بخصوص قشر 

دانش آموز جامعه را به مبارزه مسلحانه دعوت می نماید. با تامل در قصیده نزار قبانی 
می توان دریافت که با توجه به فضای ناامیدانه و یأس آلودی که پس از شکست های 
پی درپی عرب از رژیم صهیونیستی بر سراسر سرزمین های عربی سایه افکنده بود؛ 
روحیه امیدواری و مبارزه طلبی تنها توسط کودکان و نوجوانان مبارز فلسطینی که 
مرگ سرخ و اختیاری را تنها راه بی بدیل برای رسیدن به استقامت و زندگی پایدار 
برگزیدند؛ پدید آمد. زیرا آنان با رشادت ها و فداکاری های خود توانستند بارقه های 
امید را در دل مجروح فلســطین به منظور ادامه حیات و حفظ هویت تاریخی و 
فرهنگی خویش در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی برافروزند و احساس قدرت و 

ستیزه جویی را به عرصه شعر وارد کنند.
شعر مقاومت، بخش بزرگی از ادبیات معاصر افغانستان را می سازد. این گونه 
ادبی در جریان ســال های 138۰-13۵7 در برابر نظام دست نشانده شوروی در 
افغانســتان و تهاجم ارتش سرخ به آن کشور و نیز در برابر جنگ های داخلی و 
نظام طالبان در داخل و خارج افغانســتان پدید آمده اســت. بسیاری از شاعران 
افغانستان مانند محمدکاظم کاظمی و عبدالسمیع حامد در آن دوره ها با الهام از 
شاهنامه و با تاثیرپذیری از آن با سرایش آنچه که به نام شعر مقاومت افغانستان 
شناخته می شود پرآوازه شدند؛ شعری که بازتاب آرمان های آزادیخواهی و جهاد 
مردم این کشــور و دربرگیرنده پیام های برادری، همبستگی و یکپارچگی مردم 
این ســرزمین و نیز بیانگر روحیه آزادگی، ستم ســتیزی و پایداری و نبرد آنان 
 در برابر تاریک اندیشــی و بیدادگری و ددمنشی طالبان و هراس افکنان جهانی 

بوده است. 
این دو شاعر خواسته اند تا با نهادینه سازی درون مایه های مقاومت، شعر مقاومت 
را با پیشینه پربار ادبیات حماسی مردم و سرزمین خویش پیوندی استوار بخشیده 
بر استواری و پویایی شعر مقاومت افغانستان بیفزاید. البته کاظمی با هموار کردن 
راه دشــوار گذار هجرت و تحمل دشــواری ها و رنج ها و دردهای فراوان غربت و 
همچنین حامد با ایستادن مستقیم در برابر بیداد و استبداد دژخیمان مستقر در 
افغانستان، توانستند از اجرای رسالت و تعهد بزرگی که به حیث اهل قلم در برابر 

میهن و مردم خویش دارد، به خوبی درآیند.
بنابر آنچه گفته شد می توان چنین جمع بندی نمود که شعر مقاومت، شعری 
پویاست که می تواند کانالی برای بیان حرف های ستمدیده بر ستمگر نباشد. شعر 

مقاومت برخاف قواعد مرسوم ادبی غرب است و پیامی جهانی دارد.
امروزه ادبیات مقاومت منحصر به ادبیات عرب و مقاومت فلسطینیان در برابر 
اسرائیل نیست؛ در سرزمین های دیگر و در ادبیات سایر ملت ها نیز می توان آثاری 
در این حوزه یافت. چنانچه در ایران نیز به موازات جنگ تحمیلی و تهدیدها، ادبیات 

پایداری به شکلی درخشان پدید آمد.
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ادبیات مقاومت 
اشـــاره ای  به شعر انتفاضه

 *

صهیونیســت ها در طی ســال های 1897-1948 از طریق 
سیاسی- نظامی توانستند سرزمین فلسطین را اشغال کنند. 
در سال 1917 میادی کابینه انگلیس به لرد بالفور مأموریت 
داد تا اعامیه مشروعیت صهیونیسم در فلسطین را صادر کند. 
به موجب این اعامیه تشــکیل دولت صهیونیستی و هجوم 
یهودیان به فلسطین و غارت این سرزمین شروع شد. بی شک 
تاریخ و ملت فلســطین طی ســال های پس از اشغال فراز و 
نشیب های بسیاری به خود دیده است؛ اما آنچه در این سالها 
همواره پابرجا مانده حس مقاومت این ملت بوده است و هرگز 

از روحیه مردمان رنج دیده این سرزمین جدا نگشته است.

سیمــــایی دیگر 
از صادق هدایت 

علیرضا چخماقی

هر وقــت خبــر درگذشــت یک 
هنرمند مطرح را می شنویم، باید منتظر 
سوءاســتفاده ها و تحریف های تاریخی 
روزنامه هــای زنجیره ای و رســانه های 
فارســی زبان بیگانه هم باشیم. این راه 
و رسم وابستگان به جریان های سیاسی 
و کانون هــای قدرت و ثروت و چشــم 
دوختگان به این سو و آن سوی جهان 
اســت تا از هنرمندان اســتفاده ابزاری 

کنند؛ و چه بهتر هنرمندی که دستش 
از دنیا کوتاه شــده و دیگر نمی تواند از 
خودش دفاع کند! اما »ابوالفضل زرویی 
نصرآباد« وارسته زیست و طوری عمل 
کرد که راه های سوءاستفاده را به روی 
فرصت طلب ها بست. طوری که این بار 
روزنامه ها و ســایت های اصاح طلب و 
رسانه های معاند دستشان خالی ماند و 
این تصاویر شعرخوانی رفیق »گل آقا« 
در حضور »آقا« بود که در شــبکه های 
اجتماعی، دست به دست می شد. حتی 
رسانه مکاری چون »بی بی سی فارسی« 
نیز از پس این مرد برنیامد. بی صفت های 
انگلیسی، در گزارش خودشان بدجوری 
ایــن در و آن در زدنــد تا کاه برداری 
کنند، اما طرف حسابشــان، پهلوان بود 
و قلبش تک سرنشین! مرِد درِد دین و 
وطن و مردم بود و قلمش را به ناکسان 
نفروخت. و برای انگلیسی صفت ها چه 
کســی خطرناک تر از کسی که دردمند 

اســت و خــودش را نمی فروشــد؟ در 
نتیجه، بی بی ســی هم مجبور شــد تا 
اعتراف کند که زرویی همواره شناخت 
رهبر جمهوری اسامی از هنر و ادبیات 
را ســتایش می کرد. این چنین ماندن 
در زمانــه ای کــه مدعیــان فراوانند و 
برای »شــوالیه« شدن، تن به هر معلق 
بازی می دهنــد، خودش اوج پهلوانی و 

هنرمندی است.
این صداقت و سامت در بیان و قلم 
تا حدی بود که برای گفتن حرف راست، 
ماحظه مناسبات و عواقبش را نمی کرد. 
برای آنان که در فضای روشــنفکری و 
هنری تنفس می کنند، روشن است که 
برخی صحبت هــا در این فضا، تبعاتی 
دارد. اگر کســی بخواهد مستقل و رها 
باشــد و حرف دلش را بگوید، جماعت 
شــبه روشــنفکر چنان هزینه هایی را 
برایش ایجاد می کنند تا پشیمان شود و 
حتی عذرخواهی کند! این اتفاق، بارها 

در این عرصه رخ داده و تکرار شده است. 
زرویی نصرآباد هم یکی از هنرمندانی بود 
که قواعد منفعت جوها و فرصت طلب ها 
را در فضــای هنری رعایت نمی کرد. به 
طور مثــال، در آخرین مصاحبه اش که 
در نشــریه سه نقطه منتشر شد، دوران 
بــه اصطاح اصاحات را ســخت ترین 
مقطع بــرای طنزنویس ها معرفی کرده 
بود و به طور مشــخص، اسم رئیس آن 
دولت را هــم آورده بود. حتی وقتی با 
تشکیک مصاحبه گر مواجه شد، تأکید 
کرده بود که »خیلی سخت بود«. دلیلش 
هم این می دانســت که فضا به گونه ای 
شــده بود که مردم توقع باایی از طنز 
و طنازان داشــتند تا مسائل و مفاسد 
آن دوران را با صراحت بیشــتری بیان 
کنند. در مقابل، از دوران دولت پس از 
اصاحــات -دولت های نهم و دهم- به 
عنوان آزادترین مقطع برای نوشتن یاد 
کرده بود. تاش مرحــوم زرویی برای 

کلیشه شــکنی و حرکت خاف مسیر 
جریان شبه روشــنفکرها تا آنجا بود که 
در همیــن مصاحبه، به جای تظاهر به 
مخالفت با سانســور و نــق زدن درباره 
خط و خطــوط قرمز، تصریح کرده بود 
که »هیچ خط قرمزی وجود ندارد«. به 
همین دایل هم بود که جماعت متظاهر 
به آزادی خواهی و منورالفکری، او را از 
قبیله خودشــان نمی دانستند و حتی 
موقع درگذشــتش نیز، سکوت کردند. 
چون زرویی به آنها بــاج نداده بود؛ به 
هیچ کس باج نداد! این درحالی است که 
زرویی می توانست در این مصاحبه اندکی 
دروغ بگوید و ریا کند تا مافیای شــبه 
روشــنفکران و محافل و جشنواره های 

ریز و درشت، تحویلش بگیرند.
استقال فکری و عملی، در اشعار و 
نوشــته های مرحوم زرویی نصرآباد نیز 
جریان داشــت. طنز در دست او، انتقاد 
از کژتابی ها و دفاع از حقیقت بود؛ طنزی 

پاک و فرهیخته که ریشــه در ادبیات و 
اندیشه اسامی و ایرانی داشت. درست 
برخاف مد روز که طنز را با زشت گویی 
جابجا کرده انــد. روش و منش کار این 
طنز پرداز، گمشــده عرصه فرهنگ و 
هنر ماست. به ویژه در عرصه هایی چون 
سینما و تئاتر که دیگر چیزی به نام طنز 
باقی نمانده و هر چه عرضه می شــود، 
رکیک و پلشت اســت، مراجعه به آثار 
بزرگانی چون زرویی نصرآباد، می تواند 
راهی برای رهایی از این وضعیت باشد. 
طنزی کــه برنده و انتقادی اســت اما 
شــعار نمی دهد، شیرین و جذاب است 
امــا از ابتذال بری اســت، درد مردم را 
بیان می کند اما دروغ نمی گوید، نوگرا 
و تازه است اما به اصالت هم تعهد دارد. 
خاصه اینکه ابوالفضل زرویی نصرآباد 
از نادران روزگار ما بود که قطعا جایگاه 
او در ادبیات فارســی، درخشــان و مانا 

خواهد ماند.

به یاد مرحوم زرویی نصرآباد

پهلوانــــــی 
که به هیچ کس 

باج نداد
آرش فهیم

فرهاد فرقه
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صفحه 8
 یک شنبه ۱8 آذر ۱۳۹۷ 

اول ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۶۹

قافلۀ شوق )28(
منصور ایمانی

اگر از دست کسی ناراحت شدید، دو رکعت نماز بخوانید، بگویید: »خدایا، این بنده حواسش 
نبود، من گذشتم، تو هم ازش بگذر.« 

شمیم یار 91/ شهید حسن باقری

فردای آن  روز طبق خبری که از هم وایتی ام 
شنیده بودم، به ایستگاه حسینیه رفتم. فرمانده 
کل سپاه پاسداران برای سخنرانی به آنجا آمده 
بود. برای صحبت های »برادرمحسن« جمعیت 
زیادی جمع شــده بودند و می خواستند راجع 
به علت گیر و گرفت عملیات رمضان بشــنوند. 
البته خیلی از حرف ها را نمی شــد آن  روز و در 
آن جمع زد و ای بسا بعضی حرف ها اصا زدنی 
نبود. آن هم موقعی که ستون پنجم دشمن مثل 
منافقین، چشم و گوش شان در خدمت صدام بود 
و در قبال این خدمت، از آن شیطان ساقط  شده 
پول می گرفتند. ولی سال ها بعد که جنگ تمام 
شــد و بسیاری از مسائل، از طبقه بندی درآمد، 
تحلیل های زیادی راجع به این عملیات و بقیه 

عملیات های دفاع مقدس منتشر شد. 
بــه هرحال آن  روز، اواخــر تیر ماه ۶۱، لُّب 
صحبت های فرمانده سپاه پاسداران این بود که؛ 
»خداوند می خواســت ما را با عملیات رمضان 
آزمایــش بکند، تا اگر از پیروزی های قبلی مثل 
عملیات ثامن اائمه و بیت المقدس، دچار غرور 
و خودخواهی شده ایم، به خودمان بیاییم«. فکر 
می کنم رزمنده ها از ســخنرانی برادر محسن، 

سال ۱۳۵۸ بود. هنوز عاقد سومین خطبه  عقد را 
نخوانده بود که دوباره شرایطش را تکرار کرد:

- »من پاسدارم. ممکنه پام قطع بشه، یا چشمام 
نابینا. ممکنه مجروح، مفقود یا شــهید بشــم. اگه 
می تونی با من زندگی کنی، بله رو بگو، وگرنه هنوزم 

می تونی بگی نه.«
 شرایطش را می دانستم و با تمام وجود گفتم:

- »بله.«
***

سند 20۳0، پالرمو، FATF و cft مدتهاست که به عرصۀ چالش میان غربگرایان و انقابیون تبدیل 
گردیده  اند و رهبری نیز نظر کلی  شــان در مورد این مقوله  ها را اعام نموده اند اما متأسفانه کمتر به 

آن توجه شده است.
برخی نقاط منفیِ نسخه  های غربی را ذکر می نماییم.

تعارض با روح استقال
نخســت آنکه توصیه  ها و معاهدات غربی  ها با روح اســتقال  طلبی و عدم غرب گرایی در تعارض 
هستند و رهاورد آنها دنباله  رو غرب شدن در مقولۀ مورد نظر است در حالی که ما می  توانیم خودمان 

دست بااتر را داشته باشیم و قوانین ملی و بومی در عرصه  های مختلف تصویب و اجرا  نماییم.
خودتحریمی

دوم آنکــه این توصیه  ها و قراردادها مطابق تعاریــف، باورها و هنجارهای غربی ها در عرصه  های 
مختلف است که ناگفته پیداست این تعاریف و باورها و حتی هنجارها در موارد متعددی تفاوت های 
جزیــی، کلی و بنیادین با اصول و اعتقادات ما دارند. عاوه بر این غربی ها در موارد متعددی تعاریف 
دوگانه  ای از مقوله  های مورد نظرشان دارند. بارزترین مثال این واقعیت مقولۀ تروریسم است که آنچه 
را غربی ها تروریست تعریف می  کنند ما محترم و مقدس می  دانیم. ما سپاه پاسداران انقاب اسامی 
را نهادی مقدس و مکتبی می  دانیم و عملکرد آن را انقابی و در راستای حمایت از مظلومان جهان 
می  دانیم. در مورد مجاهدان راه مبارزه با داعش و صهیونیسم در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن 
و سراسر جهان نیز چنین دیدگاهی داریم اما غربی ها دقیقاً برعکس این می  اندیشند و بارها اقدامات 
این طیف را مصداق تروریسم اعام کرده  اند. بنابراین پذیرش برخی معاهدات به منزلۀ خودتحریمی و 
ایجاد محدودیت های مختلف برای افراد و نهادهای امنیتی خودمان است که به سربازان امام زمان)ع( 

و پاسداران وایت معروف هستند.   
سوء استفاده از تعهدات

سوم آنکه تجربیات متعدد نشان داده که غربی ها با سوء استفاده از این معاهدات، برخی تعهدات 
را به اهرم فشــاری علیه کشورهای همسو تبدیل می  کنند. بعنوان نمونه غربی ها بارها از عضویت ما 
در آژانس بین  المللی انرژی اتمی و پذیرش NPT سوء اســتفاده کرده و بارها با بهانه های هسته  ای ما 
را مورد فشار و هجمه و تحریم قرار داده  اند حتی بارها از تعهدات داوطلبانه و موقت ما بعنوان الزام 
یاد کرده و آنها را ابزار فشار قرار داده  اند مثل تعلیق فعالیت های هسته  ای در دوران ریاست  جمهوری 
خاتمی که از قضا دکتر حسن روحانی در آن دوران دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول تیم ایران 

در مذاکرات هسته  ای بود. 
بدعهدی و دور زدن

بدعهدی و دور زدنِ تعهدات غرب در معاهدات بین  المللی مقولۀ دیگری اســت که در ماجرای 
برجام بسیار مشهود و آشکار بود و به تجربه ای بزرگ برای جمهوری اسامی ایران تبدیل گردید. 

بی  توجهی به شروط
نکته دیگر آنکه خود دولتمردان و مجلســیان هم قبول دارند که کنوانســیون ها موارد و مطالب 
نامطلوب و نگران  کننده  ای دارند اما در مقابل ابراز می  دارند که ما شروطی را تدوین و کنوانسیون ها 
را با این شروط ضمنی تأیید و تصویب کرده ایم. به عنوان نمونه مجلس CFT را با یک ماده واحده و 

هفت حق شرط و پالرمو را با پنج شرط تصویب کرد. 
تجربه نشان داده که نه داخلی ها و نه خارجی ها توجهی به شروط در معاهدات بین  المللی ندارند. 
به طور مثال، رهبر انقاب برجام را با 9 شرط تأیید نمودند که اگر به این شرایط عمل می شد برجام 
به »خسارت محض« به تعبیر رهبری تبدیل نمی  شد و یا در مسیر صحیح قرار می گرفت و یا در همان 
روزهای اول »کان لم یکن« می  گردید و از تداوم خسارت هایش ممانعت بعمل می  آمد. اما متأسفانه 
بدون توجه به شروط رهبری برجام حدود دو سال و نیم بصورت یک طرفه برقرار بود به این صورت 
که ما تمام تعهداتمان را اجرا می کردیم اما غرب و آمریکا بدعهدی و دبه کرده و از انجام تعهداتشان 
شانه خالی می  کردند و سرانجام نیز آمریکا یک طرفه از برجام خارج شد و اروپا نیز وقت  کشی می  کند 

و برجام را لنگ در هوا نگه داشته و تکلیف ادامه یا عدم ادامه برجام را مشخص نمی  کند.
کم  توجهی به دغدغه  های رهبری

برجام با اتکا به دروِغ جلوگیری از جنگ از جانب غرب گرایان شکل گرفت و تأیید شد. تاش برای 
پذیرش کنوانسیون های غربی نیز با دروِغ قفل شدن روابط بانکی در حال پیگیری هستند در حالی 
که به اذعان غربگرایان با پذیرش آنها تحریم ها برطرف نمی  شوند و تضمینی هم برای رفع مشکات 

و روان شدنِ روابط بانکی نیست و فقط بهانه  های آمریکا و غرب کمتر می  شود!
متأســفانه آنچه در سال های اخیر مشهود بوده است کم  توجهی به دغدغه  ها و دیدگاه  های مقام 
معظم رهبری است. رهبر انقاب معمواً دیدگاه های شان را در قالب توصیه ارائه می  فرمایند و اجباری 
ندارند اما تجربه نشــان داده ما هر جا این توصیه  ها را نصب  العین قرار دادیم به پیشــرفت و اقتدار 

رسیده ایم مانند عرصه  های دفاعی و امنیتی. 
اما در برخی عرصه  ها رویه برعکس بوده است. معظم  له سالهاست بر اقتصاد مقاومتی، اقتدار درونزا، 
اعتماد نکردن به دشمنان و فریب لبخند دشمن را نخوردن تأکید نموده  اند اما برخی مسئوان عاج 
مشکات را در مذاکره و گرایش به غرب و برطرف کردنِ بهانه  های دشمنان اعام کرده  اند و تمام هم 

و غم شان را نیز در این مسیر به کار گرفته  اند.
رهبر انقاب مکرراً بر مقاومت در برابر غرب و استکبار تأکید و بارها پیروزی این نسخه را خاطرنشان 
و مستندات آن را تبیین فرموده  اند و مکرراً شکست  خورده بودنِ نسخه  های غربی را گوشزد نموده  اند و 
ملت قهرمان و انقابی و شهیدپرور ایران نیز در صحنه  ها و عرصه  های مختلف ثابت کرده  اند که پیرو 
رهبری هســتند. هنوز تصاویر حماسۀ سیزده آبان امسال و فریادهای »مرگ بر آمریکا« در رسانه ها 

موجود است. 
امید اســت که برخی مسئوان هم هر چه زودتر با رهبر و ملت همدل و همصدا و همگام شوند 
و در قول و عمل بر پیروزیِ نسخۀ مقاومت در برابر استکبار و شکست خورده بودنِ نسخه  های غربی 

را دنبال نمایند.

گفت و گو را با برادر مریم و شــهید محمد رضا  
زاده گلپایگان آغاز کردیم، که از دوران جوانی بار 
مسئولیت خانواده را به دوش دارد و شاهد وقایع 
بســیاری در خانواده بوده اســت؛ از فوت پدر و 
مادرش در کودکی و جوانی گرفته تا شهادت برادر 
در دوران دفاع مقدس، شهادت خواهرش فاطمه 
در جریان آتش سوزی مسجد ارک و جانبازی دیگر 
خواهرش مریم و اکنون فداکاری های دو انســان 
بــه تمام معنا برای پرســتاری از خواهری که نه 
صحبت می کند، نه راه می رود و نه حتی می تواند 
کوچک ترین حرکتی داشته باشد. از او می خواهیم 
به ۳0 -40 ســال قبل برگردد و برایمان از برادر 
شهیدش بگوید و او با صبر و حوصله به سؤااتمان 

پاسخ می گوید.
علی زاده گلپایگان، در رابطه با برادر شهیدش 
گفت: محمدرضا در سال 44 به دنیا آمد و فرزند 
چهارم خانواده بود، او قدم بابرکتی داشت، خیلی 
مهربان، خوش رو و خوش قلب بود و همیشه برای 
همه ما روحیه بخش بود، نه تنها در خانواده، بلکه 
دوست داشت همه را شــاد نگه دارد. در منطقه 
هم بــه همین صورت بود، طــوری که وقتی در 
منطقه حضور نداشــت می گفتند خوابگاه ساکت 
است، او عاشــق این بود که بچه ها را در منطقه 
خوشحال کند. او به نماز و کتاب خواندن خیلی 
عاقه داشــت و همچنین رفت و آمد زیادی بین 

خانواده های شهدا داشت. 
زمان شهادت محمدرضا من 2۵ سال داشتم 
و چون پدرم از دنیا رفته بود سرپرســت خانواده 
بودم. ما دوران خوبی را با هم ســپری کردیم، او 
همیشه دوست داشت به همه کمک کند، حتی 
پول توجیبی که بــه او می دادم را خرج خودش 
نمی کرد و به دیگران می داد، شهید رفتار اجتماعی 
بسیار خوبی با همه مردم داشت به طوری که همه 

شهرری او را می شناختند. 
محمدرضا در بــازار حضرت عبدالعظیم )ع( 
بســاط بدلیجات داشت و از این راه کسب درآمد 
می کرد، دوست داشت آن را برای مادرمان هزینه 
کنــد و او را در رفاه بگذارد؛ اما یک بنده خدایی 
گفته بود که نیاز به کار دارم، شــهید هم بساط 

و محل کار خود را به طور کامل به او داده بود.
عشق به امام خمینی)ره(
 و برات شهادت در خواب

برادر شهید گلپایگان عنوان کرد: برادرم عاشق 
امام )ره( بود و همیشــه می گفت من خواب امام 
عزیزمان را دیده ام و شــهید می شــوم، می گفت 
من خواب دیده ام که روی دســت امام )ره( آب 
ریختــم و امام )ره( هم وضو گرفت و می گفت تو 
به خواسته خودت می رسی و جالب اینکه خواهر 
یکی از دوستانش هم خواب دیده بود که امام)ره( 

برتری مقاومت بر نسخه  های غربی
کامران پورعباس

جواب شان را گرفته بودند. این حرف هشدارآمیز، 
آدم را به فکر وا می داشت و هر کس که می شنید 
بــه احواات خودش مراجعه می کرد و می فهمید 
که توی عملیات چه حالی داشته است؛ حضورش 
توی حمله قربۀ  الی اه بود یا مغرور از پیروزی های 
قبلی، خدا و دست غیب را فراموش کرده بود. این 
حــس و حال فقط حس و حال رزمندۀ ســاده و 
بی عنوانی مثل من نبود. یقینا شامل همه می شد، 
خصوصا مسؤلین و فرمانده هان رده باای جنگ. 

بعدها فرماندهان و مســئولین دیگری هم، 
دربــاره عملیــات رمضان نظراتی داشــتند که 
تقریبا مشــابه صحبت های برادرمحســن بود. 
شهید صیاد شــیرازی، علت ناکامی عملیات را، 

معرفی کــرده بود و دولت های غربی مصرانه از 
ما می خواستند تا جنگ را تمام کنیم. البته ما 
هم خواهان خاتمه جنگ بودیم ولی نیاز به آن 
برگه های قدرت در پای میز مذاکره داشــتیم. 
معرفــی ایران به عنوان خطــر عمده منطقه و 
احتمــال نفوذ ما به خاک عراق، باعث شــد تا 
جبهه اســتکبار، دست به اقدامات زیادی بزند. 
یکی از این اقدامات، حمله رژیم صهیونیســتی 
به جنوب لبنان بود. قصد اســرائیلی ها این بود 
که با استفاده از سیاســت ضداسرائیلی ایران، 
ذهن نیروهای ما را به جای تمرکز روی جنگ 
عراق، متوجه لبنان بکنند. ولی حضرت امام)ره( 
با طــرح راهبرد »راه قدس از کربا می گذرد«، 
ترفندشان را درهم شکست. هدف دیگر آمریکا 
از معرفی ایران به عنوان خطر عمده در منطقه، 
این بود که کشــورهای عربی را تحریک کند تا 
با همه توان به داد صدام برسند. لذا دولت های 
عربی خاورمیانه از ترس خودشــان، برای صدام 
سنگ تمام گذاشتند و در تمام زمینه ها به این 
متجاوز کمک کردند. به جز ارســال تجهیزات 
نظامی و خرید نیازهای عراق در جنگ و کمک 
فکری برای طراحی عملیات، پرســنل نظامی و 
نیروی انسانی هم به عراق اعزام کردند. در ادامه 
جنگ تعــداد زیادی از همین مزدوران عربی و 

آفریقایی، توسط بچه های ما اسیر شدند. 
موضــوع دیگری که بایــد در تحلیل عوامل 
ناکامی عملیات رمضان مدنظر بگیریم، این است 

که عراق به پشتوانه همین حمایت های غربی و 
عربی، اقدامات گسترده ای از نظر دفاع سرزمینی 
انجام داده بود.کارهای مهمی مثل؛ احداث مواضع، 
موانــع، پمپاژ آب به داخــل کانال ماهی گیری، 
توســعه منطقه آب گرفتگی و استقرار رده های 
پدافندی در عمق خاک خــودش که این ها در 
زمــان طراحی عملیات رمضان، از دید ما پنهان 
مانده بود. بنا به تحلیل کارشناسان نیروی زمینی 
ارتش که در کتاب مذکور آمده، حس وطن پرستی 
در سربازان عراقی، می تواند یکی دیگر از دائل 

ناکامی ما، در این عملیات باشد. 
رمضان اولین هجوم گسترده رزمندگان ایران 
برای نفوذ به خاک عراق بود. غربی ها و دولت های 
عربی و خوِد دولت عراق، با اســتفاده از تبلیغات 
رســانه ای و جنگ روانی، حس ناسیونالیســتی 
و قومیــت و نــژاد عربــی را در نیروهای عراقی 
تحریک کردند و آنها توانستند، در سایه امکانات 
و شیوه های تازه دفاعی، در برابر هجوم بچه های 
ما، نسبت به گذشته مقاومت بهتری بکنند. این 
مقاومت به عنوان یک مانع در کنار سایر موانعی 
که گفتم، سبب شد تا یگان های عمل کننده ایران، 
برای تصرف مواضعی در داخل خاک دشمن ناکام 
بمانند. البته ناکامی در عملیات رمضان، تجربه ای 
برای ما شد تا در میدا ن های بعدی، شانه دشمن 

را به خاک بمالیم.
مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب
به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

احســاس غرور نیروهای خودی از پیروزی های 
گذشته می دانست. این مطلب در کتاب »اطلس 
نبردهای ماندگار« آمده که توسط نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسامی منتشر شده است. توی 
همین کتاب مسائل دیگری هم مطرح می شود 
و ماحصلش این که؛ عملیات رمضان اولین حرکت 
مــا برای نفوذ بــه خاک عراق بود و مســؤلین 
می خواستند با تصرف مواضعی در خاک دشمن، 
از آن بــرای میز مذاکره اســتفاده کنند. ولی ما 
بعضــی از عوامل تعیین کننده را در طراحی این 
عملیات لحاظ نکرده بودیم و همان ها، نگذاشتند 
به اهداف مان برسیم. بعد از فتح خرمشهر، استکبار 
جهانی ما را بــه عنوان عمده ترین خطر منطقه 

مثلفرماندهام
مریم عرفانیان

ســال ۱۳۵9 بود. خداوند فرزندی به ما عطا کرد، نوزاد را خیلی دوســت داشت. شب ها 
تــا صبح فرزندمان را در آغــوش می گرفت و می گفت: - »آرزو دارم وقتی فرزندم چهل روزه 
شــد، شهید بشم؛ درست مثل فرمانده ام شهید رستمی. آخه فرزند او هم چهل روزه بود که 

به شهادت رسید.«
 ***

 ســال ۱۳۵9 بود. فرزندم چهل روز داشــت که ما را برای همیشــه تنها گذاشت؛ درست مثل 
فرمانده اش. 

خاطره ای از شهید علیرضا کاته 
راوی: همسر شهید 

عفو دیگران 
با دو رکعت نماز

 صفحه فرهنگ مقاومت این هفته، در کنار معرفی یک شــهید دفاع مقدس، تعریف دیگری از ایثار و مقاومت را نیز ارائه می کند؛ دو گونه ایثار که در کنار 
هم زیبایی های انسانیت را به نمایش می گذارند تا بدانیم که نه تنها در میدان نبرد با ظالمان دنیا که در گوشه ای دنج هم می توان به شهود حق رسید، می توان 
با گذشتن از تمامی لذات فانی دنیوی به عشق خدمت به یکی از بندگان پاک خدا، و تنها برای رضا خدا و به عشق پرستاری از عزادار سید الشهداء علیه السام 

در غربت و گمنامی روزگار سپری کرد. 
محمدرضا زاده گلپایگان، شهید دفاع مقدس که در اخاق و رفتار حسنه و مهرورزی زبانزد خاص و عام است پا در میدان نبرد می گذارد و همزمان در جبهه 
فرهنگی برای ایجاد اتحاد بین شیعه و سنی منطقه گیان غرب تاش می کند و در نهایت به دست دشمن این آب و خاک به شهادت می رسد و امروز راه او را 

دو بانوی گرانقدر در کنار تخت مریم، خواهر جانباز او ادامه می دهند.
داســتان مریم شــاید از زمان حادثه مســجد ارک در تاریخ 2۵ بهمن سال ۸۳ مصادف با چهارم محرم آغاز شد و تنهایی او و دو فرشته زمینی که خود را به 
او رســاندند تا تنها برای رضای خدا، طرح درســی را که در حوزه علمیه شــهرری خوانده بودند بگذرانند، اما هر چه بیشتر به این خانواده نزدیک می شوی ابعاد 
بیشتری از رازهای آنها آشکار می شود و شاید تکه های پازلی را می توان پیدا کرد که بتواند پاسخ بسیاری از سؤاات بی جواب و نگاه های تعجب برانگیز را بدهد. 
مریم اکنون سال هاست که روی تخت بیماری افتاده است، از همان زمان که مسجد ارک آتش گرفت، خواهرش شهید شد و او زیر دست و پا ماند و براثر 
کمبود اکســیژن، بیش از دو ماه به کما رفت. او وضعیت خوبی نداشــت، حالت جنینی به خود گرفته بود و توان انجام هیچ کاری را نداشــت، حدود دو سال در 
بیمارستان بود و به علت عدم رسیدگی دچار زخم بسترهای شدیدی شده بود و حتی پزشک ها از ادامه حیات او قطع امید کرده بودند؛ اما... خواست خدا این بود 
که دو گوهر ناب و نایاب از میان همه انسان های این کره خاکی پیدا شوند و داوطلبانه و بدون اینکه کوچک ترین نفع مادی ببرند بخواهند تا مریم را شبانه روز 

تیمار کنند. تا جایی که امروز مریم می تواند احساسات خود را نشان دهد و از زخم بستر هم خبری نیست.
سید محمد مشکوًه الممالک

 روایت خانواده ای که الگوی ایثارگری هستند

13 سال پرستاری داوطلبانه
 از خواهر شهید و آرزویی که برآورده نشد

گفته بودند محمدرضا متعلق به این دنیا نیست، 
او برای دنیای دیگری است. 

مسئول تبلیغ در منطقه گیان غرب
محمدرضا در سن ۱7 سالگی به جبهه رفت، 
او در منطقــه گیان غرب هــم رزمنده بود و هم 
مسئولیت تبلیغات را به عهده داشت، در آن زمان 
دشمن ســعی می کرد بین کردها تفرقه بیاندازد 
و دو دســتگی هم بین مردم ایجاد شده بود؛ اما 
محمدرضــا تاش می کرد که با زبانی صمیمی و 
گفتاری ساده و عامیانه با آنها صحبت کند و مسائل 
دینی را برای آنها شرح دهد و بینشان اتحاد برقرار 
کند. او مداحی می کرد و در بین دعاها از فرصت 
بهره می برد و درباره مسائل دینی صحبت می کرد 
و حتی به دیدار خانواده های شهدا می رفت. کردها 
هم او را خیلی دوست داشتند و پس از شهادتش 
در منطقه تنگاب برای او یک مزار یادبود ساختند.
بنده با جبهه رفتــن او کمی مخالفت کردم؛ 
اما مادرم مخالفتی نداشت، مادرم بعد از شهادت 
برادرم خیلی ناراحت بود و گریه می کرد اما با این 
امید که خدا این هدیه را از او قبول کند و از این 

داد: یک روز چهار نفر از تهران برای بازدید منطقه 
آمده بودنــد، محمدرضا هم خیلی اصرار می کرد 
که او، آنها را بــرای بازدید ببرد، بااخره موافقت 
می کنند و با آنها راهی می شود. برادرم هنگام رفتن 
به دوستانش می گوید من فردا صبحانه را با شما 
نمی خورم بلکه در جای قشنگی صبحانه می خورم، 
چون او خیلی شوخ طبع بود دوستانش حرف او را 
باور نمی کنند و می پندارند که شوخی می کند، اما 
فردا راس ساعت هفت صبح همان زمانی که هر روز 
صبح با دوستانش صبحانه می خورد از شهادت او 
خبر می دهند؛ البته به آن چهار نفر هم گفته بود 
که رفتن ما برگشتی ندارد. از این پنج نفر تنها یکی 
زنده می ماند و بقیه به شهادت رسیدند. روز قبل 
از شهادت هم تماس گرفت و حالیت طلبید، من 

بابت که دین خود را به این نظام و کشور ادا کردند 
راضی بودند؛ می گفتند درست است که من داغدار 
شــده ام ولی ااقل در آن دنیا کسی را داریم که 
کمکمان کند، مادر هر روز به یاد ایشان بود و هر 
روز با عکس او صحبت می کرد و هر شــب جمعه 

به سر مزارش می رفت.
فردا صبحانه را در یک جای قشنگ می خورم...

وی جریان شهادت برادرش را این گونه شرح 

هم مانند دوستانش حرف های او را جدی نگرفتم 
و گفتم تو حال شــده هستی. اما فردای آن روز 
در ۱۶ اردیبهشــت سال ۶2 در منطقه تنگاب با 
اصابت ترکش به قلب و سرش به شهادت رسید.

شباهت رفتاری مریم و محمدرضا
از برادر شــهید گلپایگان خواستیم تا کمی از 
اخاق و رفتار مریم هم برایمان بگوید و او اظهار 
داشــت: مریم کاس هفتم بود که برادرم شهید 
شد، او خیلی به بچه های کوچک عاقه داشت و 
دوست داشت آنها را با قرآن آشنا کند، برای همین 
هم به مناطق مختلف می رفت و به بچه ها آموزش 
می داد، او در مقطع پیش دبستانی فعالیت می کرد 

تا زمانی که این اتفاق برای او افتاد.
یکی دیگر از خصوصیات مریم این بود که اگر 
چیزی را می خرید و کسی از آن خوشش می آمد، 
پنهانی آن را کادو می کرد و می گفت این را برای 
شما خریده ام، خیلی دوســت داشت به دیگران 
کمک کند و حتی حقوقــی را هم که می گرفت 
به اشخاص نیازمند می داد و خیلی مهربان و دلسوز 

بود و ما هیچ بدی از او ندیدیم.
مریم به امام خمینی)ره( خیلی عاقه داشت و 

بعد هم که آقا رهبری را به عهده گرفتند به ایشان 
عاقمند شد که همین عاقه ای که زینب خانم و 
فاطمه خانم به آقا دارند را مریم چندین برابرش را 
داشت. فکر می کنم یک یا دوبار هم در ماقات های 
مردمی به دیدار ایشان رفته بود. مریم می گفت ما 
باید حواسمان جمع باشد چون ایشان ستون این 
کشور است، باید ایشان را حفظ کنیم، ما بهتر از 

ایشان را نشناخته ایم و نمی شناسیم.
تنها خواسته فاطمه و زینب

 ماقات با آقاست
وی در ادامه با  اشاره به فداکاری های زینب و 
فاطمه گفت: مادرم قبل از فوتشان سفارش مریم 
را به من کرد و گفت: یادت باشد کسانی می آیند 
که از تو به مریم دلسوزترند و اان بعد از گذشت 
۱4 سال این مســئله برای ما روشن شده است، 
خیلی از کســانی که می آیند اینجا و کار این دو 
خواهر بزرگوار را می بینند فکر می کنند در خواب 
و خیال هســتند. این دو خواهر در غربت کامل 
زندگی  می کنند، چون اینجا نه نفع مادی می برند 

و نه پست و مقامی در کار است، مریم روی تخت 
افتاده و حتی قــدرت تکلم هم ندارد؛ اما این دو 
خواهر در این ۱4 سال با تمام این سختی ها کنار 
آمده اند و تنها خواسته این دو خواهر این است که 
آقا را ببینند؛ چون عاقه بسیار زیادی به حضرت 

آقا دارند، این دو نفر عاشق رهبر هستند.
برادر مریم در پایان اظهار داشت: مطلبی هست 
که برای اولیــن بار میخواهم آن را عنوان کنم و 
آن هم این است که این دو خواهر از نظر اخاقی 
با خواهرم فاطمه که در مســجد ارک به شهادت 
رســید و این خواهرم که روی تخت افتاده تا ۸0 
درصد شباهت دارند؛ البته باور این مسئله خیلی 
سخت است؛ اما واقعیت این است که اخاق زینب 
خانم شبیه مریم است و اخاق فاطمه خانم شبیه 

به فاطمه خواهر شهیدم است. 
 داستان آشنایی فاطمه و زینب با مریم 
زینب در رابطه با آشنایی خود با مریم اظهار 
داشت: اوایل سال ۸4 بود و ما به ماقات جانبازان 
حادثه ارک که دوستان مان هم در بین آنها بودند 
می رفتیم، در همین ماقات ها فاطمه، مریم را دیده 
بود، آن زمان مریم از کما بیرون آمده بود و وارد 
بخش شده بود، فاطمه هم وقتی دیده بود که مریم 
نیاز به مراقبت فراوانی دارد و با این وجود کســی 
را ندارد که به او رســیدگی کند آمد و موضوع را 
با من و تعدادی از دوستان مان مطرح کرد، ما هم 
تصمیم گرفتیم تا پرستاری از او را به عهده بگیریم، 
در آن زمان ما ۱۳ نفر بودیم؛ اما بعد از مدتی فقط 

من و فاطمه ماندیم. 
وی ادامه داد: در آن زمان مریم وضعیت خوبی 
نداشت، به علت عدم رسیدگی در بیمارستان دچار 
زخم بسترهای عمیقی شده بود، بدنش خشک بود 
و قدرت بلع نداشــت و تنها با سرنگ غذا را وارد 
معده او می کردیم؛ اما امروز پس از گذشت چندین 
سال وضعیت خیلی بهتری پیدا کرده، طوری که 
پزشــک او به شوخی می گوید شما به او سوخت 
موشک می دهید! مریم اکنون می تواند از طریق 
دهان غذا بخورد، هوشیاری او بااتر رفته و همه 
چیز را متوجه می شــود، به حرف های ما واکنش 
نشان می دهد، با ما می خندد و حتی از ناراحتی ما 
غمگین می شود؛ البته این طور نیست که همیشه 

عکس العمل داشته باشد.
زینب ســپس با بیان اینکه غیر از دوســتی 
و محبــت چیز دیگری بین ما و مریم نیســت، 
متواضعانه بیان کرد: نمی توانم بگویم که کار من 
خالصانه بوده اما همیشه دوست داشته ام که کارم 
را بــرای رضای خدا انجام دهم، ما مریم را خیلی 
دوســت داریم او هم همین طور، و بارها شده که 
وقتــی برای دیدن خانواده هایمان یا برخی کارها 
چند ساعتی از خانه بیرون می رویم مریم دلتنگ 
می شود و بی تابی می کند. ما چندین بار با مریم به 
مشهد و کربا رفته ایم، و یک بار هم برای دیدار 

مقام معظم رهبری رفتیم که...
... و اما پای دیدار با حضرت یار که می رسد آه 
از نهاد زینب برمی خیزد که: »نمی دانم چرا به ما 

اجازه ماقات ندادند...«

یک شهید، یک خاطره



ورزشی

سرویس ورزشی-
رئیس فدراسیون فوتبال برای دومین روز در محل 
کار خود حاضر نشد ولی روز گذشته نامزدی خود را 
برای نایب رئیســی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام 

کرد.
پس لرزه های اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
در فوتبال کماکان احســاس می شود. بعد از آنکه در آخرین 
مهلت اجرای این قانون )15 آذرماه( تنها محمدرضا ساکت 
دبیر فدراســیون حاضر به کناره گیری شد و اعضای هیئت 
رئیسه ماندن را بر رفتن ترجیح دادند، می شد حدس زد که 

فوتبال از شرایط طبیعی خود خارج شده است.
عدم استعفای اعضای بازنشسته هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال در شرایطی بود که آنها در پایان روز کاری سه شنبه 
هفته گذشــته نامــه ای را به وزارت ورزش ارســال کرده و 
خواســتار تعیین تکلیف قطعــی در مورد مســئله قبل از 
بازنشستگی و عدم تطابق آن با قوانین فیفا شده بود که این 

نامه از سوی وزیر ورزش پاسخی داده نشده است.  
جالب اینکه با بی پاســخ ماندن این نامه از ســوی وزیر 
ورزش، تاج رئیس  فدراســیون فوتبال هم در محل کار خود 
در فدراســیون فوتبال حاضر نشد. البته این پایان کار نبود، 
رئیس فدراســیون فوتبال دیروز)شنبه( بازهم در محل کار 
خود حاضر نشد تا ابهامات در خصوص آینده فوتبال بیشتر 
از قبل شــود. البته این غیبت ها در شرایطی است که دیروز 
خبر نامزدی تاج برای نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا 

رسانه ای شد.
وزیر حاضر به صحبت نشد

دیروز سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به کرمان رفته بود 
تا چند پروژه ورزشی را افتتاح کند. در حاشیه مراسم افتتاح 
زورخانه بین المللی شهید لنگری زاده کرمان وقتی خبرنگاران 
از او سوااتی را درباره ماندن یا رفتن تاج و گرشاسبی مطرح 

کردند او پاســخی نداد و با لبخند جمع خبرنگاران را ترک 
کرد!

رفتار وزیر ورزش نشان می دهد که وزارت خانه تمایلی 
برای ورود به این مســئله ندارد و همچنان معتقد است که 
باید قانون در فوتبال مثل سایر رشته های ورزشی اجرا شود 
ولی ادامه این وضعیت ممکن است تبعاتی را برای فوتبال به 

دنبال داشته باشد.
دو، ســه هفته قبل و پس از نشست تاج با وزیر ورزش 
و رئیس کمیته ملی المپیک، مقرر شــد که وی با استفاده 
از ماده ۶۰  قانون جامع ایثارگران در مســئولیت خود باقی 
بماند ولی اعضای بازنشسته هیئت رئیسه از سمتشان استعفا 

دهند. 
با این حال اعضای هیئت رئیسه فدراسیون که پنج نفر از 

آنها بازنشسته هستند حاضر به کناره گیری نشدند. آنها پس 
از نشست های پرتعدادی که برگزار کردند در نهایت توپ را 
به زمین وزارت ورزش انداختند و خواســتار تعیین تکلیف 
وضعیت خودشان از ســوی وزارت ورزش شدند. در همین 
راســتا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در سه نامه از وزارت 
ورزش خواست تکلیف ادامه فعالیت شان را مشخص کند ولی 

مسعود سلطانی فر هیچ واکنشی به درخواست آنها نداشت.
عدم واکنش وزیر و دســتگاه ورزش در شــرایطی بود 
که مســئوان فوتبال در نشست هایشان با جیانی اینفانتینو 
رئیس فیفا و شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون آسیا، وضعیت 
فدراسیون فوتبال و اتفاقات اخیر را تشریح و آنها را در جریان 

قانونی که برای بازنشسته ها وضع شده قرار داده بودند.
در ایــن میان وزارت ورزش ســعی کرد با وســاطت 

سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک مشکل 
فدراسیون فوتبال را به گونه ای حل کند که شائبه دخالت 
دولت در امور فوتبال برای مســئوان فیفا و کنفدراسیون 
آسیا ایجاد نشود اما گویا تاش ها تا امروز به نتیجه مثبتی 

نرسیده است.
بی نتیجــه مانــدن تاش ها از آن جهت اســت که روز 
گذشــته خبرگزاری مهر گزارش داد به دنبال اتفاقات اخیر 
احتمال دارد نامه تعلیق فوتبــال ایران طی چند روز آینده 
به دست مسئوان ورزش برسد. اگر این اتفاق رخ دهد ابتدا 
تیم ملی فوتبال ایران  از حضور در جام ملت های آسیا تعلیق 
خواهد شد و پس از آن نمایندگان ایران حق حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا را نخواهند داشت.
درحالی که ســوژه اصلی این روزها فدراســیون فوتبال 
است، خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا باشگاه پرسپولیس 
را هم تهدید می کند تا جایی که عنوان شــده اگر نامه فیفا 
بدست مسئوان ورزش برسد، احتمال تعلیق پرسپولیس هم 

وجود دارد.
رفتار اعضای هیئت رئیسه حرفه ای نبود

قانون منــع به کارگیری بازنشســتگان بــه خوبی در 
ورزش پیاده شــد تا جایی که بیش از 1۰ رئیس فدراسیون 
از سمتشــان کناره گیری کردند بدون آنکه حساسیت نهاد 
بین المللی برانگیخته شود. ولی متاسفانه این قانون در فوتبال 
نه تنها اجرا نشد بلکه حواشی بسیاری نیز آفرید که از جمله 

آن می توان به احتمال تعلیق اشاره کرد.
اعضای بازنشسته هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال در 
گفتارشان همواره تاکید بر اجرای قانون داشتند ولی در عمل 
حاضر به کناره گیری از صندلی های خودشان نشدند. انتظار 
می رفت این افراد به مانند ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال 
به قانون تمکین می کردند تا امروز این اخبار نگران کننده از 

دل فدراسیون مخابره نشود!

لبخند، پاسخ وزیر ورزش به سوالی درباره وضعیت تاج و گرشاسبی بود

رئیسفدراسیونفـوتبالبهمحلکارشنمـیرود
ولـینامزدنایبرئیسیآسـیامیشـود!

* در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسامی، با حکم مسعود سلطانی فر، عباس صانعی 
به عنوان سرپرست حراست وزارت ورزش و جوانان منصوب شد. پیش از این عباباف رئیس  حراست وزارت ورزش بود.

* چهاردهمین مسابقات مسافت کوتاه قهرمانی جهان از ۲۰ تا ۲۵ آذر به میزبانی هوانژو چین برگزار می شود.
ســینا غام پور و امیرعباس امرالهی، دو نماینده شنای ایران در این رقابت ها به همراه حمید اسکندریون به 
عنوان مربی عازم کشور چین شدند. ســینا غام پور در ماده های ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد و امیرعباس امرالهی در 

ماده های ۴۰۰ و ۱۵۰۰ آزاد به آب خواهند زد.
*مسابقه بین المللی دوچرخه سواری کوهستان هند که یکی از مراحل کسب امتیاز برای سهمیه المپیک 2۰2۰ محسوب 
می شود به مسافت 4۰ کیلومتر برگزار شد و فراز شکری کاپیتان تیم ملی کوهستان کشورمان توانست با پیشی گرفتن از 
رقبای خود رتبه اول را از آن خود کند.پرویز مردانی دیگر ملی پوش کشــورمان در این مســابقه دوم شد و نماینده کشور 
تایلند در رتبه سوم قرار گرفت. این مسابقه به صورت تک مرحله ای و به صورت 8 دور 5 کیلومتری برگزار شد.نمایندگان 

کشورمان دوشنبه به ایران باز خواهند گشت.
*بهرام افشــارزاده در حاشیه مراسم دستاوردهای ورزش در چهل سال انقاب در مورد اینکه گفته شده او 
سرپرســت کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ خواهد بود، گفت: اصا صحبتی با من نشده است، ۲۱ ماه دیگر تا 
المپیک زمان داریم و امیدوارم هر کســی که سکاندار این کار می شــود، دنیا آنها را بشناسد. چه من و چه 
دیگران امیدواریم مثمرثمر باشــیم، به نظرم ما باید بتوانیم در المپیک ۲۰۲۰ نسبت به گذشته نتیجه بهتری 

بگیریم.

خواندنی از ورزش ایران

در آستانه سی و هفتمین سالگرد شهادت سردار 
شهید اسام، »حسن استادعظیم«

تازه چون گل، سرخ چون اله
ســردار شهید حسن اســتاد عظیم در سوم 

خردادماه سال 1338 متولد شد. 
او بســیجی مســجد حضــرت ابوالفضــل 
علیه الســام و پایــگاه مالک اشــتر و در خدمت 

هموطنانش بود. 
او دانشــجوی خط امام و پیــرو خط رهبر، 
حضــرت امام خمینی بود و همیشــه مردم را به 

وایتمداری دعوت می کرد.
این جوان رشــید و فداکار از ابتدای جنــگ تحمیلی، برای دفاع از کیان 
کشور اسامی به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت و سرانجام در بیستم 

دی ماه سال 13۶۰ در جبهه گیانغرب به درجه رفیع شهادت نایل شد.
این شهید گلگون کفن در قطعه 24بهشت زهرا سام اه علیها در مجاورت 

شهید بهشتی آرام گرفت.

حدیث دشت عشق

سپاهان- پرسپولیس 
دیداری برای قهرمانی در نصف فصل

در یک دیدار معوقه از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ، تیم سپاهان امروز 
از ساعت: 1۶:1۰ میزبان تیم پرسپولیس قهرمان فصل گذشته است. در جهان 
فوتبــال دیدار تیم های قدرتمند فوتبال را دربی می نامند و بر اســاس همین 
تعریف، برانکو مسابقه پرســپولیس و سپاهان را دربی می نامد. مسابقه ای که 
بین دو قطب فوتبال ایرانی برگزار می شود. سپاهان قطب زردی که این فصل 
دوباره به روزهای اوجش بازگشــته و پرسپولیس نایب قهرمان آسیا و قهرمان 
دو دوره متوالی لیگ برتر. مسابقه این دو تیم همیشه جذاب و دیدنی است و 
شــرایط جدول در لیگ هجدهم این حساسیت را چندبرابر کرده است. دربی 
ایرانی که این مرتبه می توان آن را به فینال نیم فصل هم تعبیرش کرد. برنده 
این مســابقه شانس زیادی برای قهرمان نیم فصل خواهد داشت. برانکو هفته 
گذشــته بعد از پیروزی مقابل تیم دیگر اصفهان به شدت علیه داوران موضع 
گرفت و حتی مدعی شد که برخی کارهایی می کنند تا پرسپولیس به سومین 
قهرمانی متوالی اش در لیگ نرســد! برخی این رفتــار عجیب و دور از انتظار 
سرمربی پرسپولیس را جنگ روانی علیه سپاهان دانسته اند. امیر قلعه نویی فعا 
واکنشــی به این حرف ها نشان نداده اما مدیران سپاهان می گویند که آنها نیز 
از  اشتباه های داوری متضرر شده اند. به همین دلیل بهترین داور آسیا علیرضا 
فغانی که مســابقه رده بندی جام جهانی 2۰18 را هم قضاوت کرد این دربی 
حساس را سوت خواهد زد. قلعه نویی و برانکو روابط خوبی باهم دارند و هر دو 

نیز منتقد کی روش محسوب می شوند.
استعفای ملکی و قراب از هیئت مدیره استقال

دو عضو بازنشسته هیئت مدیره استقال استعفا دادند. پیرو قانون منع به 
کارگیری بازنشســتگان، 15 آذر آخرین فرصت مدیران و مسئوان بازنشسته 
برای استعفا و کناره گیری از سمت هایشان است. در همین راستا اکبر ملکی و 
جواد قراب، دو عضو بازنشسته هیئت مدیره باشگاه استقال استعفای خودشان 
را اعام کردند تا از ســمت های خود کناره گیری کرده  باشــند. استعفای آنها 
همانند اعضای بازنشسته هیئت مدیره پرسپولیس روز پنجشنبه هفته گذشته 

به وزارت ورزش و جوانان داده شده است.
گرشاسبی: سندی امضا نمی کنم

مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس می گوید تا زمانی کــه اباغی برای فرد 
دیگری صادر نشــود به کارش در این باشگاه ادامه می دهد اما سندی را امضا 
نمی کند. حمیدرضا گرشاســبی درباره آخرین وضعیت خودش اظهار کرد: ما 
برای اینکه کارها روی زمین نماند در باشــگاه هســتیم و درباره ادامه فعالیت 
خودمان منتظر نظر وزارت ورزش و جوانان هســتیم. تا زمانی که اباغی برای 
فرد دیگری صادر نشود ما کارها را پیگیری می کنیم. او در پاسخ به این سؤال 
که آیا در باشــگاه پرسپولیس برای امضای اسناد مشکلی دارد یا خیر؟ گفت: 

برای احترام به قانون منع به  کارگیری بازنشستگان سندی را امضا نمی کنم.
قلعه نویی: پرسپولیس دست و پا بسته نیست

امیر قلعه نویی، سرمربی تیم فوتبال سپاهان عصر دیروز در نشست خبری 
پیش از بازی با پرسپولیس گفت: معموا بازی هایی که سپاهان و پرسپولیس 
دارند جذاب می شوند. هر دو تیم در بهترین شرایط هستند. سپاهان هفته به 
هفته بهتر شــده اســت. هنوز جای کار داریم و باید پیشرفت کنیم. با تاش 
بازیکنــان و گروه. من قلعه نویی کم ترین نقــش را دارم. امیدوارم فردا)امروز( 
بــا یک بازی منطقی 3 امتیاز بازی را بگیریم. من فکر می کنم که بازیکنان ما 
به خودباوری رســیده اند. تیم پرسپولیس هم تیمی است که مربی و هواداران 
بزرگ و بازیکنان خوبی دارد. پرســپولیس به نظر من دست و پا بسته نیست. 
آنها 3 ســال است که با هم بازی می کنند. شــاید خسته باشند اما با همین 

کیفیت شان تا فینال آسیا رسیده اند.
انتقاد عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 

از وزارت ورزش 
عضو هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال گفت: ای کاش مسئوان وزارت 
ورزش به جای مصاحبه های ســریالی جهت تخریــب فوتبال به نامه 48 روز 

پیش هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پاسخ می دادند.
عبدالکاظــم طالقانی درباره وضعیــت فعلی فدراســیون  فوتبال عنوان 
کرد: برای روشــنگری افکار عمومی می خواهــم چند جمله ای بر زبان بیاورم. 
هدفم فقط روشــن شــدن مردم عزیزمان اســت و بس. وی ادامه داد: کاش 
مســئوان وزارت ورزش به جای مصاحبه های سریالی جهت تخریب فوتبال 
و هیئت رئیســه و به جای هماهنگی با رادیــو ورزش و برنامه های تلویزیونی 
جهت ادامه این هدف به نامه 48 روز پیش هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال 
پاسخ می دادند تا فوتبال که در یکی از پرافتخارترین دوران خود به سر می برد 
اینچنین و در آستانه جام ملت ها با ستاد تخریب و جنگ روانی آن هم بدون 
حق پاسخگویی دســت به گریبان نشود. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
تصریح کرد: فدراسیون فوتبال به دلیل ماحظات بین المللی تاکنون این نامه ها 
را منتشــر نکرده اســت، اما به طور حتم مردم باید از حقایق مطلع باشند. از 
رئیس فدراسیون خواهش می کنم ماحظات را کنار بگذارد و سه نامه ارسالی 
به وزیر ورزش را منتشر کند تا مردم بدانند چه کسانی به میزها چسبیده اند. 
طالقانی اظهار داشت: رادیو و تلویزیون و وزارت ورزش به جای پرداخت حقوق 
حقه فوتبال دســت از هجمه به آن بردارند. وزارت ورزش پاســخ بدهد مگر 
هیئت رئیســه در آن نامه ننوشته بود طبق نظر شــما اقدام خواهد کرد و هر 
آنچه را شما مصلحت فوتبال می دانید، انجام شود؟ این همه مصاحبه و تخریب 

برای چیست؟!
برانکو: اوضاع تیم نگران کننده است

برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس گفت: اینکه اخبار 
زیادی پیرامون باشــگاه ما قبل از بازی حســاس با ســپاهان به گوش برسد، 
خوب نیســت. برانکو ایوانکوویچ در مورد آخرین وضعیت تیمش در آســتانه 
دیدار حساس مقابل سپاهان گفت: وضعیت تیم ما خیلی شفاف نیست. شایان 
مصلح و ســیامک نعمتی به تازگی به تمرینات ما برگشته اند و خیلی وضعیت 
مناسبی برای بازی ندارند. بعد از بازی با ذوب آهن هم بشار رسن، کامیابی نیا و 
نوراللهی با مصدومیت جزیی مواجه شدند و وضعیت آنها هم تعریفی ندارد. در 
این وضعیت نمی توانیم بگوییم همه چیز خوب است.وی در واکنش به اتفاقاتی 
که پیرامون باشــگاه پرسپولیس وجود دارد و اینکه احتمال جدایی حمیدرضا 
گرشاســبی از این باشگاه زیاد اســت، عنوان کرد: بله، متأسفانه قبل از بازی 
حساس ما با سپاهان این جور حرف ها زیاد به گوش می رسد. طبیعی است که 
چنین اخباری قبل از چنین مســابقه ای برای هر تیمی می تواند نگران کننده 
باشد. کاری از دست ما ساخته نیست غیر از اینکه منتظر بمانیم و ببینیم چه 

اتفاقی رخ می دهد.

آرمین هادی پور و سجاد مردانی به عنوان دو نماینده تکواندوی ایران در مسابقات گرنداسلم، روز دوشنبه 
هفته جاری با هزینه شخصی عازم چین می شوند.

دومین دوره مســابقات گرنداِسلم تکواندو طی دو روز 21 تا 25 آذرماه 13۹۷ با حضور بهترین های تکواندو جهان در 
دو گروه مردان و زنان و در اوزان المپیکی به میزبانی شهر »ووشی« در کشور چین برگزار می شود که تیم ایران نیز با دو 

نماینده در بخش مردان عازم این رقابت ها می شود.
به این ترتیب آرمین هادی پور در وزن 58- کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن 8۰+ کیلوگرم دو نماینده ایران هستند 
که جواز حضور در این رقابت ها را دارند و به دلیل مشکات مالی موجود برای فدراسیون های ورزشی با هزینه شخصی روز 

دوشنبه 1۹ آذرماه راهی این کشور خواهند شد.
طبق برنامه، چهارشنبه 21 آذرماه سجاد مردانی در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف رقبایش می رود و روز پنجشنبه 

22 آذرماه آرمین هادی پور به عنوان دومین نماینده ایران به روی شیاپ چانگ می رود.
رقابت های مرحله یک چهارم روز جمعه، رقابت های نیمه نهایی روز شنبه و مبارزات رده بندی و فینال هم روز یکشنبه 

هفته آینده برگزار می شود.

اعزام ۲ تکواندوکار به مسابقات جایزه بزرگ چین با هزینه شخصی 
اردوی مشترک تمرینی بین تیم های منتخب کشتی آزاد نوجوانان و جوانان ایران و روسیه برگزار می شود.
در شرایطی که از چند روز قبل شایعاتی مبنی بر اختاف بین فدراسیون های کشتی ایران و روسیه وجود داشت، حاا 

انتشار خبر اردوی مشترک میان کشتی گیران 2 کشور به این شایعات پایان داد.
با درخواســت فدراسیون کشتی روسیه و موافقت فدراسیون کشتی ایران، اردوی مشترک تمرینی بین کشتی گیران 
روســیه )تاتارســتان( و تیم های منتخب کشــتی آزاد نوجوانان و جوانان ایران روزهای 22 تا 2۹ آذرماه در تهران برگزار 

می شود.
با این وضعیت به نظر می رسد روس ها همچنان قصد دارند ارتباط خود را با کشتی ایران حفظ کنند. ماجرای اختاف 
از آنجا کلید خورد که روس ها از حضور کشــتی گیران خود در جام شــاهد جلوگیری کردند.برخی از رسانه ها مدعی شده 
بودند این تصمیم به دلیل عدم صدور ویزای تیم ملی کشتی فرنگی روسیه از سوی ایران رخ داده و به همین دلیل آزادکاران 

روسی نیز جام شاهد را تحریم کردند.
با این حال فدراســیون کشــتی ایران هم بر روابط خوب خود با روســیه تاکید کرد و حاا این اردوی مشترک نشان 

می دهد بعد از خروج رسول خادم نیز این ارتباط بین 2 کشور حفظ شده است.

اردوی مشترک کشتی ایران و روسیه در تهران

با اعام معاون وزیر ورزش تکلیف مهدی تاج در مجمع فدراسیون فوتبال مشخص می شود.
فدراســیون فوتبال در حال حاضر تنها فدراســیونی ورزشی است که در بحث بازنشسته ها تن به قانون نداده است. از 
جمع بازنشسته های فدراسیون فوتبال فقط محمدرضا ساکت دبیرکل استعفا کرد و جایش را به ابراهیم شکوری راد و بقیه 

همچنان به بقا اصرار دارند.
در این بین تکلیف خود مهدی تاج رئیس  فدراســیون فوتبال هم مشخص نیســت. وزارت ورزش که جلوی روسای 
فدراســیون های والیبال و کاراته هم ایستاد و سرپرست این فدراسیون ها را تعیین کرد، از ترس تعلیق فوتبال توسط فیفا 
هنوز درباره این فدراسیون تصمیمی نگرفته است. در این شرایط محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش اعام کرده تکلیف 
تاج و فدراسیون فوتبال توسط مجمع این فدراسیون روشن می شود. داورزنی امروز در حاشیه تشییع پیکر بهزاد کتیرایی 
درباره وضعیت تاج گفت: »تمام تصمیمات مربوط به فدراسیون فوتبال توسط مجمع این فدراسیون گرفته می شود. بعد از 

تشکیل شدن مجمع همه چیز مشخص می شود.«

داورزنی: تصمیم گیری درباره تاج با مجمع فدراسیون فوتبال است
ســرمربی تیم ملی بســکتبال گفت: حاا که تقریبا صعودمان به جام جهانی قطعی شده، باید تیم ملی 

بسکتبال بیشتر مورد حمایت قرار بگیرد. 
مهران شاهین طبع اظهار داشت: حامد حدادی اگر به این اردو نیامد، مشکات شخصی داشت. یکسری مسائل بین 
مربی و بازیکن هســت که نیازی نیســت همه را بگوییم. این بازیکن بارها نشان داده در شرایط سخت هم برای تیم ملی 
بازی کرده است. صمد نیکخواه بهرامی نیز بعد از پنجره چهارم جام جهانی به آمریکا رفت و خانواده اش را هم به این کشور 
برد. او در این چند ماه تمرین نکرده و خودش هم می گفت که آماده نیست. اصلی ترین دلیل عدم حضورش در اردو همین 
نداشتن آمادگی بود وگرنه مطمئن باشید صمد با تیم ملی همراه می شد. وی افزود: حاا که تقریبا صعودمان به جام جهانی 
قطعی شده، باید تیم ملی بسکتبال بیشتر مورد حمایت قرار بگیرد. بازی بین المللی بازیکنان ما کم بوده و نیاز به بازی های 
بیشتری داریم. البته با توجه به شرایط اقتصادی برگزاری بازی های تدارکاتی کم شده و باید با حمایت های بیشتر بتوانیم 

خودمان را آماده کنیم. اگر به جام جهانی برویم، باید کاما از نظر فنی و روانی آماده  باشیم.

دفاع شاهین طبع از ستاره های بیرون مانده بسکتبال

صفحه 9
یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳9۷

اول ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰69

یکشنبه ۱8 آذر ۱397
*اکسین البرز.................................................................شهرداری تبریز)ساعت 14(
*مس کرمان........................................................................فجر سپاسی)ساعت 14(
*شهرداری ماهشهر..............................................گل گهرسیرجان)ساعت14:3۰(
*شاهین شهرداری بوشهر.........................سرخپوشان پاکدشت)ساعت14:3۰(

ادامه برنامه هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال 

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
یکشنبه ۱8 آذر

معوقه هفته ۱۲ لیگ برتر ایران
*سپاهان.................................................. پرسپولیس)ساعت 1۶:1۰ - شبکه سه(

لیگ برتر فوتسال
*فرش آرا مشهد....................... شهرداری ساوه)ساعت 1۶:3۰ - شبکه ورزش(

هفته ۱۵ الیگا اسپانیا
*اوئسکا................................................رئال مادرید)ساعت 18:45 - شبکه ورزش(

فینال جام باشگاه های آمریکای جنوبی؛ لیبرتادورس
*ریورپاته................................................ بوکاجونیورز)ساعت 23- شبکه ورزش(

عقب   ماندگي فکري 
مدیران فوتبال قاره بزرگ! 

بدون هیچ شک و شــبهه   اي »علیرضا بیرانوند«، نامي است که مسئوان 
فوتبال آسیا براي انتخاب »مرد سال فوتبال آسیا«، با بي   انصافي تمام از کنارش 
گذشــتند و »عقب   ماندگي فکري، فني و فرهنگي« خود را با صراحت هرچه 

تمامتر به رخ کشاندند! 
 براي فوتبال آسیا که در ســطح جهان چندان حرفي براي گفتن ندارد، 
شــاید مهم   ترین اتفاق ســال   2۰18 ، مهار پنالتي کریس رونالدو و فوق   ستاره 

فوتبال جهان توسط علیرضا بیرانوند بود.
 اتفاقي که در میداني به بزرگي و حساسیت جام جهاني چهره بست. کار 
نداریم درصد تاثیرگذاري و درخشــش بیرانوند در مسابقات باشگاهي آسیا با 
تیم پرسپولیس - که یکیش حذف همین السد قطر بود- و به فینال رساندن 
این تیم چقدر و تا چه اندازه بود... اما مسئوان فوتبال آسیا، با بي   انصافي تمام 
و زدن خود به کوري، از کنار این حادثه و قهرمان آن به راحتي گذشــتند، تا 
با انتخاب یک بازیکن قطری مراتب چاکري و ارادت خود را فوتبال این کشور 

به اثبات برسانند... 
اظهار نظر بیرانوند هم در واکنش به این انتخاب غیرمنصفانه، جالب بود؛ 
او گفته بود، مهار پنالتي رونالدو که هیچ، ضربه ســر ژاوی را هم که در دقیقه 
۹۰ از زیر طاق بیرون کشیدم به کنار، من اگر در فینال باشگاه   هاي آسیا، براي 

پرسپولیس گل هم مي   زدم، این آقایان مرا انتخاب نمي   کردند!! 

ضربه آزاد

آگهی فراخوان پیمانکار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
معاونت عملیات فرودگاهی- اداره کل فرودگاه های استان بوشهر

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی 
ساختمان ها، زیرساخت های تاسیسات برقی و مکانیکی، عوامل پروازی و محوطه سازی 
عمومی  مناقصه  طریق  از  و  مناقصات  برگزاری  قانون  براساس  را  بوشهر  فرودگاه 

دومرحله ای فشرده به شرکت های پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرح مختصر موضوع مناقصه: مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیرساخت های 
تاسیسات برقی، مکانیکی، عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بوشهر شامل عملیات 
تخریب، عملیات خاکی با دست و ماشین، کارهای فوادی با میلگرد، بتن درجا، بتن 
پیش ساخته، زیراساس، اساس و بااست، آسفالت، کارهای سنگی و کارهای تاسیسات 
برقی و مکانیکی شامل چراغ های فضای آزاد، کابل های فشار ضعیف، وسایل شبکه و...

برآورد اولیه: جمعا حدود 79/296/096/721 )هفتاد و نه میلیارد و دویست و نود 
 و شش میلیون و نود و شش هزار و هفتصد و بیست و یک( ریال براساس فهرست 

بهای پایه 97. 
ضمنا پیش پرداخت تعلق نمی گیرد و شاخص تعدیل سه ماهه سوم سال 1397 می باشد.

مدت اجرای پروژه: 18 ماه و مدت دوره تضمین 12 ماه می باشد.
یکصد  و  میلیارد  )سه   3/100/000/000 مناقصه:  در  تضمین شرکت  میزان 
میلیون( ریال می باشد )تا 50 میلیارد 5 درصد و مابقی 2 درصد( با ضمانتنامه معتبر 
بانکی در وجه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )شماره ثبت 84185 مورخه 
70/2/29 تهران، شناسه ملی 10101287750 کد اقتصادی 411319637815( مورد 

پذیرش خواهد بود.
تا ساعت 15 روز  مهلت و محل دریافت حضوری و غیرحضوری اسناد: 
به  ریال  مبلغ 500/000  واریز  رسید  و  معرفی نامه  ارائه  با  مورخ 97/9/25  یکشنبه 
حساب شبای تمرکز وجوه درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به شماره 

 IR180100004001068404006338 از واحد بازرگانی و امور قراردادها اداره کل 
فرودگاه های استان بوشهر و به صورت غیرحضوری از طریق بارگذاری و چاپ اسناد از 

سایت های معرفی شده ذیل
محل تحویل اسناد: بوشهر، اداره کل فرودگاه های استان بوشهر، ساختمان اداری، 

دبیرخانه اداره کل فرودگاه های استان بوشهر
مهلت تسلیم اسناد: )4 پاکت همزمان( تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 97/10/9

زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 
97/10/10 در دفتر معاونت عملیات فرودگاهی )ستاد( خواهد بود.

- شرکت های متقاضی باید حداقل دارای گواهینامه صاحیت )رتبه بندی( در پایه 4 ابنیه 
و 4 تأسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.

- تنها پاکت های ج شرکت هایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی- بازرگانی )65 امتیاز( را 
کسب نمایند گشوده خواهد شد.

- هزینه آگهی فراخوان به عهده شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران می باشد.
- بازدید از محل پروژه فرودگاهی در مورخ 4 و 97/10/5 با هماهنگی دفتر فنی فرودگاه 

بوشهر ساعت 10 صبح امکان پذیر خواهد بود. )شماره تماس 07733333294(
نشانه به  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  پرتال  در  مناقصه  آگهی   - 

 WWW.airport.ir  قابل مشاهده است.
اطاع رسانی  ملی  پایگاه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطاعات  جهت کسب 
مناقصات به نشانی iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره 077-33555388 

تماس حاصل فرمائید.

نوبت دوم

شناسه آگهی: 309073                                  شناسه نوبت چاپ: 335420
اداره کل فرودگاه های استان بوشهر

وزارت راه و شهرسازی
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی(

اداره کل فرودگاه های استان بوشهر

بــرگ ســبز و ســند پژو ســواری پــارس به شــماره 
شاســی  شــماره  و   124K0790455 موتــور 
NAAN01CEOFH280475 و شــماره پاک 

48 ایران 879 ص 44 به نام جمشید انصاری زاده مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مراسم تشــریح و رونمایی از دستاوردهای چهل ســالگی انقاب در حوزه ورزش با حضور مدیران و 
مسئولین ورزشی برگزار شد.

در این نشست که صبح دیروز در سالن استاد قاسم فارسی در آکادمی ملی المپیک برگزار شد مسئوان حاضر در بخش های 
مختلف به صحبت پرداختند. در ابتدا محمدرضا یزدانی خرم رئیس  اســبق فدراسیون والیبال و رئیس کمیته مردمی دستاوردهای 
چهل ســالگی انقاب به بیان اهداف این کمیته پرداخت و پس از تشــریح برنامه از ســوی علیرضا صفارزاده دبیر کمیته ، نصراه 
ســجادی مشاور عالی کمیته ملی المپیک درخصوص موضوع توســعه کان ورزش، بهرام افشارزاده مشاور فدراسیون بین المللی 
زورخانه و پهلوانی درباره قهرمانان المپیکی، کیومرث هاشــمی رئیس  سابق کمیته ملی المپیک درباره اولین های ورزش، محمود 
خسروی وفا رئیس  کمیته ملی پارالمپیک درباره نحوه تشکیل فدراسیون جانبازان و معلولین بعد از انقاب و طرح انتزاع از کمیته 
المپیک ،علی مجدآرا رئیس فدراســیون ورزش همگانی درخصوص فعالیت های این فدراســیون که از ســال 13۷1 تاسیس شد، 
عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش در باره نقش فرهنگ در ورزش، دکتر مســعود گائینی درخصوص رشد و توسعه 
چشم گیر دستاوردهای علمی در ورزش،سید محمد سعید مدنی مدیر مسئول و سردبیر مجله کیهان ورزشی درباره نقش و جایگاه 
مهم رســانه های ورزشی و چگونگی رســیدن به اهداف عالی، خانم دکتر خلیقی پور درخصوص دستاوردهای ورزش بانوان بعد از 
انقاب، غامرضا جعفری رئیس فدراسیون روستایی و عشایری درباره دستاوردهای ورزش روستایی و بومی محلی و مهندس محمد 
عباسی درباره توسعه و رشد اماکن ورزشی توضیحاتی همراه با آمار ارائه کردند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. در انتهای مراسم 

نیز از کتاب »دستاوردهای توسعه کان ورزش بعد از انقاب« توسط یزدانی خرم و همسر یکی از مدافعین حرم رونمایی شد.

با حضور مدیران و مسئولین ورزشی برگزار شد
برگزاری نشست دستاوردهای ۴۰ سال ورزش ایران

تشییع پیکر کتیرایی با حضور مسئوان ورزش
پیکر مرحوم کتیرایی رئیس  سابق فدراسیون کاراته دیروز با حضور اهالی ورزش تشییع شد.

با حضور مسئوان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، روسای فدراسیون ها، مدیران، مربیان، ورزشکاران، اصحاب 
رسانه و دیگر همراهان، پیکر مرحوم حاج بهزاد کتیرایی رئیس اسبق فدراسیون های ووشو، کاراته و حراست ورزش کشور تشییع 
شد.این مراسم صبح دیروز در مجموعه ورزشی شیرودی تهران برگزار شد و پیکرش در میان غم و اندوه مردم و جامعه ورزش 
کشــور به ســمت بهشت زهرا تشییع شد تا در قطعه 2۹ در جوار شهید صیاد شیرازی به خاک سپرده شود. بهزاد کتیرایی از 
یادگاران دفاع مقدس و جانباز جنگ تحمیلی روز پنجشنبه  پس از مدت ها تحمل رنج و بیماری ناشی از حضور در جبهه های 

دفاع مقدس دارفانی را وداع گفت و به جمع یاران خود پیوست.

آگهی تغییرات شرکت توان گستر ارومیه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۸۲ 

و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲6۱۳۳
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/8/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: 1- سرمایه شــرکت از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده 
هزار ریالی با نام به مبلغ پنجاه میلیون ریال منقســم به پنج هزار سهم ده هزار ریالی 
با نام از طریق صدور چهار هزار و نهصد ســهم جدید با نام به ارزش اســمی هر سهم 
به مبلغ ده هزار ریال از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شــده اشخاص افزایش یافت 
2- با قطعیت افزایش ســرمایه ماده 5 اساسنامه به شرح زیر تغییر و اصاح شد: ماده 
5 سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیون ریال می باشد که از پنج هزار سهم ده هزار ریالی 
با نام تشــکیل یافته و صددرصد آن پرداخت شده است. 3- موضوع شرکت مندرج در 
ماده 2 اساســنامه شرکت به شــرح ذیل تغییر یافت: تولید، انتقال و توزیع نیرو اعم از 
نیروگاه ها، شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پست های زمینی و هوایی)اعم 
از ترانسفورماتور- تابلوهای فشــار متوسط و ضعیف(- اجرای خطوط 20)kv( هوایی 
و زمینی)کابل کشــی( نصب و راه اندازی کارخانجات و سردخانه ها، اجرای پروژه های 
روشــنایی)معابر شهری و جاده ای و سالن ها(- تجهیز مکانیکال و الکتریکال چاههای 
عمیق و ایستگاه های پمپاژ آب و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی- انجام امور 
پیمانکاری نیرورسانی و نصب و راه اندازی کلیه سیستم های مخابراتی)اعم از سوئیچ- 
کافوی نوری- ســایتهای BTS و MSC موبایل- نصــب دکل و آنتن و تجهیزات 
تغذیه نیرو(- انجام امور پیمانکاری ساختمان ها و ابنیه- مخازن آب و شبکه های توزیع 
آب و جمع  آوری و انتقال فاضاب و گازرســانی- مشاوره- طراحی- اجرا و نظارت)در 
صــورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیــت پس از اخذ مجوزهای ازم بوده و 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
شناسه آگهی: 309139                                                        شناسه چاپ: 335488

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( و پروانــه تردد و 
بیمه نامه خودرو هیوندای ســانتافه به شماره پاک 
33 - 11148 به رنگ ســفید مدل 2018 و شماره 
موتــور G4KEHA078197 و شــماره شاســی 
KMHSU81CDJU851520 مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی عدم تسلیم سند مالکیت

با ســام، نظر بر اینکه سه دانگ مشاع از ششــدانگ پاک به شماره 2253/12 اصلی بخش 
2 خــوی در صفحه 475 جلــد 60 ذیل ثبت 10085 به نام آقای عمران حســین زادگان ثبت 
و ســند مالکیت آن صادر و تســلیم گردیده اســت که بعدا نامبرده برابر گواهی حصر وراثت 
147 مورخه 96/2/22 شعبه سوم شــورای حل اختاف خوی فوت نموده وراث بشرح گواهی 
مزبور می باشــد ســپس احدی از ورثه وی به نامان آقای بایرام و خانم اقدس حســین زادگان 
ضمن درخواســت سند مالکیت نسبت به سهم اارث خویش اعام داشته اند، سند مالکیت اولیه 
نــزد آقای جابر حســین زادگان احدی دیگر از ورثه می باشــد لذا مراتب طی اخطاریه شــماره 
109/103/97/18868 - 97/8/15 به نامبرده اباغ گردیده ولی ســند مالکیت تاکنون به این 
اداره تحویل داده نشــده است که با توجه به موارد فوق در اجرای تبصره 3 ماده 120 آئین نامه 
قانــون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد و ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی 
در صورت عدم ارائه ســند مالکیت متوفی و سپری شدن موعد اعتراض این اداره برابر مقررات 
با صدور بخشــنامه به دفاتر ثبتی نسبت به ابطال سند مالکیت و صدور سند مالکیت نسبت به 
ســهم اارث وراث اقدام ازم را به عمل خواهد آورد. ضمنًا برابر نامه های شــماره 9420029 
مورخــه 94/5/21 و 6/940095 مورخه 95/2/7 شــعبه ششــم دادگاه عمومی حقوقی خوی 

سهم اارث احتمالی آقای جابر حسین زادگان در قید بازداشت می باشد.
رئیس ثبت خوی - سلیمان پور

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

جدولردهبندیلیگدستهاولفوتبال-جامآزادگان
امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازیتیم

1147612071327.شاهینشهرداریبوشهر
21375127111626.سرخپوشانپاکدشت

31366127151224.گلگهرسیرجان
4137331911824.مسکرمان

5146531614223.آلومینیوماراک
6146441615122.قشقاییشیراز
7145541815320.بادرانتهران
813553108220.اکسینالبرز

514-9133551318.شهرداریتبریز
1514-1014356823.نودارومیه
313-111327458.فجرسپاسی

513-1213346914.شهرداریماهشهر
1013-13143471020.کاروناروندخرمشهر

711-14152582027.مسرفسنجان
1010-1514248919.خونهبهخونه
*27-16142751315.ملوانانزلی

قشقایی تنها تیم پیروز روز نخست 
هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال 

هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال با پیروزی قشقایی شیراز 
و توقف بادران تهران آغاز شد.

هفته شانزدهم لیگ دســته اول فوتبال از عصر دیروز با انجام سه بازی  
آغاز شــد. در نخستین بازی دیروز، مصاف خونه به خونه و مس رفسنجان با 
نتیجه دو بر دو به پایان رســید. گل های خونه به خونه را حســین رسولی و 
اســماعیل کیانی در دقایق 1۶ و ۷۷ به ثمر رساندند و محمد خان احمدی و 
علی مرزبان در دقایق 33 و 38 گل های مس رفسنجان را به ثبت رساندند. 

در دومیــن بازی که بین تیم های بادران تهران و آلومینیوم اراک برگزار 
شد تاش دو تیم با نتیجه یک بر یک پایان یافت. گل های این بازی را مهدی 
حســینی دقیقه 3۶ برای آلومینیوم و میثم مجیدی دقیقه ۷۷ برای بادران 

به ثمر رساندند.
در بازی آخر و مصاف قشقایی شیراز و کارون اروند با نتیجه یک بر صفر 
به ســود قشقایی شیراز به پایان رسید تا این تیم سه امتیاز خانگی مهم این 

بازی را به دست آورد.

چهار وزنه بردار ایران در نخستین روز حضور ماموران آنتی دوپینگ 
فدراسیون جهانی تست دوپینگ دادند.

فدراســیون جهانی وزنه برداری ابتدای هر سال میادی لیستی از وزنه برداران 
را اعام می کند که باید هر زمان آماده دادن تســت دوپینگ باشند. در این لیست 
که ابتدای ســال 2۰18 اعام شد، نام 1۰ وزنه بردار از ایران وجود داشت و اکنون 
مامــوران آنتی دوپینگ فدراســیون جهانی با حضور در فدراســیون وزنه برداری 

خواهان گرفتن نمونه از این وزنه بردار ان شدند.
این ماموران دیروز از کیانوش رســتمی، محمدرضا براری، محســن ایمانی و 
محمد شهاب انداز تست گرفتند و امروز هم در ایران خواهند بود. آنها حتی با علی 
هاشــمی و امیر رضا عسگری دون هم تماس گرفتند که هاشمی اعام کرد اکنون 
در ایام اســت و در لیســت هم محل خود را از قبل ایام اعام کرده بود اما چون 
ماموران آنتی دوپینگ به دلیل نداشتن وقت، امکان سفرشان به ایام وجود ندارد 
مشکلی در این مورد برای هاشمی نیست اما امیر رضا عسگری دون از دیگر نفرات 
این لیست است که برای زیارت به عراق رفته است و در حال حاضر در محلی غیر 

از آنچه در لیست درج شده قرار دارد و غیبت می خورد.
نکته جالب این است که ماموران خواهان گرفتن تست از بهداد سلیمی شدند 
در حالی که بهداد از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده اســت اما به نظر می رســد 
پروسه بازنشستگی او هنوز در فدراسیون جهانی انجام نشده است. سهراب مرادی، 
رضا بیرالوند و سعید علی حسینی دیگر نفراتی هستند که در این لیست قرار دارند.
ورزشــکاران باید هر سه ماه یک بار اطاعات خود، آدرس محل زندگی، مکان 
تمرین و شــماره تلفن های در دسترس را در سیستم آدامز بروزرسانی کنند تا در 
زمان مراجعه ماموران، در دســترس باشند. در دفعه اول در صورت مراجعه و عدم 
حضور غیبت زده می شود و اگر در مدت 3۶5 روز بعد )یک سال(، این اتفاق 2 بار 
دیگر یعنی مجموعا 3 بار تکرار شود به منزله دوپینگ محسوب شده و محرومیت 
برای ورزشــکار در نظر گرفته می شــود. نکته جالب این است که در دفعات بعدی 
ورزشــکاران هر کجا باشــند ماموران در همان محل از آنها تست می گیرند مانند 

اتفاقی که برای احسان حدادی رخ داد و در منزل تست داد.

در نخستین روز 
حضور ماموران آنتی دوپینگ فدراسیون جهانی 

4 وزنه بردار ایران
 تست دوپینگ دادند



آتش در اتوبوس
مشــهد- خبرگزاری صدا و ســیما: رئیس پلیــس راه فرماندهی انتظامی 
خراســان رضوی گفت: یک اتوبوس مسافربری در کیلومتر 45 جاده نیشابور - 

سبزوار به طور کامل در آتش سوخت.
سرهنگ هادی امیدوار افزود: خوشبختانه در این حادثه به سرنشینان این 

اتوبوس مسافربری که از همدان عازم مشهد آسیبی نرسید.
وی نقص فنی در موتور و چرخ های عقب اتوبوس را علت وقوع این حادثه 
اعام کرد و افزود: به محض وقوع آتش ســوزی همه مســافران به ســرعت از 

اتوبوس پیاده شدند و این حادثه خسارت جانی و مصدوم نداشت.

کود شیمیایی تقلبی
سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان گلستان از شناسایی و انهدام 
باند چهار نفره تهیه و توزیع کود شیمیایی تقلبی در شهرستان کاله خبر داد. 
سرتیپ »علی اکبر جاویدان« گفت: ماموران انتظامی در عملیاتی غافلگیرانه، 
اعضای این باند را دستگیر و 75 تن کود تقلبی از مخفیگاهشان کشف کردند.

وی تصریح کرد: متهمان عنوان کردند که نمک، خاک و مواد مشــابه را با 
اعمال تغییراتی به عنوان کود شیمیایی به فروش می رساندند.

واژگونی مینی بوس
سمنان- باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس پلیس  راه استان سمنان گفت: یک 
دستگاه مینی بوس با ۱۰ سرنشین در کیلومتر ۸۰ زمان  آباد بیارجمند-شاهرود 

واژگون شد. 
سرهنگ تقی کبیری افزود: این مینی بوس از مینودشت عازم طبس بود که 
به علت ناتوانی راننده در کنترل وســیله نقلیه ناشی از تخطی سرعت مطمئن 

دچار حادثه شد.
وی با بیان اینکه در این حادثه هفت نفر دچار حادثه شــدند، اضافه کرد: 

خوشبختانه در این حادثه فوتی گزارش نشد.

خواب آلودگی راننده
اصفهان- فارس: رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان از واژگونی کامیون 

حامل چوب در اتوبان خرازی این شهرستان خبر داد.
ابوالقاســم چلمقانی، گفت: کامیون کشــنده حامل چوب که از شمال به 
ســمت جنوب اتوبان شــهید خرازی در حال حرکت بود به علت خســتگی و 

خواب آلودگی پس از برخورد به دیواره اتوبان واژگون شد.
رئیس پلیس راهور شهرســتان اصفهان ادامه داد: این حادثه تلفات جانی 

نداشت و به علت این برخورد تنها راننده دچار کوفتگی شده است.

قاچاق پارچه خارجی
خرم آباد- مهــر: فرمانده انتظامی پلدختر از توقیف تریلر کشــنده حامل 

پارچه های خارجی قاچاق در محور آزادراه پل زال خبر داد.
سرهنگ همایون بخشــی گفت: پلیس در بازرسی از این خودرو موفق به 
کشف و ضبط  دو هزار و 7۰۲ ثوب پارچه خارجی قاچاق بدون مجوز گمرکی 

شدند.
وی با اشــاره بــه این که در این رابطه یک متهم دســتگیر شــد، افزود: 

کارشناسان ارزش ریالی محموله مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سودجویان دارو
مهاباد- خبرگزاری صدا و ســیما: فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد گفت: 
پلیس این شهرستان حدود ۱۰ هزار حب قرص غیرمجاز را از سودجویان کشف 

و ضبط کردند.
ســرهنگ رضا ظهیریان، افزود: با تاش مأمــوران انتظامی نه هزار و 76۰ 
حب انواع قرص غیرمجاز و بدون پروانه ساخت از فروشندگان داروهای غیرمجاز 

کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد: در این رابطه سه نفر متهم دستگیر شدند.

شکار شکارچی
گرگان- ایســنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان ترکمن از 

کشف اشه مرغابی سرسبز از یک شکارچی متخلف خبر داد.
علی بیانی گفت : در عملیات مشترک  دریابانی و اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان ترکمن در پهنه آبی خلیج گرگان، یک شکارچی متخلف دستگیر 

شد.
وی افزود: به همراه این شکارچی متخلف ۱7 قطعه اشه مرغابی سرسبز و 

یک قطعه باکان کشف شد.
بیانی خاطرنشان کرد: همچنین از این فرد یک قبضه ساح شکاری دو لول 

و دیگر ادوات شکار مانند فشنگ و قایق پارویی کشف و ضبط شد.

ناکامی قاچاقچیان سوخت
سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: با تاش 
ماموران کانتری۲۰ این فرماندهی بیش از ۲5 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف 

شد. 
ســرهنگ »محمدرضا فداء« افزود: ماموران در بازرســی از محل ذخیره 
سوخت 65 بشکه۲۲۰ لیتری، 4۲ گالن ۲۰ لیتری و یک منبع ۱۰ هزار لیتری  

در مجموع ۲5 هزار و ۱4۰ لیتر گازوئیل را کشف کردند.
وی با اشــاره به توقیف یک دســتگاه اتوبوس که در ایــن محل در حال 
بارگیری ســوخت قاچاق بود، افزود: در این رابطه دو  متهم نیز که قصد انتقال 
این مواد سوختی به استان های جنوب شرقی کشور را داشتند دستگیر شدند.

دستگیری قاتل فراری 
کرمانشــاه- باشــگاه خبرنگاران جوان: معاون اجتماعی انتظامی اســتان 

کرمانشاه از کشته شدن سه نفر از اعضای یک خانواده خبر داد. 
دســتگاه  یــک  بــا  فــردی  گفــت:  آمویــی  محمدرضــا  ســرهنگ 
 خــودرو پــژو پــارس بــه در یکــی از منــازل روســتای کلــه هویــی 
رفته و با به رگبار بســتن اعضای یک خانواده، پدر 4۸ ساله و دختر و پسر ۲۳ 
ســاله را به قتل رساند. وی با اشــاره به زخمی شدن مادر خانواده از ناحیه مچ 

پا افزود: با ردیابی های مستمر قاتل در شهر مارد استان البرز دستگیر شد.

نجات چوپان
اهواز- مهر: رئیس جمعیت هال احمر شهرستان اندیمشک گفت: عملیات 
جستجو و نجات چوپان گرفتار در ارتفاعات روستای گراشکو از توابع اندیمشک 

توسط نجاتگران این جمعیت پایان یافت.
افشین کاویانی عنوان کرد: پس از تماسی در مورد مفقود شدن یک چوپان، 
بافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات امام علی)ع( هال احمر اندیمشــک به 

محل اعام شده اعزام شدند.
وی افزود: فرد مسن که پیشه چوپانی برای امرار معاش انجام می دهد، روز 
پنجشــنبه)۱5 آذر( برای یافتن گوسفندان خود به ارتفاعات روستای گراشکو 
رفته که بر اثر بارندگی شــدید و فقدان وســائل ارتباطی به مدت یک روز در 

ارتفاعات گرفتار شد که توسط هال احمر نجات داده شد.

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

مقامــات آمریــکا و فیلیپین از 
کاتولیک  کشــیش  یک  دستگیری 
آمریکایی به اتهام آزار و اذیت و تعرض 
به پسربچه ها در فیلیپین که ده ها سال 

در آنجا زندگی می کرده، خبر دادند.
به گزارش ایســنا، برنــارد هندریک، 

کشــیش 77 ساله روز چهارشنبه پس از اینکه چندین قربانی او ماه 
گذشــته به مقامات فیلیپین و آمریــکا مراجعه کردند، در فیلیپین 

دستگیر شد.
هندریک برای چندین سال در فیلیپین به عنوان مبلغ مذهبی 

سکونت داشته است.
هم اکنون مقامات هر دو کشــور فیلیپین و آمریکا در حال انجام 

تحقیقاتی در ارتباط با این کشیش هستند.
اگرچه تاکنون تنها پنج پسربچه اسناد رسمی دادگاه را پر کرده اند، 
اما در مجموع ۱۰ پسربچه در سنین 7 تا نوجوانی اعام کرده اند که 
این کشــیش آنها را مورد سوءاستفاده قرار داده است. ممکن است 
تعداد این کودکان بیشتر هم باشد. گفته می شود این آزار و اذیت ها 

از سال ۲۰۰۹ میادی آغاز شده باشد.
طبق اعام مقامات، این کشیش پس از برقراری رابطه دوستانه 
با کودکانی که به کلیســا مراجعه می کرده اند، آنها را به محل اقامت 

خود دعوت کرده و از آنها سوءاستفاده می کرده است.
براســاس قانون ایــاات متحده آمریکا، افــراد آمریکایی که در 
خارج از کشــور اقدام به آزارهای اینچنینی می کنند در دادگاه های 
این کشــور محاکمه می شوند. هندریک نیز در دادگاه فدرال ایاات 
متحده به سوءاستفاده جنسی متهم شده و ممکن است به پرداخت 
جریمه نقدی و تا ۳۰ ســال حبس محکوم شــود. با این حال وکیل 
این کشیش ادعا کرده که اتهامات او نادرست است و در روز دادگاه 

بی گناهیش ثابت خواهد شد.
به گزارش سی  ان ان، تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر آزار و اذیت های 
مشابه توسط این کشیش در زمان خدمتش در ایاات متحده آمریکا 

دریافت نشده اما با این حال تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

کودک آزاری 
کشیش آمریکایی 

در فیلیپین!

فرار مردم به دلیل ترسیدن از انتشار 
یک ماده سمی، هنگام برگزاری کنسرتی 
در یک باشگاه شبانه در شهر کورینالدو 
ایتالیا 6کشته و 120 زخمی برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش نشانی 

در توئیتر اعام کرد: گمان می  رود به علت انتشار یک ماده سوزش آور، 
جوانان با پا گذاشتن روی یکدیگر اقدام به فرار کردند!

برخی منابع تعداد زخمی ها را ۱۲۰ نفر اعام کردند که وضعیت ۱۰ 
نفر از آنان وخیم گزارش شده  است.

گزارش ها حاکی از آن اســت استفاده از اسپری فلفل در محل این 
باشگاه شبانه ترس و وحشت مردم را به همراه داشته و موجب شد حین 

فرار دچار حادثه شوند.
گفته شده این باشگاه شبانه محل برگزاری کنسرت بوده که حدود 

۱۰۰۰ نفر در آن حضور داشتند.

کنسرت 
مرگ 

در ایتالیا

یک گزارش نشان می دهد که هزاران 
زن و دختر آسیب  پذیر از شمال میانمار به 
چین قاچاق شده و در آنجا مجبور شده اند 

ازدواج کنند و بچه دار شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مطالعه 
از سوی دانشکده بهداشت عمومی جان هاپکینز 
بلومبرگ نشان داده حدود 75۰۰ تن از این زنان و دختران که اهل ایالت های 
جنگ زده کاچین و شان در شمال میانمار بوده اند، در فاصله سال های ۲۰۱۳ 
تا ۲۰۱7 در مرز دو کشور به تعدادی از مردان قاچاقچی فروخته شده اند. این 
مطالعه تصریح داشته که زنان جوان به ارزش ۱5۰۰۰ دار فروخته شده اند.

مصاحبــه با بیش از 4۰۰ تن از قربانیان در میانمار و چین فاش کرده 
که اکثر قربانیان یک بار فروخته شده اند و قبل از فروخته شدن به همسر 
دوم هم مجبور به باردارشدن شده اند. یکی از این زنان در این مطلب شرح 
داد که چطور ســه بار به چین قاچاق شــده و هربار نیز مجبور به بچه دار 

شدن شده است.
مون نای لی یک مقام مســئول انجمن زنان کاچین در تایلند کســی 
بــوده که برای این مطالعه، پژوهش میدانی در ایالت های کاچین و شــان 

انجام داده است.
درگیری مداوم میان شــبه نظامیان قومی و نیروهای دولتی میانمار و 
همین طور نقض مداوم حقوق بشــر در شــمال این کشور موجب شده که 
هزاران زن و دختر بدون اسناد و مدرک هویتی به دست قاچاقچیان انسان 
بیفتد. مون نای لی ادامه داد: به سبب بی ثباتی سیاسی و جنگ و مصادره 

اراضی امنیت زنان در این مناطق تبدیل به یک چالش بزرگ شده است.
گزارش شــده است اغلب این ازدواج های اجباری با وساطت خانواده ها 
یا ریش سفیدان روستا صورت گرفته و این زنان امکان مخالفت با موضوع 

را نداشته اند.
مون نای لی خاطر نشان کرد: معموا این دختران نمی توانستند جواب 
منفی به والدین خود بدهند و مجبور می شــدند بعد از آنکه قاچاقچیان به 

والدین آنها پول را تحویل دادند تن به این ازدواج بدهند.

قاچاق هزاران 
زن میانماری 

به چین

شیوع تومور مغزی در جنین با استعمال 
سیگار در زنان باردار

رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی با اشاره به اینکه 
ســیگار حاوی چهار هزار ماده سمی است که 4۰ تا 5۰ 
مورد آن سرطان زا هستند، گفت: زنان باردار در صورتی 
که اســتعمال سیگار داشته باشند احتمال شیوع تومور 

مغزی در جنین آنها زیادتر است.

خبرهای خوب رئیس دانشگاه آزاد برای 
دانشجویانی که ازدواج کنند

ایســکانیوز- رئیس دانشــگاه آزاد اســامی گفت: 
دانشــجویانی که در طول تحصیل ازدواج می کنند، اگر 
در مقطع کارشناسی باشند به طور کامل از دادن شهریه 
ترمی که در آن قرار دارند معاف می شوند و اگر در مقطع 
تحصیات تکمیلی باشــند تا 5۰ درصد به شهریه شان 

تخفیف خواهد خورد.

2 کوهنورد گمشده در کن پیدا شدند
هال احمر- رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هال گفت: طبق اعام عوامل امدادی مســتقر در غرب 
تهران، صبح دیــروز ۲ کوهنورد گرفتــار در ارتفاعات 
وردیج تهران)محدوده امامزاده داود( توســط نجاتگران 

جمعیت هال احمر استان تهران، در منطقه کشار پیدا 
شدند و حال عمومی آنها مساعد است.

پروفسور »مهدیان« برای درمان جانبازان 
به ایران می آید

ایثار- پرفسور حسین مهدیان فوق تخصص ستون 
فقرات از کشور انگلســتان از تاریخ ۲4 آذر به مدت دو 
هفته برای ویزیــت و درمان جانبازان در بیمارســتان 
خاتم اانبیــاء )ص( حضور می یابد.جانبــازان و خانواده 
شــهدا و ایثارگرانی که از مشــکل ســتون فقرات رنج 
می برند می توانند برای تشــکیل پرونده به بنیاد مناطق 
مراجعه و یا با شــماره تلفن ۰۲۱4۲6۸4۳5۱ ســتاد 
جذب متخصصیــن و اعزام به خــارج جانبازان تماس 

حاصل نمایند.

ابهام در تغییر کاربری 
بازداشتگاه  کهریزک

فارس- درحالی که رئیس پلیس پایتخت از موافقت 
فرمانده ناجا برای تبدیل بازداشــتگاه کهریزک پس از 
آماده سازی و مناسب ســازی، به محلی برای نگهداری 
و بازپــروری معتادان متجاهر خبر داد،رئیس ســازمان 
بهزیســتی کشــور گفت:کمبود فضــا و ظرفیت برای 
نگهــداری از معتــادان نداریــم و سیاســت مــا این 
 نیســت که معتــادان متجاهر را به کهریــزک منتقل 

کنیم.

مردم دارو ذخیره نکنند
ایسنا- ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه 
کمبودهای دارویی کشــور در حــال حاضر حدود یک 
درصد اســت، گفت: کمبود یک تــا یک و نیم درصدی 
همانند سایر کشــورهای دنیا، عدد باایی نیست. مردم 
هیچ نگرانی از بابت تامین دارو نداشــته باشــند، چون 
وضعیت کشور از شرایط 6 ماه گذشته بدتر نخواهد شد 

و از ذخیره کردن دارو پرهیز کنند.

تصحیح و نمره دهی الکترونیک برگه های 
امتحانی دبیرستانی ها از دی ماه

ایســنا- معاون متوســطه وزیر آموزش و پرورش با 
اشاره به اینکه از دی ماه امسال تصحیح برگه های آزمون 
و ثبــت نمرات به صورت الکترونیکی انجام شــده و در 
نهایت در ســامانه کارنامه صادر خواهد شد، گفت: این 
مراحل استانداردســازی شده و دیگر امکان شکل گیری 

مافیا در این حوزه وجود ندارد.

بیشتر معلولیت ها با مشاوره پیش از 
فرزندآوری قابل پیشگیری است

ایرنــا- رئیس انجمــن علمی مامایــی گفت: برخی 
معلولیت ها قبل و حین بارداری غیرقابل تشــخیص یا 
پیشگیری است اما بیشتر آنها را می توان با یک مشاوره 
ســاده مامایی شناســایی کرد و افراد پرخطــر را برای 

غربالگری های پیشگیرانه به متخصصان ارجاع داد.

اخبار کوتاه

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه:

 بزودی حقوق عقب افتاده کارگران
 پرداخت می شود

صفحه 10
یک شنبه 1۸ آذر 1۳۹۷

اول ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲06۹

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
تاریخ انتشار: 97/9/18شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری هشتگرد

نوبت اول

هیئت مدیره

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم شــرکت تعاونی دعوت می شــود تا در مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 97/9/30 در محل فرهنگسرای امام علی 
واقع در هشــتگرد خیابان پاسگاه )شــهیدان بغدادی( ضلع  جنوبی کتابخانه عمومی شهر- فرهنگسرای 

امام علی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
یادآوری می شود:

- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی 
خــود را به نماینده تام ااختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از 

3 عضو را بپذیرد. و هر فرد غیرعضو تنها نمایندگی 1 عضو را می تواند بپذیرد.
برگه های نمایندگی مزبور با امضاء رئیس هیئت مدیره و بازرس معتبر خواهد بود. همچنین جهت بررسی 

وکالتنامه ها و صدور برگه حضور در مجمع در تاریخ 97/9/24 به محل دفتر تعاونی مراجعه فرمائید.
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رســمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء 

اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب دســتورالعمل حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلســات هیئت مدیره موضوع 
تبصره 3 ماده 36 قانون اصاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اســامی ایران/ شرکت 

اتحادیه تعاونی.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
تاریخ انتشار: 97/9/18شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری هشتگرد

نوبت اول

هیئت مدیره

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم شــرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت اول که رأس ســاعت 10 صبــح روز جمعه مورخ 97/9/30 در محل 
فرهنگســرای امام علی واقع در هشــتگرد خیابان پاسگاه )شــهیدان بغدادی( ضلع جنوبی 

کتابخانه عمومی شهر- فرهنگسرای امام علی تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
یادآوری می شود: - در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال رأی از ســوی خود را به نماینده تام ااختیار خود واگذار نماید در این صورت 

هیچ عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را بپذیرد.
و هر فرد غیر عضو تنها نمایندگی 1 عضو را می تواند بپذیرد.

برگه هــای نمایندگی مزبور با امضاء رئیس هیئت مدیره و بازرس معتبر خواهد بود. همچنین 
جهت بررســی وکالتنامه ها و صدور برگه حضــور در مجمع در تاریخ 97/9/24 به محل دفتر 

تعاونی مراجعه فرمائید.
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رســمیت یافتــن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای 

کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1- طرح و تصویب فروش زمین پروژه مدرس

فرماندهی انتظامی اســتان فارس گفت : بیش از 
هزار و ۵00 کیلوگرم مواد مخدر در این استان کشف 

و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، ســرتیپ گودرزی 
افزود: این مقدار مواد مخدر در سه عملیات اطاعاتی پلیسی 

در محور های استان کشف شده است.

وی اضافه کرد: یک هزار و 4۰۰ کیلوگرم از این مواد از 
نوع تریاک، ۳۱ کیلوگرم حشیش، ۱۰ کیلوگرم هروئین، ۲۰ 

کیلو شیشه و مابقی سایر مواد مخدر بوده است.
وی تصریــح کــرد: در این خصوص ســوداگران مرگ 
 دســتگیر و ســه دســتگاه خودرو نیز از آنها کشف و ضبط 

شد.

کشف بیش از 1/۵ تن مواد مخدر در فارس

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه گفت: تاش 
می کنیم مطالبات پیمانکاران مترو را ســبک کنیم تا 
آنها بتوانند بــه زودی حقوق عقب افتاده کارگران را 

پرداخت کنند.
به گزارش فارس علی امام مدیرعامل شرکت مترو تهران 
و حومه با اشــاره به گایه کارکنان و کارگران پروژه احداث 
متروی خط ۳ نیمه شمالی تهران که به مدت ۱5 ماه حقوق 
و مطالبات خود را دریافت نکرده اند، گفت: نیمه شمالی خط 

۳ مترو افتتاح شــده اســت اما کارهای باقی ماند ه ای در این 
محور وجود دارد و پیمانکار مشغول فعالیت است. 

وی با بیان اینکه بسیاری از تسویه حساب ها با پیمانکار 
صورت گرفته است، افزود: پیمانکار هنوز به برخی از کارگران 
پــول پرداخت نکرده و حقوق آنها ماه هاســت که به تعویق 
افتاده است. مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه با اشاره به 
اینکه بضاعت نداریم هر ماه به پیمانکاران پول بدهیم، ادامه 
داد: امــا این را هم بگویم که پیمانــکار این بخش مطالبات 

زیادی از ما ندارد، وقتی هم که از ما پول می گیرند، خرج های 
مختلف دارند. 

امام در پاســخ به این پرســش که چرا مترو در این باره 
نظارت نمی کند، گفت: در دو سال اخیر به این موضوع ورود 

کردیم و مذاکراتی با پیمانکاران داشته ایم. 
وی تأکیــد کرد: تاش می کنیم مطالبــات پیمانکاران 
را ســبک کنیم تا آنان بتوانند بــه زودی حقوق کارگران را 

پرداخت کنند.

حجت ااســام والمســلمین موحــدی راد، از 
دستگیری چهار متهم در ارتباط با حادثه تروریستی 

چابهار خبر داد. 
به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان حجت ااســام 
والمســلمین موحــدی راد، از دســتگیری چهــار متهم در 
شهرســتان  های مختلف استان سیســتان و بلوچستان در 

ارتباط با حادثه تروریستی چابهار خبر داد. 
وی ادامه داد: این پرونده در مجتمع ویژه جرائم امنیتی 

در مرکز استان سیستان و بلوچستان رسیدگی خواهد شد.
دادستان زاهدان در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات در 
مورد نقش متهمان در عملیات تروریستی و شناسایی سایر 

متهمان ادامه خواهد داشت.

دادستان سیستان و بلوچستان:
۴ متهم حادثه تروریستی چابهار 

دستگیر شدند

مطالبات چایکاران شمالی
 پرداخت شد

رئیس  ســازمان چای کشور  گفت: 21۵ میلیارد و 
1۴۷ میلیون تومان از مطالبات چایکاران دو اســتان 

گیان و مازندران پرداخت شده است. 
حبیب جهانساز در گفت وگو با تسنیم در رشت ، اظهار 
داشت:  در تاریخ ۱4 آذر مبلغ ۲57 میلیون تومان از مطالبات 
چایکاران به حساب آنان واریز شد با این حساب کارخانجات 
چایســازی تاکنون بیش از ۹5 درصد از قدرالسهم خود را 

به چایکاران دو استان گیان و مازندران پرداخت کرده اند.
وی ضمن اشــاره به اینکه دولت قدرالســهم خود را در 
ماه های گذشــته به طور کامل پرداخت کرده است عنوان 
کــرد: در حال حاضر بالغ بــر ۲۱5 میلیارد و ۱47 میلیون 
تومان از کل مطالبات چایکاران شــمالی پرداخت شــده و 
مابقــی مبالغ باقیمانــده نیز به زودی به حسابشــان واریز 

می شود.
وی روند فرآوری و فروش چای خشــک تولید شده در 
کارخانجات چای سازی شمال را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز 
داشــت:  در سال های اخیر دولت اهتمام و عنایت ویژه ای به 
بخش صنعت چای کشور داشته  و امیدواریم ضمن حمایت 
بیشــتر از چایکاران، مشــکات و موانع موجود نیز برطرف 

شود.
رئیس ســازمان چای کشــور اجرایی کردن طرح بیمه 
فراگیــر باغات چای را یکــی از این برنامه های موفق جهت 
حمایت از چایکاران شــمالی دانست و تصریح کرد:  درصدد 
هســتیم با رفع برخی از نواقص موجــود در فرآیند اجرای 
بیمه های فراگیر این طرح را به صورت کامل در سال زراعی 

جدید اجرایی کنیم.
جهانساز با اشــاره به میزان برگ سبز چای خریداری 
شــده از باغات شمال بیان داشــت: میزان برگ سبز چای 
خریداری شــده تا تاریخ ۳۰ مهر ۹7 در حدود ۱۱۲ هزار و 
7۳6 تن برگ سبز چای در مجموع از کشاورزان استان های 
گیــان و مازندران خریداری و به کارخانه های چایســازی 

تحویل داده شده است.

رئیس  شرکت مخابرات نیشابور گفت: حدود سه 
هزار شــماره تلفن ثابت طی یک هفته اخیر به دلیل 
ســرقت کابل های مخابراتی در این شهرستان قطع 

شده است. 
محمود شــهرآبادی در گفت و گو با ایرنا افزود: از ابتدای 
امسال کابل های مخابراتی حدود ۲۰ روستا در نیشابور مورد 
سرقت قرار گرفته و به همین خاطر هم اینک ارتباط تلفنی 

شش روستا قطع شده است. 
وی ادامــه داد: موضوع ســرقت کابلهــای مخابرات در 
نیشــابور از ســوی نیروی انتظامی در حال پیگیری است و 
در همیــن چارچوب هفته پیش دو ســارق با مقداری کابل 

سوخته دستگیر شدند. 
رئیس  شرکت مخابرات نیشابور گفت: به دلیل مشکات 
ناشی از این رخداد »تبدیل ارتباط مخابراتی« روستاهای این 
شهرســتان از کابلی به رادیویی در دستور کار قرار گرفته و 
ارتباط مخابراتی دو روستا از این طریق کامل شد. این اقدام 

برای چهار روستا دیگر نیز در دست انجام است. 
وی افزود: همچنین ظرف هفته اخیر سه مورد قطعی و 
سرقت فیبر نوری نیز در نیشابور گزارش شد. رفع هر قطعی 

فیبرنوری 5۰ میلیون ریال هزینه دارد. 
شــهرآبادی ادامه داد: پس از مشــهد بیشترین حجم 
اینترنت مورد استفاده در خراسان رضوی متعلق به نیشابور 
است. در بخش اینترنت مخابرات شش هزار و ۲۳ و در حوزه 
شــرکت های خصوصــی ۱۲ هزار و ۲۹6 پــورت آزاد آماده 
واگذاری در نیشــابور وجــود دارد. طی یک ماه اخیر پهنای 
باند ارتباطی اینترنت نیشابور با مشهد نیز افزایش یافته است. 

سارقان، ارتباط تلفنی
 ۲0 روستای نیشابور را 

قطع کردند

کشف ۲06 هزار لیتر 
سوخت قاچاق 

سرویس شهرستانها: 
بلوچستان گفت:  انتظامی سیســتان و  فرمانده 
206هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی قاچاق در چند 

روز گذشته در این استان کشف شد. 
ســرتیپ محمد قنبری اظهار داشت: ماموران انتظامی 
سیستان و بلوچستان در راســتای مبارزه با قاچاق سوخت 
و جلوگیــری از هدررفت ســرمایه های ملــی طرح کنترل 

محورهای ارتباطی را در چند روز گذشته تشدید کردند.
وی افزود: در این راســتا پلیس آگاهی و دیگر رده های 
عملیاتی در بازرسی از ۱۲ دستگاه خودرو کامیون ۱۲5هزارو 
۹۸5 لیتر گازوئیل، 46هــزار و 5۲۰ لیتر قیر، ۲5هزار لیتر 
نفت کوره و ۹هزار و ۱۰۰ لیتر بنزین قاچاق را در شهرهای 

زاهدان، سراوان، چابهار و ایرانشهر کشف کردند.
وی گفت: نیروی انتظامی بدون مماشــات با اخالگران 

اقتصادی و قاچاقچیان برخورد می کند.

عضو شــورای ملــی زعفران گفت: بخشــنامه 
پیمان ســپاری ارزی، خــروج غیرقانونی زعفران را 

سرعت بخشیده است.
نازخنــد صبحــی در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: 
تولیدکنندگان طای ســرخ ایران همواره بیمناک از قاچاق 
پیــاز آن بوده اند، در حالی که این روزها قاچاق خود زعفران 
بر نگرانی ها افزوده اســت؛ در واقع قاچــاق زعفران، نتیجه 

بخشنامه پیمان سپاری ارزی است.
وی افزود: بر اســاس آمار گمرک در شــش ماه نخست 
ســال، بالغ بر ۱۱ تن زعفران به صورت رسمی به افغانستان 
صادر شده و با توجه به این که صادرات طای سرخ ایران به 
آمریکا ممنوع اســت، این محصول از افغانستان بدون هیچ 

مشکلی به آمریکا صادر می شود.
صبحی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه جدید رفع تعهد 
ارزی صادرکننــدگان و بازگشــت ارز حاصل از صادرات که 
طی روزهای اخیر از ســوی بانک مرکزی اباغ شــده است، 
صادرکنندگانی که تا یک میلیون دار صادرات در سال انجام 

می دهند، از پیمان سپاری ارزی معاف هستند.
عضو شورای ملی زعفران خاطرنشان کرد: این بخشنامه، 
خروج غیرقانونی طای سرخ ایران را سرعت بخشیده است 
و عاوه بــر پیاز زعفران، خود زعفران نیز جزو اقام صادراتی 
قاچاق از ایران محسوب می شود که با برند افغانستان صورت 

می گیرد.

قاچاق زعفران ایران 
به افغانستان

رئیــس  اتحادیــه کشــوری تولیدکننــدگان و 
تقلبی  از  و صنعتــی  گازهــای طبی  توزیع کنندگان 

خطرناک در پوشش این صنف خبر داد.
کانتری طالقانی با اشاره به تقلبی خطرناک در پوشش این 
صنف اظهار داشت: گاز هلیوم،گازی بی رنگ، بی بو و غیرسمی 
در صــدر گازهای مشــهور به گازهای نجیب قــرار دارد. تمام 
گازهای تک اتمی مانند هلیــوم، نئون، آرگون و زنون بصورت 
۱٪ در جو و 7٪ در ذخایر گازهای طبیعی وجود دارد و در دمای 
اتاق غیرقابل  اشتعال هستند و در واقع میل ترکیب با اکسیژن را 
ندارند. وی افزود: برابر شکایات تلفنی از سوی مصرف کنندگان 
و گزارش بازرســان، اخیراً با افزایش قیمــت این گاز و مقرون 
به صرفه نبودن اســتفاده از آن در بادکنک ها، متأسفانه عده ای 
فروشنده غیرمجاز و سیار پس از تزریق گاز مایع بوتان و پروپان 
که از گازهای سبک حساب می شــوند اما ارزانتر از گاز هلیوم 

هستند، نســبت به توزیع بادکنک های جشن تولد، عروسی و 
حتی همایش ها در سطح قنادی ها و فروشگاه های لوازم جشن و 
پذیرایی، اقدام می کنند. رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و 
صنعتی ادامه داد: در نتیجه این گازهای جایگزین که به شدت 
قابلیت اشــتعال دارند، در جشن که معمواً از کبریت و فندک 
برای روشــن کردن شمع ها استفاده می شــود، امکان انفجار و 

آتش سوزی را به شدت باا می برند.
بازی تغییر صدا 

احتمال مسمومیت تنفسی را در پی دارد
کانتری طالقانی تصریح کرد: متأســفانه در ســال های 
گذشــته با پدیده دیگری نیز به نام بازی تغییر صدا و احساس 
تنفس عمیق با استنشاق گاز هلیوم که به گاز بادکنک هم در 
بین مردم مشهور شــده مواجه شده ایم که مضرات و خطرات 
آن از سوی جامعه پزشکی گوشزد شده و تحت کنترل درآمده 

اســت اما امکان دارد تعدادی به اشــتباه با تصــور اینکه گاز 
غیرسمی هلیوم را استنشاق می کنند دچار مسمومیت تنفسی 

غیرقابل بازگشت با گازهای جایگزین و تقلبی شوند.
وی گفت: خوشــبختانه تاکنون تلفات جانی در این رابطه 
گزارش نشده و فقط شــاهد حوادث قابل کنترل بوده ایم و به 
لحاظ پیشــگیری از بروز صدمات جانی و مالی از شــهروندان 
و ســایر نهادهای درگیر تقاضا می کنیــم هرگونه اطاعات و 
مشــاهدات خود را مستقیما به شــماره تماس ۸۸5۳6۹۸7-

۰۲۱ اعام کنند. 
ضمن اینکه اطاعات جمع آوری شده از طریق بازرسین 
اتحادیــه در اختیار پلیس نظارت بــر اماکن عمومی ناجا قرار 
گرفت و مقرر شــد با کســانی که ســامت افــراد را بازیچه 
درآمدهای نامشروع خود قرار داده اند پس از شناسایی با شدت 

و قاطعیت برخورد قانونی شود.

جشن هایی که به وحشت تبدیل می شود

استفاده غیرمجاز از گازهای خطرناک در بادکنک ها

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشــور گفت: خرید و بازسازی هفت هزار 
دستگاه اتوبوس درون شهری مراکز استان های کشور در 

دستور کار این سازمان قرار دارد. 
مســعود نصرتی در گفت و گو با ایرنا در قزوین افزود : تامین 
۱۲ هزار میلیارد ریال از محل انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت 
برای خرید و بازسازی این تعداد اتوبوس در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت اتوبوس ها در ماه های 
گذشــته، در حال برنامه ریزی هستیم تا خرید این تعداد اتوبوس 

را با قیمتهای مناســب و با مشارکت بانک ها و کمک های دولت 
به انجام برسانیم. 

این مسئول با اشــاره به رفع مشکل بیمه رانندگان درون و 
برون شــهری، خاطرنشان کرد: انجام این مهم همراه با ۳۲ هزار 
میلیارد ریــال از محل ۱۰ درصد عوارض ســوخت در یک روز 
مورد تصویب مجلس شورای اسامی قرار گرفت که این موضوع 
با پیگیری های مشــترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور 
به انجام برســد.  به گفته نصرتی، مصوبه یاد شده قابل تکرار در 
سال های آینده نیز خواهد بود و اعتبار در نظر گرفته برای آن نیز 

۱۳ هزار میلیارد ریال است. 
معاون توســعه منابع و پشتیبانی ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور گفت: امســال اعتبارات در نظر گرفته شده 
برای حمل ونقل عمومی کشور 55 هزار میلیارد ریال بود که این 

میزان برای سال آینده ۸۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. 
وی درخصوص توزیع قیر رایگان اظهار داشــت: این مهم در 
شــهرهای زیر 5۰ هزار نفر امسال انجام شد اما برای سال آینده 
پیشنهاد افزایش آن به ۲7 درصد و برای شهرهای کمتر از ۱۰۰ 

هزار نفر داده شده است. 

خریداری هفت هزار دستگاه اتوبوس درون شهری

معاون مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی 
ناجا درباره آگهی هــای خرید و فروش و پیش فروش 

مسکن هشدار داد.
سرهنگ محمدرضا اکبری با بیان اینکه درج آگهی های 
مســکن در روزنامه ها و سایت ها دلیلی بر صحت مطالب آنها 
نیســت، به پایگاه خبری پلیس گفت: خرید و فروش ملک با 
نوشــتن مبایعه نامه های جعلی امری است شایع و شهروندان 

زیادی درگیر این نوع کاهبرداری می شوند.
اکبری با بیان اینکه خریداران می بایســت پیش از عقد 
قــرارداد از صحت اطاعاتی که درباره ملک ارائه می شــود، 
مطمئن شــوند، اظهارداشــت: هنگام خریــد ملک، زمین و 

آپارتمان، طرفین قرارداد )خریدار و فروشنده( باید از وضعیت 
سند آگاهی داشته باشند. سند باید به رؤیت خریدار برسد و با 
مشخصات ملک، زمین یا آپارتمان مطابقت داشته باشد و در 
بعضی موارد نیز ازم است مالک یا مالکان احراز هویت شوند. 
وی با اشاره به اینکه ازم است از استناد به کپی مدارک ارائه 
شده مربوط به سند خانه، وکالت نامه و بنچاق خودداری شود، 
افزود: هنگام انجام معامله مسکن، می بایست همه افرادی که 
نام آنها در مبایعه نامه ذکر شده حتماً حضور فیزیکی داشته 

باشند.
معاون مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی ادامه 
داد: در قسمت توضیحات مبایعه نامه شرایط طرفین قرارداد، 

مشــخصات چک هایی که رد و بدل می شود و مبالغی که به 
صورت نقد واریز و پرداخت شده است می بایست نوشته شود.

اکبری خاطرنشان کرد: کاهبرداران به دلیل عدم تمایل 
افراد به گرفتن کد رهگیری که سیستم صادر می کند، اقدام 
به سودجویی و کاهبرداری معامات مسکن از فروشندگان و 

خریداران ملک می کنند.
به گفته وی، بسیاری از کاهبرداران اقدام به پیش فروش 
واحدهای مسکونی می کنند و هیچ وقت واحدهای آپارتمانی 
آماده سکونت نمی شوند.در موارد زیادی انواع کاهبرداری ها 
درخصوص واحدهای آپارتمانی پیش ســاخته و نیمه ساز به 

پلیس آگاهی گزارش شده است.

هشدار پلیس درباره آگهی های خرید و فروش مسکن

معاون عمران و توسعه امور شهری وزارت کشور 
گفت: چارت تشکیاتی شهرداری ها و دهیاری ها در 
حال تغییر است و مســئله تبدیل وضعیت کارکنان 

شهرداری ها نیز به زودی اجرایی می شود. 
به گزارش ایرنا، بر اساس مجوز دستگاه های مسئول؛ قرار 
است وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری ها، به 

پیمانی تغییر یابد.
مهدی جمالی نژاد در نشســت با شهرداران و دهیاران 
استان قزوین افزود: یکی از سیاست های در پیش گرفته شده 
تقویت دفاتر فنی در اســتان های کشور است و به زودی نیز 

مشکات گذشته در این زمینه رفع خواهد شد. 
وی با بیان اینکه متاســفانه وابســته بــودن اعتبارات 
بــه نفت از گذشــته های دور مــا را از برنامه های اصلی دور 
ســاخته، او ادامه داد: متاسفانه امروزه شــهرهای بزرگ ما 
روز به روز بزرگ تر و شهرهای کوچک و میانی ما نیز کوچک و 
کوچک تر شده و در عین حال هم روستاهای کشور روز به روز 

خالی از سکنه می شود. 
وی گفت: در چنین اوضاع و احوالی باید با توزیع عادانه 
خدمات خود در مناطق از این مسئله جلوگیری کرد چرا که 
این مهم تهدیدی جدی برای یک هزار و ۲7۰ شــهر و ۳7 

هزار روستای کشور به شمار می رود. 

کارکنان شهرداری ها 
تبدیل وضعیت می شوند

سرویس شهرستان ها: 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از آتش سوزی مهیب بازارچه اي در اصفهان 

و ایجاد خسارت به 120 مغازه خبر داد. 
سرهنگ »حسن یاردوســتي« اظهار داشت: در پی اعام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنــی بر آتش گرفتن تعداد زیــادی مغازه در خیابان »ارتش« اصفهــان، بافاصله ماموران 
انتظامی به محل اعزام شــدند. وی  اظهار داشــت: با حضور و تاش ماموران آتش نشاني این 
حریق گسترده و مهیب مهار شد. این مقام انتظامی با بیان اینکه در این حادثه به ۱۲۰ باب 
مغازه حدود ۸۰ درصد خســارت وارد شده است، گفت: کارشناســان خسارت وارده را ۱5۰ 
میلیارد ریال برآورد کردند. وی با اشاره به اینکه برابر اعام نظر کارشناسان، اتصاات برق علت 
بروز این آتش سوزي بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه در این حادثه تلفات جاني نداشتیم 

و بررسي موضوع و تحقیقات تکمیلي پلیس در این خصوص ادامه دارد.

آتش گرفتن 1۲0 مغازه در اصفهان
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی زاهدان گفــت: تصادف زنجیره ای 
کامیون با دو خودرو ســواری در محور زاهدان به خاش چهار کشته و یک مجروح 

برجای گذاشت. 
فریبرز راشدی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، افزود: این حادثه در پی تصادف 
زنجیره ای کامیون با دو خودرو، سواری پراید و پژو 4۰5 در محور زاهدان- خاش حوالی قطار 
خنجک روی داد. پس از وقوع این حادثه واعام موضوع مقارن با ساعت ۱۱ و5۰ دقیقه دیروز 

به مرکز پیام فوریت های پزشکی، بافاصله دو تیم امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توســط تیم های اورژانس ۱۱5 

جهت ادامه درمان به بیمارستان خاتم اانبیا )ص( زاهدان منتقل شد.
متاسفانه چهار نفر قبل از رسیدن تیم های امدادی در محل حادثه فوت شده بودند.

۴ نفر در تصادف محور زاهدان 
 خاش جان باختند



اخبار كشور

درمکتب امام

در غرب خبری نیست
بايد به خود تلقين كنيم كه در غرب هيچ خبرى جز عقب نگه داشتن 
ما از قافله تمدن و تعالى نيســت. و بايد همه بدانيم كه دشمنان غارتگر ما 
چشم طمع به دانشگاه ها دوخته اند كه ولو در آينده اى دور به دانشگاه ها رخنه 
كنند و جوانان پاكدل را با افسانه ها و دروغپردازي ها منحرف نمايند، و راه را 

براى خود و چپاولگري ها و استثمارها باز نمايند.
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صفحه 11
 یک شنبه 1۸ آذر 1۳۹۷

اول ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۹

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
 شهردار خوب نباید اهل کار کردن باشد

این همه تهران را ساخته اید که چه؟!
سرويس سياسى-

روزنامه  ايران ارگان دولت در يادداشتى با عنوان »فرمان ايست به هيوا« به واكاوى پيام رفتارهاى اخير شهردار جديد 
تهران از جمله مترو ســوارى و دوچرخه ســوارى پرداخته و با انتقاد از كسانى كه اين گونه رفتارهاى مقطعى و شعارى را 
پوپوليسم مى دانند، نوشت: » آيا شهردار خوب شهردارى است كه آفتاب نزده به دفترش مى رود، سالى يک بار هم نمى تواند با 
خانواده اش به سفر برود، هيچ عکسى از او منتشر نمى شود و مثل يک روبات كار مى كند و كار مى كند و كار؟.. در رويکردهاى 
توسعه گراى ايرانى.. كه نزديک به دو دهه شاهد حاكميت شان بر تهران بوده ايم، شهر چيزى نيست جز سازه هايى كه به هوا 
مى روند و اتوبان هايى كه كشيده مى شوند تا اين طرفش را به آن طرفش و باايش را به پايينش بدوزند. ماهيت اقتدارگراى 
اين رويکرد هم هرگز اجازه نداده يک بار از خودشان بپرسند »خب كه چى؟«. بيست سال است تهران، اين زيباى مغموم، 
به تاخت ساخته مى شود و بزرگ مى شود و هى شبيه »خارج« مى شود تا مثًا سفير مالزى در جلسه اى به يکى از مديران 
شهرى بگويد: »به به؛ بابا ايواه چه كرديد.« نظر مردم چه بوده؟ مردم؟ مردم كجاى اين بازى اند؟ ما خودمان آن قدر عقل 
داريم كه ساعت ۵ صبح در دفترمان بنشينيم و جلسه بگذاريم و دستور بدهيم و تا 11 شب بکوب كار كنيم و يک تنه به 
رتق و فتق امور بپردازيم. رعايا هم مى توانند هرچقدر دل شان خواست به ما افتخار كنند و برايمان هورا بکشند... اين بار كسى 

آمده كه مى خواهد آرام و بى صدا، به هيواى توسعه اى كه شما ساخته ايد فرمان ايست بدهد.«
گفتنى است جريان مدعى اصاحات – اعتدال كه كارنامه عملکردشان در مديريت شهرى طى 1۵ماه گذشته تغيير و 
جابه جايى سه شهردار بوده است، معترف به عجز خود در ايجاد » موازنه كارنامه « با مديريت قاليباف، رويه ديگرى را در 

پيش گرفته و آن تخريب مديريت جهادى است. 
اصاح طلبان خود به خوبى به توانايى و كارآمدى مديران شان آشنا هستند و مى دانند در ميان مديران ارشد اين طيف 
هيچ كدام توانايى و كارايى مديريت جهادى و خستگى ناپذير را ندارند و مديريت ليبرالى و برآمده از رويکردهاى قديمى 
و تمركزگرا نيز نمى تواند با مشکات و معضات مختلف شهر تهران دست و پنجه نرم كند لذا به تغيير مفهوم مديريت 

پرداخته و مدير مطلوب را كسى مى دانند كه روند آبادانى و توسعه شهرى را متوقف كند.
اصرار مدعیان اصاح طلبی به ترساندن مردم

مسعود رضايى، عضو فراكسيون اصاح طلبان مجلس در گفت و گو با روزنامه قانون به بهانه شائبه افت كيفيت محصوات 
غذايى متاثر از تحريم هاى اقتصادى آمريکا عليه كشورمان گفته: »برخى از اتفاقات به صورت ناخواسته و پيش بينى نشده، 
ايجاد مى شوند و به نظر مى رسد كه مسئوان براى روزهاى بحرانى خود را آماده نکرده اند. افت كيفيت برخى از محصوات 
غذايى با روى كار آمدن تحريم ها اگر صحت داشته باشد، اتفاقى شبيه به جنگ است كه غيرقابل پيش بينى بوده و كسى 
براى آن برنامه ريزى نکرده بود. مثل جنگ كه غيرمنتظره آمده است و بطور دقيق نمى توان گفت كه در روزهاى آينده چه 
پيش خواهد آمد، تا براى آن برنامه ريزى كنيم. به هر حال اكنون يک جنگ اقتصادى اتفاق افتاده است و شايد به خوبى 

نتوان براى روزهاى بحرانى برنامه ريزى كرد. «
گفتنى است تاكتيک ايجاد ترس و هراس براى سوق دادن جامعه به سمت منافع جناحى از جمله مواردى است كه 
اصاح طلبان از آن بســيار بهره برده اند. اين جريان در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهورى مدعى بودند اگر كانديداى 
رقيب روحانى پيروز رقابت انتخاباتى شود با تصميماتى كه مى گيرد قطعا معيشت مردم تنگ مى شود و از اين رو بايستى 
كسى انتخاب شود كه بتواند با روش متعادل هم چرخ زندگى مردم را بچرخاند و نيز صنعت هسته اى سرپا بماند. اين روند 
منتهى به توافق هسته اى و ايجاد اين ترس در جامعه شد كه اگر توافقى صورت نگيرد همه چيز مردم به قهقرا مى رود. در 
اين حوزه اشتغال و ازدواج جوانان و محيط زيست و حتى آب خوردن هم به توافق هسته اى متصل و وابسته شد. از سوى 
ديگر وعده داده مى شد كه اگر توافق صورت بگيرد هر روز شاهد يک گشايش اقتصادى در كشور خواهيم بود. اما بعد از 
اجراى برجام مردم منتظر مواهب وعده داده شده برجام ماندند وقتى خبر از نتايج وعده داده شده نشد پيش از انتخابات 
سال 96 موضوع سايه جنگ مطرح شد. موضوعى كه مطرح مى كرد اگر برجام نبود جنگ در كشور اتفاق مى افتد. اما حاا 

با توجه به اينکه آمريکا و ترامپ از برجام خارج شده اند، بطان اين موضوع به وضوح ديده مى شود.
تاكتيک ترساندن مردم توسط اصاح طلبان به همين جا ختم نمى شود، در حال حاضر كه اوضاع اقتصادى كشور به سامان 
نيست و چالش هاى اقتصادى زيادى از جمله ركود، تورم، احتکار و... كشور را با مشکل مواجه ساخته است، اصاح طلبان 
باز دست به كار ترساندن مردم شده اند، تا كشور را در دام تعهدات بين المللى پر هزينه و بى فايده بياندازند و كشور را بطور 

كامل در برابر ددمنشان و بدخواهان خلع ساح كنند.
کانال مالی بدون پوشش نفت؛ کاه جدید اروپا برای ایران!

روزنامه همشهرى در مطلبى نوشت:»خبرها از شروع تدريجى كانال هاى مالى با كشورهاى خريدار نفت ايران حکايت 
دارد. چند روز پس از ابراز اميدوارى محمد جواد ظريف وزير خارجه ايران مبنى بر تحرک اروپايى ها براى راه اندازى كانال 
ويژه مالى، حاا عبدالناصر همتى رئيس كل بانک مركزى اظهار كرده، با خبرهاى دريافتى از شروع تدريجى بازشدن كانال هاى 
مالى با كشورهايى كه نفت ايران را در اين برهه برداشت مى كنند و نيز عزم جدى صادركنندگان در واردكردن ارز صادراتى 

خود به چرخه اقتصاد، نيازهاى وارداتى توليد به سرعت تخصيص و تامين خواهد شد.«
همشــهرى در ادامه نوشت:»ســکاندار بانک مركزى اشاره اى به نام كشورهاى خريدار نفت ايران كه درصدد راه اندازى 
كانال ويژه براى پرداخت پول نفت هستند نکرده و مشخص نيست آيا منظور او تاش دولت هند براى خريد نفت از ايران 

و پرداخت پول آن بر مبناى روپيه هند و البته تهاتر كااست يا نه؟«
اين روزنامه زنجيره اى در لفافه اينطور اذعان كرده كه قرار نيست اروپا از طريق كانال مالى به خريد نفت اقدام كند و 

احتماا ساز و كار كانال مالى براى خريد نفت از سوى هند انجام مى شود.
ازم به ذكر است كه پس از حدود 7 ماه وقت كشى و پشت هم اندازى اروپا، در روزهاى گذشته خبرى در رسانه ها منتشر 
شد مبنى بر اينکه سازوكار مالى ادعايى كه حتى زمان آغاز به كار آن نيز مشخص نشده است، قرار نيست فروش نفت ايران را 
پوشش دهد و تنها به تجارت كااهاى غيرضرور و محصوات غذايى كه از حساسيت باايى برخوردار نيستند، محدود مى شود.
تيم آقاى ظريف، هفت ماه سر قبر بدون مرده SPV )مثا كانال مبادات مالى( نشستند تا شايد معجزه شود و اروپايى ها 
سر غيرت بيايند و طبق تعهد برجامى، تحريم هاى آمريکا را دور بزنند و امکان مبادله كاا مقابل نفت فراهم شود. اما اين 

قبر خالى و فقط براى صحنه سازى بود.
 مشخص نيست كانال  مالى اروپا اگر قرار نيست فروش نفت ايران را پوشش دهد، قرار است دقيقاً چه كارى كند!

كانال مالى بدون پوشش نفت چيزى جز كاه جديد اروپا براى ايران نيست.
چند سؤال ساده: آقای صالحی امیری آیا سراغ دارید؟!

روزنامه شرق در شماره ديروز يادداشتى از سيدرضا اميرى صالحى با عنوان »رفتارشناس تخريب 
گران دولت« منتشر كرد.

در بخشى از اين يادداشت آمده است: »متاسفانه در فضاى سياسى امروز جامعه عده اى نام و نانشان 
در گرو تخريب و انگ زنى و انتقام جويى هستند. نمونه زنده ديگر تخريب گسترده آقاى ظريف توسط 
عده اى محدود است. آيا كشورى را سراغ داريد كه در شرايط جنگ با دشمنان ملت، پرچمدار ديپلماسى 

كشور را محاكمه يا استيضاح كنند؟« 
واقعا تاسف برانگيز است كه اين گونه جاى شاكى و متهم عوض شود؟! از آقاى صالحى اميرى چند 

سؤال ساده مى پرسيم:
نخست آنکه آيا اينکه آقاى ظريف شخص اول ديپلماسى در كشور است اين حاشيه امنيت را به او 

مى بخشد كه سخن خاف واقع بگويد و بدون سند و مدرک جماعتى را متهم كند؟!
سؤال دوم آن است كه شروع اين جريان از چه كسى بود؟ چه كسى با بهانه آنکه عرصه را بر منتقدان 
ايحه CFT تنگ كنند به اتهام زنى پرداخت. اصا چرا شــخص اول ديپلماسى در وزارت خارجه در 
حوزه اى كه به وزارت اقتصاد مربوط است )مركز مبارزه با پولشويى در وزارت اقتصاد است( ورود كرده 
و عدد و رقم دقيقى از يک معامله پولشويان مى گويد و سپس مى گويد كه سندى در اين رابطه ندارم!

سؤال سوم اين است كه وقتى جماعتى با سخنان ناشايست آقاى ظريف به پولشويى متهم شده اند 
آيا حق ندارند از او سند و مدرک براى سخنانش مطالبه كنند؟! 

و اما مهم ترين موضوع و ســؤال چهارم اين اســت كه چرا پرچمدار ديپلماسى كشور در مقاطع 
حساس چنين اظهاراتى بيان مى دارد كه عما از آن با عنوان پاس گل به اجنبى ياد مى كنند؟! مثا 
اينکه در اوج مذاكرات برجامى آيا شايسته است كه )آنچنان كه آقاى اميرى عنوان كرده( »پرچمدار 
ديپلماسى« كشور بگويد دشمن با چند بمب مى تواند تمام امکانات دفاعى ما را نابود كند؟ يا اينکه 
آقاى ظريف كه پرچمدار ديپلماسى كشور خوانده شده )و نه پرچمدار طيفى خاص( در مقاطعى به 
طرف خارجى مى گويد اگر چنين و چنان نشــود طيف ما سر كار نمى ماند يا اينکه قدرت به دست 
فان گروه مى افتد؟! يا اينکه آيا شايسته است كه نفر اول ديپلماسى ايران در كشور دشمن مدعى 
شود ما )يعنى ايران( و عربستان منطقه را نابود كرديم!! حتى باورش سخت است اما بايد پرسيد آقاى 

صالحى اميرى آيا چنين عملکردى از پرچمداران ديپلماسى سراغ داريد؟!

کارشناسان با ارائه دایل علمی، ربط 
دادن حل مســائلی چون خشکسالی و 
بحران آب، خشک شدن دریاچه ارومیه 
و آلودگی هوا به اجرای موافقت نامه پاریس 
را ماهی گیــری از آب گل آلود می دانند. 
عده ای از نمایندگان مجلس نیز با اشاره 
اکثر گازهای گلخانه ای توسط  اینکه  به 
کشــورهای غربی انتشار پیدا می کند، 
عجله مسئوان کشور در پیوستن به این 

موافقت نامه را منطقی نمی دانند.
خبرگــزارى مهر در گزارشــى در زمينه 
ابعاد و پيامدهاى اجــراى موافقت نامه آب و 
هوايى پاريس نوشت: در آخرين روزهاى سال 
۲۰1۵، سران 19۵ كشور جهان از جمله ايران 
در نشستى شركت كردند كه به نگرانى مردم 
جهان درباره تغيير اقليم اختصاص يافته بود و 
پيمان پاريس را به دنبال داشــت. اين پيمان 
مدعى است كه مهمترين دليل گرم شدن كره  
زمين انتشار گازهاى گلخانه اى مانند دى اكسيد 
كربن حاصل از مصرف سوخت هايى نظير نفت 
و گاز اســت، لذا براى توقف روند موجود بايد 

مصرف اين سوخت ها كاهش يابد.
با اين حال انتقاد اصلى به علمى بودن خود 
موضوع تغيير اقليم نيست، به عوامل آن است. 
بسيارى از منتقدان مى گويند نظريه گرم شدن 
زمين در اثر انتشــار CO۲ انسان ســاخت، 
هنوز در بين محققان از اعتبار و اتقان علمى 

برخوردار نيست. 
حسن لشــکرى، رئيس انديشکده اقليم 
و آمايش ســرزمين به مهر مى گويد: در ادوار 
گذشته كه خبرى از اين همه جمعيت، صنايع 
متعدد، ســوخت هاى فســيلى و غيره نبوده 

گرمايش جهانى چگونه اتفاق افتاده است؟ در 
دوره هايى در همين كشور ايران دماهاى بااتر 

از اين ثبت  شده است. 
بــا اين حال موافقان پيوســتن به توافق 
پاريس، بحران هاى محيط زيســتى كشور را 
نشــان مى دهند و اجراى تعهدات ســفت و 
سخت اين توافق را راه حل اصلى عبور از اين 
بحران ها مى دانند. موافقان به مسائلى همچون 
خشکسالى و بحران آب، خشک شدن درياچه 

اروميه و آلودگى هوا اشاره مى كنند. 
منتقدان امــا مى گويند اين اســتدال 
ماهى گيرى از آب گل آلود است. لشکرى در اين 
زمينه تصريح مى كند: پديده ريزگردها و خشک 
شــدن درياچه ها هيچ ارتباطى با تغيير اقليم 
ندارد. همه اين ها به دليل سوء مديريت هايى 
اســت كه در مديريت منابع آب وخاک كشور 
اتفاق افتاده است. جابه جايى آب در حوضه هاى 
آبريــز بدون مطالعه دقيق، احداث ســدهاى 
متعدد بدون توجه به حساسيت هاى زيست 
محيطى حوزه آبريز، نداشتن برنامه آمايشى 
مناسب براى كشاورزى، استفاده از كشت هاى 
نامناسب در اقليم هاى خشک كه آب برى باايى 
داشته اند، آبيارى سنتى مزارع، احداث صنايع 
بزرگ بدون توجه به پتانسيل هاى آبى منطقه، 
فقدان يک فرهنگ صحيح در مديريت و مصرف 
آب و عدم بازبينى و بازنگرى در قوانين مالکيت 
آب و ده ها دليل ديگر باعث بروز مشــکات 

زيست محيطى شده است.
وى تأكيد مى كند: آيا خشــک شــدن 
زمين هــاى جلگه حاصلخيز خوزســتان و 
تبديل شدن آن به چشمه ريزگرد زاده تغيير 
اقليم است يا سوء مديريت؟ آيا خشک شدن 

درياچه اروميه نتيجه خشکسالى است يا سوء 
مديريت در اســتفاده نامطلوب و بى رويه از 
منابع آب در سرچشمه هاى قبل از ورودى به 
درياچه؟ چشمه هاى ريزگرد داخل عراق نتيجه 
تغيير اقليم اســت يا خشک شدن هورهاى 
متعــدد داخل عراق؟ گردوغبــار خفقان آور 
دشت سيســتان كه زندگى را براى ساكنان 
آن به جهنمى تبديل كرده است، نتيجه تغيير 
اقليم است يا خشک شدن هامون ها؟ آيا اين 
بادها در سنوات قبل نمى وزيدند؟ مطالعات 
نشــان مى دهد كــه الگوهاى جــوى تغيير 
چندانى نداشته اند و شدت بادها نيز تغييرى 
نکرده است. همچنين، يک كارشناس محيط 
زيست درباره ارتباط ميان گازهاى گلخانه اى 
و آلودگى هوا و اين كه پيوستن به موافقت نامه 
پاريــس چه اندازه به رفع آلودگى هوا كمک 
مى كند، به مهــر مى گويد: راهکارهاى فعلى 
كاهش آلودگى هوا در تضاد با كاهش گازهاى 
گلخانه اى از جمله CO۲ هستند. بدين معنى 
كه اگر راهکارهاى كاهش آلودگى هوا )نصب 
كاتاليســت ها( جدى تر دنبال شود، به  ناچار 
افزايش گازهاى گلخانه اى از اين محل را در 
پى خواهد داشت. لذا ارتباط اين دو موضوع به 
 مثابه ماهى گرفتن از آب گل آلود است. محمد 
كاظمى خاطرنشان مى كند: گاز CO۲ و ديگر 
گازهــاى گلخانه اى اصًا جــزو آاينده هاى 
هوا محســوب نمى شوند و به عبارتى كاهش 
گازهاى گلخانه اى اصــاً ارتباطى با كاهش 

آلودگى هوا ندارد.
عسگر سرمست، پژوهشگر سياست گذارى 
انرژى نيز به مهر مى گويد: ما كشورى هستيم 
كه از نظر منابع نفت و گاز مجموعا رتبه اول 

دنيــا را داريــم. در واقع نقطه اثر يعنى هدف 
اصلى موافقت نامه پاريس، كاهش انتشار همين 
منابعى است كه ما داريم. پس به نظر مى رسد 
كه پيوستن ما به اين موافقت نامه ممکن است 
اقتصــاد ما را تحت تاثير قرار بدهد. به عنوان 
نمونه چند كشــور با شرايط مشابه را ببينيم. 
روسيه بزرگترين دارنده منابع گازى و يکى از 
بزرگترين كشورهاى زغال سنگ دنيا است. اين 
كشور تا به حال به موافقت نامه پاريس نپيوسته 
و از طرف مسئولين آن، از جمله پوتين اعام 
شده در صورتى كه كشور به موافقت نامه پاريس 
بپيوندد، در بلندمدت تاثير منفى روى اقتصاد 

كشور دارد. 
على ابراهيمى، عضو كميسيون كشاورزى 
مجلس نيز مى گويد: اساس توافق نامه پاريس 
بر مبناى پذيرش اين نظريه اســت كه انتشار 
دى اكسيد كربن موجب گرمايش زمين شده 
است، در حالى كه نظريات علمى متعددى، اين 

مسئله را رد مى كند. 
ابراهيمى خاطرنشان مى كند: حتى اگر اين 
مبناى غلط را نيز فرض بگيريم، ايران در انتشار 
CO۲ سهم بسيار كمى نسبت به كشورهاى 
توسعه يافته همچون آمريکا و روسيه دارد و با 
وجود نپيوستن اين كشورها، عجله مسئوان 
كشور در پيوستن به اين موافقت نامه منطقى 
نيست. همچنين سيد محمدجواد ابطحى، از 
نمايندگان مخالف تصويب اين موافقت نامه در 
مجلس، چنين مى گويد: اكثر گازهاى گلخانه اى 
توسط كشــورهاى غربى انتشار پيدا مى كند. 
بنابراين تصويب چنين لوايحى براى كشــور 
ايران، تأثيرى در كاهش اثر گازهاى گلخانه اى 

و انتشار آن ها ندارد.

نظر کارشناسان درباره اقدام عجوانه دولت

راه حل مسائل زیست محیطی كشور 
معاهده پاریس نیست

معــاون هماهنگ کننده ارتش دیروز 
در جمع خبرنگاران تاکید کرده است که 
در تامین چرخــه تجهیزات مورد نیاز در 
عرصه دریا، پیشرفته ترین امکانات را پای 

کار آورده ایم.
اميــر دريــادار حبيب اه ســيارى معاون 
هماهنگ كننده ارتش در حاشيه مراسم افتتاح 
نمايشــگاه توانمندى ها و دستاوردهاى فنى و 
تخصصى نيروى دريايى ارتش جمهورى اسامى 
ايران كه ديروز شــنبه 17 آذر ماه برگزار شد، 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اين نمايشــگاه 
به صورت دائمى برقرار اســت و از همه اساتيد، 
دانشجويان و اقشــار مختلف كه عاقه مند به 
ديدن پيشــرفت هاى ارتش جمهورى اسامى 
ايران و نيروى دريايى هستند دعوت مى كنيم 
كه به مناسبت چهلمين سالگرد انقاب اسامى 

از امروز تا پايان سال بازديد كنند.
وى افــزود: تا پيش از 7 آذر ۵9 همه تصور 
مى كردند نيروى دريايى ارتش توانايى خود را از 
دست داده است، اما به همت عزيزان تجهيزات 

آماده شد و در دريا مسلط شديم.
ســيارى ادامه داد: پس از آن هم با وجود 
دشمنى ها در سال ٨۲ ناو موشک انداز پيکان را 

ساختيم، در سال ٨۵ ناو جوشن را ساختيم، در 
ســال ٨٨ درفش و جماران را ساختيم و هفته 
گذشته نيز ناوشکن پيشرفته سهند به ناوگان 
نيروى دريايى ارتش ملحق شد و در آينده نزديک 
نيز ناو دنا و زيردريايى فاتح الحاق خواهند يافت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاون 
هماهنگ كننده ارتش بــا بيان اينکه على رغم 
فشــارهاى دشمن براى ناتوان قلمداد كردن ما 

در موضوع يگان هاى شناور، سامانه ها و تجهيزات 
ساخته شده و نوسازى ها انجام شده است و امروز 
به جايى رسيده ايم كه مى توانيم تجهيزاتمان را 
به روز كنيم، تاكيد كرد: اعام مى كنيم كه در 
تامين چرخه تجهيزات مورد نياز در عرصه دريا، 
پيشــرفته ترين امکانات را پاى كار آورده ايم و 
مى توانيم با اين امکانات بهترين نوع ماموريت را 

در عرصه دريا داشته باشيم.

دریادار سیاری:

امروز می توانیم تجهیزاتمان را به روز كنیم

ظلم بزرگ دولت به سه هزار دانشجوی بورسیه
نوبت محاكمه مدیران متخلف است

بقيه از صفحه۲
تظلم خواهی از دستگاه قضا 

زندگى بورســيه ها روزبه روز سخت تر مى شد. 
آن ها كه بــا روياى تحصيل ســپس تدريس در 
دانشگاه، بسيارى از فرصت ها را رها كرده و رسما با 
وزارت علوم به نمايندگى از دولت جمهورى اسامى 
قرارداد بسته بودند، ناگهان بين زمين و آسمان رها 
شده و همه آنچه برايشان توصيف شده بود، همچون 
سرابى دور از دسترس، نابود شده بود! به آنها آشکارا 
ظلم شــده بود و قانون اساســى راه رسيدگى به 
تظلمات اشخاص را مرجع قضايى معرفى كرده بود. 
شــکايات متعددى در ديوان عدالت ادارى به 
ثبت رسيد و آخرين بارقه اميد در دل دانشجويان 
روشــن شــد. اما در كمال ناباورى، )رئيس  وقت 
ديــوان عالى كشــور( در تير 94 اعــام كرد كه 
موضوع بورســيه ها قابل شکايت در ديوان عدالت 

ادارى نيست! 
منتظرى بــه مصوبه اى در شــوراى انقاب 
فرهنگى اشاره كرده بود كه بر اساس آن، ديوان حق 
ورود به برخى تصميمات وزارت علوم را ندارد! اين 
مصوبه آشکارا خاف قانون اساسى بود و از قضا شعب 
ديوان، دهها راى در موضوعات مختلف )به خصوص 
در موضوعات انضباطى( به درســتى و برخاف آن 
مصوبه صادر كرده بودند اما هرچه بود،آن كورسوى 
اميد كه با شکايت به ديوان در دل هايى روشن شده 

بود،رو به خاموشى نهاد.
دولت در آن زمان كميته اى تشــکيل داد كه 
صددرصد خاف قانون و مخالف منطق عقلى بود. 

اين امر مورد اعتــراض رئيس وقت ديوان هم قرار 
گرفت. اعتراض او به حق بود، زيرا عما شاكى بايد 
شــکايت خود را به جاى ديوان، به كسى تحويل 
مى داد كه از او شکايت دارد! و هم او بود كه بايد به 
اين شکايت رسيدگى مى كرد! خب نتيجه از ابتدا 
معلوم است! دانشجويان نخبه از ظلم وزارت علوم 
به تنگ آمده بودنــد، بايد به كميته اى كه وزارت 
علوم تشکيل داده شکايت مى كردند و آن كميته 
وابسته به وزارت علوم، بايد بين دانشجويان و خودش 

داورى مى كرد!
فشارهاى سياسى و رســانه اى اجازه نمى داد 
كه دولت، يک بار براى هميشــه، آب پاكى را روى 
دست بورسيه ها بريزد و آنها را از احقاق حقشان نا 
اميد كند، لذا به شــيوه خسته كردن و سردواندن 

روى آورده بودند!
 هشدارهای رهبر انقاب 

همزمــان با تعلل دولت و كوتاهى و بى عملى 
بخش هاى ديگر، باز اين رهبر انقاب بود كه نسبت 
به اين ظلم آشکار هشــدار داده و 13 تير 1394 
طى ديدارى با اســاتيد دانشگاه ها اظهار داشتند : 
»يکــى از غلط ترين كارهايــى كه در اين يکى دو 
ســال اخير اتفاق افتاد، اين مسئله  بورسيه ها بود. 
اگر راست هم بود اين حرف -كه البته بعد تحقيق 
كردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نيست؛ 
آن طورى كه روزنامه ها با آن بازى كردند هم نبود؛ 
به ما گزارش هاى دقيق و بر اساس بررسى ها دادند- 
راهش اين نبود كه ما مسئله را روزنامه اى كنيم. يک 
تعدادى برخاف قانون يک امتيازى به دست آوردند؛ 

خيلى خب، راه قانونى وجود دارد: لغو كنند آن امتياز 
را؛ ســروصدا ندارد. جنجال درست كردن، حاشيه 
درســت كردن است و اين سّم براى محيط علمى 
است كه بايستى با آرامش كار خودش را دنبال بکند. 
اين سم را متأسفانه افرادى بر اساس همان پايه هاى 
بينش فکرِى مبنى بر سياسى كارى و سياست بازى 
به كام دانشگاه كشور ريختند؛ چرا؟ عاوه بر اينکه 
ظلم هم شد - به خيلى ها ظلم شد- هم خاف قانون 
بود اين كار، هم خاف تدبير بود اين كار، هم خاف 
اخاق بود؛ آن وقت مدام دم از اخاق هم مى زنند. 
توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مى كنند! اين كار 
اخاقى بود؟ حاشيه ســازى نشود. نگذاريد محيط 

آموزش عالى اسير حواشى بشود.«
دقيقا دو سال پس از اين سخنان رهبر معظم 
انقاب 1۲ تير 1396 در ديدار با مسئوان قضايى 
كشور تصريح كردند: »البته در موضوع بورسيه ها، 
موضوع به درستى پيگيرى نشد و آن كارى كه بايد 

انجام مى شد، محقق نگرديد.
31 خرداد همين سال نيز در ديدار رهبر معظم 
انقاب با اساتيد، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها 
يکى از حاضران در خصوص وضعيت دانشــجويان 
بورسيه مطالبى را مطرح و نسبت به مشکات ايجاد 
شده براى اين دانشجويان انتقاد كرد، معظم له در پاسخ 
خاطر نشان كردند: اين درخواست و تظلمى كه مطرح 
شد حتما بايد دنبال و رسيدگى شود و در شبيه اين 

مسائل به وزير علوم نيز تذكر داده شده است.
شايد بعد از اين بود كه برخى تحركات در ديوان 
محاسبات و بخش هايى ديگر رخ داد و پرونده هايى به 

جريان افتاد و در نهايت با گذشت نزديک چهار سال 
و نيم از آن ماجراهاى تلخ و دردناک ديوان محاسبات 
كشور حکم نهايى خود را درباره بورسيه هاى دولت 
دهم صادر كرد كه بر اين اســاس تخلفى متوجه 
شوراى مركزى بورس دولت دهم نيست و اين شورا 
در حدود وظايف و اختيارات قانونى عمل كرده است، 
با صدور اين حکم و نهايى شدن نتيجه پرونده اينک 
نوبت محاكمه مديران متخلفى است كه با سرنوشت 
3 هزار بورســيه براى مطامع سياسى خود بازى و 

مرتکب ظلم بزرگ شدند.
از بهــار 1393 كه بازى سياســى دولتى ها با 
زندگى هزاران دانشجو آغاز شد نزديک پنج سال 
مى گذرد و امروز مشخص شده است كه تخلفى در 
ماجراى بورسيه ها رخ نداده است، ظلم بزرگ دولت 
به سه هزار بورسيه كه برخى از آن ها زندگيشان را از 
دست داده اند قابل تامل و پيگيرى است، اينک كه 
ديوان محاسبات كشور حکم نهايى خود را داده نوبت 
محاكمه مديران متخلف كه اين بازى را مديريت 

كرده اند فرارسيده است.
از قوه قضائيه انتظار مى رود كه به وظيفه خود 
در اين رابطه عمل كرده و حقوق از دســت رفته 
هزاران نخبه علمى كشــور را اعاده كند هر چند 
كه تاكنون هم به اندازه كافى دير شــده و برخى 
زندگى خود را از دســت داده و آواره شده اند، ولى 
اين پيگيرى و محاكمه عامان ظلم بزرگ مى تواند 
به برخى سياست بازان اين پيام را مخابره كند كه 
دوران بزن در رو تمام شده و هر عمل خاف قانون 

و ظلمى بازخواست خواهد داشت.

وجود مبارک حضرت امير)ع( در كلمه چهل و دوم نهج الباغه درباره بيماري يکى 
از اصحابش فرمود: بيماري كار نيست كه خدا اجر بدهد. بيماري يک رخداد آزموني 
است كه ذات اقدس اله انسان را مي آزمايد. اگر كسي در اين آزمون سرفراز به درآمد 
و خدا را شاكر بود، صابر بود، اجر مي برد و اگر شاكر و صابر نبود، از نظر زبان سخني 
نگفت، از نظر قلب كاري نکرد، همه اين امور را به حسب ظاهر تحّمل كرد، باز فضل 

الهي شامل حالش مي شود و برخي از سّيئات او را مي بخشد.
3 عامل درهم کوبنده غرور انسان

يک بيان نوراني هست كه حضرت فرمود اگر اين سه چيز نبود، سِر بشر را چيزي 
خم نمي كرد: مرگ، مرض و فقر. اين سه عامل براي آزمون است كه بشر از اين غرور 
پايين بيايد. اگر اين سه امر نبود، چيزي بشر را از آن مرَكب غرور پياده نمي كرد. بعد 
فرمود: »َو إِنَُّه َمَعُهَنّ لََوثَّاٌب« با اينکه اين سه امر هست: مرگ هست، مرض هست ،فقر 

هست، با اين وجود او جنب و جوش بي فايده اي دارد.]1[ 
ما دشــمنان خارجي داريم كه اينها يا به آب و خاک ما طمع دارند يا به ســاير 
اندوخته هاي ما. اما دشمن دروني هيچ كاري با منافع بيروني ندارد، اين فقط با دين ما 
و با آبروي ما و با حيثيت ما مي جنگد. شما در سوره مباركه »اعراف« ماحظه بفرماييد 
ذات اقدس اله اين قّصه آدم و حوا و جريان شيطان را كه تحليل مي كند مي فرمايد:اى 
فرزندان آدم؛ ببينيد شيطان با جّدتان چه كرد؟!]۲[ اين يک داستان است. حاا وضع 
وجود مبارک حضرت آدم در بهشت چگونه بود؟ منظور از اين بهشت چيست؟ چگونه 
وارد بهشت شدند؟ چگونه از بهشت به درآمدند؟ اين يک امر آساني نيست، ولي »آنقدر 
هست كه بانگ جرسي مي آيد«.]3[ قافله اي دارد حركت مي كند. برخي ها باخبرند اين 
قافله از كجا آمده و به كجا مي رود و مقصدش چيســت. ولي اكثر مردم از هدف اين 
قافله بي خبرند، صداي زنگ گردن اسب يا شتر اين قافله را مي شنوند. حرف حافظ اين 
است: »كس ندانست كه منزلگه معشوق كجاست«، اينها وارد خاک مي شوند از كجا 

سر در مي آورند؟ اما »اينَقَدر هست كه بانگ َجرسي مي آيد«.
جريان قّصه آدم و حوا و اينها براي خواص تا حدودي قابل حّل و روشــن شــده 
اســت؛ اما براي توده مردم حّل آن آســان نيست. در ســوره »اعراف« اين قسمت را 
ْيطاُن(، اين شيطان چندين كار با شما  ُکُم الَشّ بيان كرده، فرمود: )يا بَني  آَدَم ا يَْفِتَنَنّ
مي كند؛ شيطان نه تنها با بدن شما مخالف است، نه تنها با مال شما مخالف است، نه 
تنها با دين شما مخالف است، با انسانيت شما هم مخالف است. حاا بر فرض شما را 
كافر كرد، مگر دست بردار است؟! اين تا انسان را مسلوبالحيثيه نکند رها نمي كند. اين 
طور نيست كه شيطان در محيط كافر نباشد، آنجا هم هست. آنها را نمي خواهد كافر 
كنــد، آنها كافرند، آنها را نمي خواهد بي دين كند آنها بي دينند. دو تا كار را نمي كند: 
نه آنها را از دين بيرون مي كند، چون داخل دين نيستند. نه جلوي آنها را مي گيرد از 
دين پذيري، براي اينکه آنها درصدد دين پذيري نيستند. مي خواهد اينها را مسلوبالحيثيه 
كند، بي آبرو كند، با انسانيت مخالف است. بنگريد در سوره مباركه »اعراف« ذات اقدس 
اله چگونه هشدار مى دهد. فرمود: )يا بَني  آَدَم(، سخن از »يا ايها الذين آمنوا« نيست، 
سخن از فرزند آدم است؛ يعني همان آثار تلخي كه براي آدم اثر گذاشت در شما هم 
ِة ، اى فرزندان آدم!  ْيطاُن َكما أَْخَرَج أَبََويُْکْم ِمَن الَْجَنّ ُکُم الَشّ هست: )يا بَني  آَدَم ا يَْفِتَنَنّ
شيطان شما را نفريبد، آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد(، تا اينجا 
روشن است كه اينها را از بهشت بيرون كرد. از بهشت بيرون آمدن خيلي رنج و دردي 
ندارد. بعد فرمود تمام تاش و كوشش او اين بود كه به آدم)ع( اصرار كرد كه نه تنها 
از بهشت بيرون برود: )لُِيْبِدَي لَُهما ما ُوورَِي َعْنُهما ِمْن َسْوآتِِهما؛ تا آنچه را از اندامشان 
پنهان بود آشــکار سازد(،]4[ بلکه خواســت آنها را بى آبرو كند. ما در تعبيرات فارسي 
مي گوييم او را بي حيثيت كرد، مسلوبالحيثيه كرد، لباسش را َكند. آنجا نقصي نبود، 
اينها زن و شوهر بودند، اين ننگي نبود. حاا بر فرض لباسشان را به در آورد، اين تعبير 
تعبير كنايه اي اســت؛ يعني او تا آدم را بي آبرو نکند رها نمي كند،اين طور نيست كه 
اگر كسي ـ معاذاه ـ از اسام به در آمده كافر شده، شيطان او را رها كند؛ لذا وجود 
مبارک رسول گرامي)ص( فرمود: »أَْعَدي َعُدِوَّک نَْفُسَک الَِّتي بَْيَن َجْنَبْيَک«؛]۵[ بدترين 
دشمن همين غرور و خودخواهي و هوس است كه دامنگير ماست و اگر اين برطرف 

بشود ديگر هيچ باكي نيست.
نفس تو دشمن دروني تو / مابقي دشمن بروني تو

گر شود دشمن دروني نيست/ باكي از دشمن بروني نيست]6[
بیماری؛ عامل آمرزش گناهان

وجود مبارک حضرت امير فرمود بيماري، عمل نيست كه ثواب داشته باشد. آن 
صبر و بردباري و شکر است كه باعث ثواب است؛ البته گاهي ممکن است براى انسان 
بيمار، همين بيمارى اش كيفر بعضي از رفتارهاي تلخ او باشد. فرمود: »َجَعَل اه َما َكاَن 
َئاتَِک«؛ ممکن است كّفاره برخي از گناهان تو باشد، اين  ]ِمْنَک [ ِمْن َشْکَواَک َحّطاً لَِسِيّ
اميد هست؛ اما اينکه بخواهي ثواب ببري، با بيماري نمي شود ثواب برد، چون بيماري فعل 
انسان نيست تا انسان ثواب ببرد. »َفإَِنّ الَْمَرَض َا أَْجَر فِيِه«،ثواب در اثر كار خوب، حرف 
َئاِت َو  ِيّ ُه يَُحُطّ الَسّ خوب، نوشتن خوب، قيام خوب، اقدام خوب و مانند آن است. »َو لَِکَنّ
َها َحَتّ الْْوَراِق«، »َحّط« با طاي مؤلف يعني فروريختن. آن »َحّت« با تاي منقوط  يَُحُتّ
يعني ريختن برگ درخت. فرمود گناهان از انسان ريخته مي شود آن طوري كه برگ ها 
در پاييز از درخت ريخته مي شود. گناه ريخته مي شود؛»َو إِنََّما الْْجُر فِي الَْقْوِل بِاللَِّساِن 
َو الَْعَمِل بِاْليِْدي َو الْْقَداِم« انسان يا با پا جايي مي رود كار مثبتي انجام مي دهد، يا با 
دست كاري انجام مي دهد، يا با زبان كاري انجام مي دهد، اينها سربازان الهي  هستند. 

اعضای انسان، گواهان اعمال او در قیامت
 اين اعضا، ما نيستيم، اينها ابزاري اند كه در اختيار ما هستند. اينها وقتي در قيامت 
حرف مي زنند تعبير قرآن كريم اين است كه اينها شهادت مي دهند: )يَْوَم تَْشَهُد َعلَْيِهْم 
أَلِْسَنُتُهْم َو أَيْديِهْم َو أَْرُجُلُهْم(،]7[ حاا اگر كسيـ  خداي ناكردهـ  با اين دست، روميزي 
يا زيرميزي گرفت، اين دست گناه نکرد، براي اينکه وقتي اين دست در قيامت حرف 
مي زند مي گويند شهادت داد. اگر اين دست گناه مي كرد بايد مي گفت اقرار كرد! شهادت 
يعني بيگانه عليه كسي حرف مي زند. يعني اگر اين شخص گناه كرد و ديگري جريان 
او را بازگو كرد، مي گويند شهادت داد؛ اما خود اين شخص اگر حرف مي زند مي گويند 
اقرار كرد. يک اقرار داريم كه مربوط به خود تبهکار است. يک شهادت داريم كه مربوط 
به ديگري است. تعبير قرآن اين نيست كه كسي كه با دست گناه كرد، اين دست در 
قيامت حرف مي زند واقرار مى كند! دست گناه نمي كند، دست ابزار كار ماست، ما هستيم 
كه گناه مي كنيم، حتي زباني كه فحش مي دهد غيبت مي كند، اين زبان گناه نمي كند، 
اين ما هستيم كه زبان را وادار به عصيان مي كنيم؛ لذا اين زبان در قيامت حرف مي زند و 
عليه انسان شهادت مى دهد. پس ماييم و ماييم و ماييم و ما! اين است كه گفتند خودت 
را بشناس. اين دست و پا و اينها از ما جداست، ابزار كار ماست تا برسيم به خود ما كه ما 
خودمان مالک خودمان هستيم يا نيستيم؟ ولي »اينقدر هست كه بانگ جرسي مي آيد«. 
حاا اين دست براى چه كسى است؟ ما كه نيستيم، اين ابزار كار ماست. در بيان 
نوراني وجود مبارک حضرت امير در بحث هاي ديگر نهج الباغه كه گذشــت فرمود: 
»َجَوارُِحُکمْ  ُجُنوُده  «؛]٨[ يعني اگر شــما شــنيديد كه در قرآن آمده است: )ِهِ ُجُنوُد 
ماواِت َو الْْرِض(،]9[ شنيديد كه )ما يَْعلَُم ُجُنوَد َربَِّک إِاَّ ُهَو(،]1۰[ بشنويد كه اعضاي  الَسّ
شــما هم سربازان الهي اند: »َجَوارُِحُکمْ  ُجُنوُده ... َو َخلََواتُُکْم ِعَيانُه «. اگر خداـ  خداي 
ناكرده ـ خواست كسي را بگيرد از جاي ديگر لشکركشي نمي كند، با همين دست، 
با همين پا و زبان انســان، انســان را مي گيرد. حرفي مي زند رسوا مي شود، چيزي را 
مي گيرد رســوا مي شود، جايي مي رود رسوا مي شود. اين دست، سرباز خداست. اين 
طور نيست كه از جاي ديگر لشکركشي بکند؛ لذا فرض ندارد كه كسي در برابر خدا 

بخواهد مقاومت كند. 
بنابراين اين ابزار را به ما دادند براي آزمون. آن كارهايي كه در درون درون ماست 
آنها هم اين چنين است. گاهي انسان فکري مي كند كه باعث رسوايي اوست. فرمود 
مواظب دســتتان باشيد، مواظب پايتان باشيد تا آبرومندانه زندگي كنيد. تمام تاش 

و كوشش انبياي الهي و فرشته هاي الهي اين است كه ما آبرومندانه زندگي كنيم.
بیانات حضرت آیت اه جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخاق؛ 97/9/8 

اعضا و جوارح؛ سربازان خداوند

نایب رئیس  کمیســیون اصل 9۰ مجلس با بیان 
اینکه مردم از عدم نظارت دولت بر بازار شــاکی 
هستند، گفت: قیمت کااها با افزایش دار افزایش 
یافت اما امروز کــه دار حدود 7 هزار تومان ارزان 
شده اما قیمت کااها پایین نمی آید بلکه هچنان رو 

به افزایش است.
محمدرضا اميرحســنخانى نماينده مردم فردوس در 
گفت و گــو با فارس با انتقــاد از گرانى هاى موجود در بازار 
گفت: درست است كه ما در جنگ اقتصادى به سر مى بريم 
و قيمت  ارزهاى خارجى باا رفته اما مردم از عدم نظارت و 
عدم مديريت دولت شاكى هستند. اين گونه نمى شود هركس 

هر كارى كه دلش مى خواهد در كشور بکند.
وى افزود: يک روز دار از 4 هزار تومان به 1٨هزار تومان 
رسيد و قيمت كااها هم به همين ميزان چهار برابر افزايش 
يافت. دار امروز به حدود 1۰ تا 11 هزار تومان رســيده و 
حداقل حدود 7 هزار تومان افت قيمت داشته اما عليرغم 
كاهش قيمت دار قيمت كااها همچنان رو به افزايش است 

حتى قيمت ها ثابت هم نمانده است.
نايب رئيس كميسيون اصل 9۰ مجلس اظهار داشت: 
متأســفانه بعضى ها از نبود نظارت و عدم مديريت دولت 
سواستفاده مى كنند و فشار اين سواستفاده ها به مردم مى آيد.
اميرحسنخانى خاطرنشان كرد: يک روز حرف از دار 
4۲۰۰ تومانى زدند ما گفتيم دار 4۲۰۰ تومانى كجا است 
مى گويند اصاً در بازار نيست، ارز نيمايى هم كه نمى دهند، 
بعد مى گويند بازار ديگرى راه افتاده كه ارز در آن بازار بايد 

تهيه شــود كه در آن بازار قيمت 1۰ هزار تومان است اما 
كاايى كه در بازار در حال حاضر عرضه مى شود با همين 
دار 1۰ هزار تومان نيســت بلکه با قيمت متناسب با دار 

16 هزار تومان محاسبه و به مردم عرضه مى شود.
وى افزود: شرايط، شــرايط جنگ اقتصادى است در 
شرايط جنگ اقتصادى مديريت و توجه دولت بايد بيشتر 
باشد و بايد از تمام توانش براى كنترل بازار استفاده كند نه 

اينکه هر كسى هر كارى كه دلش مى خواهد بکند. 
نايب رئيس كميسيون اصل 9۰ مجلس اظهار داشت: 
اان وضعيت به گونه اى است كه هر كسى هر كارى دلش 
مى خواهد مى كند، هــر كاايى به هر قيمتى كه بخواهد 
مى فروشند و مردم هم داد شان را به كى بزنند، صدايشان 
به كجا مى رسد. ما هم كه نماينده مردم كه صداى مردم بايد 
باشيم صحبت مى كنيم دستگاه ها چندان پاسخگو نيستند.

اميرحسنخانى خاطرنشــان كرد: توليدكنندگان بايد 
شــرايط امروز كشور را درک كنند. شرايط امروز كشور به 
گونه اى نيست كه ما بخواهيم از مردم سود مضاعف بگيريم 
و به مردم فشــار مضاعف وارد كنيم. شرايط امروز شرايط 
جنگ است كه كاايى كه توليدكننده توليد مى كند با قيمت 
كمتر بدهد تا مردم بتوانند هجمه آمريکا را پشت سر بگذارند 
نه اينکه هجمه آمريکا هست ما هم فشار را به مردم بيشتر 

كنيم و مردم زودتر به مشکل بربخورند.
وى در پايان گفت: گاهى آدم احساس مى كند بعضى ها 
در كشور به دنبال اين هستند كه ملت زودتر تسليم شوند تا 

بيشتر مقاومت كنند و اين انسان را رنج مى دهد.

یکی از چهره هــای اصاح طلب که 
سال 92 در حمایت از روحانی گفته بود 
ما حاضریم دندانه های کلید وی باشیم، 
این روزها اوضاع اقتصادی کشور به سامان 
از  زیادی  اقتصادی  و چالش های  نیست 
جمله رکود، تورم، احتکار و... کشور را با 
مشکل مواجه ساخته است موضع خود 

نسبت به دولت را تغییر داده است. 
ســعيد حجاريان در گفت و گو با تســنيم 
درباره دايل تغيير رفتار اصاح طلبان با دولت 
طى ماههاى اخير گفته است: » من پيش تر هم 
گفته ام، ما با دكتر روحانى عقدى –به صورت 
ائتاف- نبســته بوديم. ايشــان وعده هايى به 
مردم دادند و مردم هم به دليل همان وعده ها 
پاى صندوق رأى رفتند. دفاع ما، براساس همين 
وعده ها بود و نه خواسته هاى حداكثرى خودمان. 
اما، ايشان به بسيارى از وعده هايش يا نخواست 
يا نتوانســت عمل كند و فى الواقع زمانى كه از 
خود عبور كرد، طبعاً بخشــى از اصاح طلبان 

هم ناگزير با ايشان زاويه پيدا كردند. «
چنين اظهاراتى از ســوى چهره شاخص 
اصاحات درحالى اســت كه وى سال 9۲ در 

گفــت گو با روزنامه بهار گفته بود: » اگر آقاى 
روحانى محذوراتى دارد ما از ايشان مطالبه اى 
نداريم، بلکه به عنوان مشاورانى امين تجربيات 
خود را در اختيارشــان قرار مى دهيم. به قول 
معروف مفتاح را دندانه شــو، حاضريم دندانه 

كليد ايشان باشيم. «
گفتنى اســت اصاح طلبان در حمايت از 
آقاى روحانى نيز صداقت به خرج نداده اند؛ آنها 
امتياز گرفتند و به جاى بدهکارى، طلبکار دولت 
شدند و به وقتش، با دولتى كه در تقصيرها و 
انحرافات و ســوء عملکردهايش شريک بلکه 
متهم اول بودند، فاصله گذارى و از خود سلب 

مسئوليت كردند.
مدعيان اصاحات به دولت نگاه سانديسى 
دارند، آنان مى خواهند تا آخر از مواهب حضور 
در دولــت بهره برده و زمانى كه اين موقعيت 
رو به اتمام بود لگدى زده و سفره خود را جدا 
كنند و سر سفره ديگرى بنشينند، نتيجه اين 
نگاه عدم صداقت و مواضع متناقض در دوره هاى 

مختلف است.
در پــى موضع گيرى سالوســانه مدعيان 
اصاحات نسبت به دولت، سايت ديپلماسى 

ايرانى وابســته به صادق خرازى در يادداشتى 
نوشت: »خاتمى، عبور از روحانى را كليد زد، 
چون مى داند تمام شــده است... در وضعيت 
بغرنج كه حل معضــات متنوع و متعدد آن 
به اعجــاز نياز دارد از روحانــى نه تنها نبايد 
انتظار معجزه داشت، بلکه از روحانى به تصوير 
كشيده شــده حتى نمى توان انتظار مديريت 
مناسب بحران را داشت. مى توان به كارگيرى 
ادبيات تهديد در مقابل سؤال مجلس، تداوم   
گفتاردرمانى و عدم قطعيت در تصميم بهنگام را 
نشانه تمام  شدن روحانى دانسته و شايد نه تنها 
بايد از او عبور كرد بلکه بايد براى خداحافظى 

از وى آماده بود.«
بر همين اســاس اتحاد و افتراق مدعيان 
اصاحات بــا فرد يا جريانى دائــر مدار نگاه 
قدرت محور آنان اســت، اين نوع نگاه حاصلى 
جز عدم صداقت و دورويى ندارد، آنان ژســت 
اپوزيسيون مى گيرند و از مواهب اپوزيسيون 
بهره مى برند و زمانى كه اين مواهب تمام شد 
لگدى به زير ميز زده و بازى را به هم مى ريزند 
بى آنکه بدانند شاهد و ناظر بيرونى آگاه است 

و فريب نمى خورد.

وزارت امور خارجه چین سفیر کانادا 
در این کشور را در اعتراض به بازداشت 
یکی از مدیران ارشــد شرکت هوآوی 
با صدور  احضار کرد، چیــن همچنین 

بیانیه ای بر آزادی وی تأکید کرد.
به گزارش ايســنا، به نقــل از خبرگزارى 
اســپوتنيک، منگ وانژو، مدير مالى شركت 
هوآوى به تازگى در كانادا بازداشت شد. منابع 
خبــرى علت بازداشــت او را اتهام تخطى از 

تحريم هاى ايران اعام كرده اند.
در همين حال، وزارت امور خارجه چين 
در واكنش به اين رويداد، جان مک كالوم، سفير 
كانادا در پکن را احضار و اعتراض شديد طرف 

چينى را به وى اباغ كرد.
دستگاه ديپلماسى چين اقدام به دستگيرى 
منگ را »به شدت زننده« قلمداد كرد و از اوتاوا 
خواست كه هرچه سريع تر او را آزاد كند. وزارت 
امور خارجه چين هشــدار داد، در صورتى كه 
كانادا از آزادى اين تبعه چينى خوددارى كند، 

با عواقب جدى مواجه خواهد شد.
به گزارش فارس، دولت چين روز پنجشنبه 
از كانادا درخواست كرد تا مدير مالى شركت 
هوآوى را آزاد كند. اين شــخص متهم شده 
است كه تحريم هاى آمريکا عليه ايران را نقض 

كرده است.
بنابر گزارش شبکه خبرى الجزيره، در پى 
درخواست واشنگتن از كانادا، منگ وانژو را در 
»ونکوور« دستگير كردند. وى احتماا به آمريکا 

فرستاده خواهد شد.
با اين حال در بيانيه اى كه دولت چين روز 
پنجشــنبه منتشر كرده، آمده است كه منگ 
وانژو هيچ قانونى را در آمريکا و يا كانادا نقض 
نکرده اســت و از كانادا خواسته شده تا هرچه 
زودتر با آزاد كردن وى، اشتباهى كه مرتکب 

شده است را اصاح كند.
دولت چين همچنين اعام كرده اســت 
كه كانادا كه درباره بازداشت منگ وانژو به او 
توضيحى نداده، در واقع حقوق  انسانى وى را 
نقض كرده است. دستگيرى اين تبعه چين در 
شرايطى صورت گرفت كه جنگ تجارى ميان 

چين و آمريکا شدت گرفته است.
مقامات آمريکايى از سال ۲۰16 شركت 
هوآوى را زير نظر گرفته اند و اين شــركت را 
متهم كرده اند كه فناورى هــاى آمريکا را در 
اختيار ايران قرار داده است. آمريکا همچنين 

هوآوى را به جاسوسى هم متهم كرده است.
برخى منابع محکوم شدن منگ وانژو به 

3۰ سال زندان را محتمل دانسته اند.

چین با احضار سفیر كانادا:
مدیر هوآوی باید آزاد شود

حجاریان سال 92: حاضریم دندانه های كلید روحانی باشیم
حجاریان سال 97: با روحانی عقدی نبسته بودیم! 

نایب رئیس  کمیسیون اصل نود:

قیمت كااها علی رغم كاهش قیمت دار
همچنان رو به افزایش است
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آل خلیفه در چالش »تونل«
حزب اه را محکوم و از اسرائیل حمایت کرد!

بــه »چالش تونل«  آل خلیفه در واکنش 
بین حزب اه لبنان و رژیم صهیونیستی جانب 
صهیونیست ها را گرفت و حزب اه لبنان را هم 

به حمایت از تروریسم محکوم کرد!
 »خالد بن احمد آل خلیفه«، وزیر خارجه بحرین 
در راستای خوش خدمتی به صهیونیست ها و خیانت 
به آرمان فلسطین، با ادعای تروریست بودن حزب اه 

لبنان، اظهار داشــت: »آیا حفر تونل توسط حزب اه 
تهدیدی آشکار برای ثبات لبنان نیست؟ همسایگان 
لبنان حق دارند با تهدیــدی که در معرض آن قرار 
دارند، مقابله کنند...ارتش اسرائیل تونل های هجومی 
در مرزهای لبنان را کشــف کرده اســت.« بنیامین 
نتانیاهو اخیرا حــزب اه را به حفر تونل در مرزهای 

لبنان با اراضی اشغالی فلسطین متهم کرد.

ترامپ با فحاشی
از خجالت وزیر خارجه سابقش درآمد

رئیس جمهــور آمریــکا در واکنــش بــه 
افشاگری های  وزیر خارجه سابق خود، علیه او 
فحاشــی کرد و گفت، »رکس تیلرسون« فردی 

کودن و تنبل است.
اظهــارات تیلرســون  کــه » دونالــد ترامپ«  را 
قانون ستیز و بی نظم خوانده بود، با فحاشی رئیس جمهور 
آمریکا مواجه شــد؛ ترامپ جمعه شب در توئیت خود 

نوشــت: »مایک پمپئو« )وزیر خارجــه فعلی آمریکا( 
خیلی عالی کار می کند، من به او بسیار افتخار می کنم. 
ســلف او، یعنی رکس تیلرسون، از ظرفیت روانی ازم 
برخوردار نبود.به گزارش تسنیم، رئیس جمهور آمریکا 
ادامه داد: او )تیلرســون( مثل یک تخته سنگ کودن 
بود، و من نتوانســتم سریع از شرش خاص شوم، او به 

شدت تنبل بود.
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سرویس خارجی-
حمات جنون آمیز و بی وقفه ائتاف سعودی 
به یمن طی فقط سه ماه باعث کشته شدن 1500 
غیر نظامی شده است. این بخشی از گزارش 
تازه سازمان ملل از اوضاع حاکم بر یمن است.

در تجاوز ائتاف ســعودی به یمن غیر نظامیان 
متحمل بیشترین خسارت جانی و مالی شده اند. اخیرا 
روزنامه »گاردین« اعام کرد که 57 هزار یمنی به 
دلیل حمات سعودی کشته و 85 هزار کودک نیز 
قربانی گرسنگی و بیماری شده اند. این روند همچنان 
ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از خبرگزاري شین هوا، حمات بي رحمانه و بي وقفه 
سعودی به یمن از مرداد تا مهرماه سال جاری 1500 
قربانی غیرنظامی برجای گذاشته است. شابیا مانتو 
سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان 
ملل متحد اعام کرد این آمار به معنای آن است که 
به طور متوسط در هر هفته 123 غیرنظامی کشته 
شده اند. طبق آمار منتشــر شده، از این میزان 33 
درصد زن و کودک بودند که 217 تن آنان کشته و 
268 تن زخمی شده اند. طبق گزارش کمیساریای 
عالی امور پناهندگی ملل متحد 23 درصد کشــته 
شــدگان و مجروحان این دوره زمانی در خانه های 

خود حضور داشتند.
حمات بــه زیرســاخت های درمانی هم 154 
قربانــی در میــان غیرنظامیان داشــته و حمله به 
اتوبوس ها و خودروها نیز 316 قربانی داشته است. 
شــابیا مانتو گفته هر روز که از این جنگ می گذرد 
برای غیرنظامیانی که پیش از این نیز آسیب دیده اند 
رنج جدیدی به همراه دارد. به گفته کمیساریای عالی 
امور پناهندگان سازمان ملل متحد صعده و الحدیده 
که کانون های جنگ یمن هستند، بیشترین شمار 

قربانیان انسانی را در این مدت داشته اند.
پیش از این سازمان ملل هشدار داده بود کمبود 
غذا در یمن جان 13 میلیون نفر را تهدید می کند. 
برخی خبرگزاری ها هم بیش از 20 میلیون از مردم 
یمن را در آســتانه قحطی می بینند. سازمان ملل 
یمن را نماد »بزرگترین قحطی قرن« نامیده است. 

تداوم مذاکرات یمن
از سوی دیگر مذاکرات یمن که از روز پنجشنبه 

هفته گذشته در استکهلم سوئد شروع شده همچنان 
ادامــه دارد. در همین ارتباط، ســخنگوی جنبش 
انصــاراه یمــن در مذاکرات از توافــق برای انجام 
ادامه مذاکرات بر پنج محور اصلی خبر داده اســت. 

»عبدالملک العجری« سخنگوی جنبش انصاراه در 
این مذاکرات گفته: »توافق شامل تمرکز بر محورهای 
سیاســی، فرودگاه صنعا، اقدامــات و رویکردهای 
اقتصادی و کمک ها و امدادهای بشردوســتانه و نیز 

اســرا اســت.« العجری همچنین با  اشاره به تمایل 
جنبش انصاراه برای حل وفصل کلی پرونده اسرا و 
زندانیان، از موافقت طرف ها در زمینه تبادل فهرست 
اسرای دو طرف خبر داد. از سوی دیگر یکی از اعضای 
هیئت صنعا در مذاکرات ســوئد اعام کرد، هیئت 
ریاض با طرح مسائل بی اهمیت به دنبال وقت کشی 

است و در مذاکرات مانع تراشی می کند.
»محمد عبدالسام« رئیس  هیئت مذاکره کننده 
دولــت نجات ملی یمن نیز در گفت وگوی تلفنی با 
شبکه »المسیرة«، اظهار داشت موضوع آزادسازی 
کلیه اســرای در بند ارتــش و کمیته های مردمی 
یمن در قبال آزادی کلیه اسرای در بند زندان های 
ائتاف سعودی نیز حل شــد و هیئت ملی اکنون 
منتظر اعام اســامی کلی اســرای در بند ائتاف 
متجاوز در یمن اســت. عبدالســام تصریح کرد، 
تشــدید حمات در جبهه هــای مختلف درگیری، 
ثابت می کند که نیروهــای متجاوز و مزدوران آنها 
برای رســیدن بــه راهکاری کــه در خدمت ملت 
یمن باشد، جدی نیســتند. زیرا تشدید حمات و 
 درگیری هــا بر روی مذاکــرات، تاثیر منفی خواهد

 گذاشت.

شبکه 4 بی بی ســی انگلیسی در گزارشــی اعام کرده امارات در 
زندان های سری که در یمن ایجاد کرده است همچنان به »شکنجه شدید 

زندانیان« مشغول است. 
امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهای متجاوز به یمن در سه سال 
گذشته زندان های مخوفی را در جنوب یمن ایجاد کرده که به »گوانتاناموی یمن« 
معروف شده اند. بارها خبرهای مربوط به شکنجه زندانیان در این زندان ها منتشر 
شــده است. درهمین ارتباط، شبکه چهارم تلویزیونی »بی بی سی« طی گزارشی 
گوشه ای از موضوع زندان های مخوف که تحت مدیریت امارات در استان عدن در 
جنوب یمن هستند را، پخش کرد. به گزارش تسنیم، عادل الحسنی که از زندانیان 
سابق و از فرماندهان عملیاتی شبه نظامیان وابسته به دولت دست نشانده عبدربه 
منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن بوده است، به این شبکه گفت: »صدها نفر 
در زندان های سری امارات زندانی هستند. آنها در معرض انواع شکنجه از ضرب و 
شتم و شوک الکتریکی گرفته تا وارد کردن  اشیاء تیز فلزی در بخش های حساس 
بدن قرار دارند.« وی که پیشتر در نزد شبه نظامیان موسوم به نیروهای کمربند 

امنیتی مورد حمایت امارات در بازداشت بود، افزود: »هر شب فریاد زندانیان در 
داخل زندان ها به خاطر شکنجه تحت نظر اماراتی ها بلند است.« 

این شبکه تلویزیونی در تحقیقات خود، گزارش های سازمان های حقوق بشری 
و تصاویر زندان های امارات در یمن را هم منتشر و اعام کرد این اولین تحقیق در 
نوع خود به شمار می رود. پیش از این، سازمان عفو بین الملل موارد نقض آشکار 
و برنامه ریزی شده )حقوق زندانیان( در زندان های سری تحت نظارت ابوظبی در 
جنوب یمن را مستند سازی کرده بود که تا حد جنایت جنگی می رسد اما امارات 
آن را رد کرد. این ســازمان در گزارش خود تاکید کرده بود ده ها مورد بازداشت 
خودسرانه و ناپدید شدن افراد و شکنجه از سوی نیروهای طرفدار ابوظبی را ثبت 
کرده است. سازمان عفو بین الملل همچنین تاکید کرده که این اقدامات در سطح 
جنایت جنگی است و امارات باید شرکت در آن را متوقف کرده و تحقیقاتی سریع 
و موثر در این باره را آغاز کند. پیش از انتشار این گزارش، سازمان ملل نیز اعام 
کرده بود معتقد اســت زندانیان یمنی در معرض بدرفتاری و شــکنجه و تعرض 

جنسی از سوی نیروهای اماراتی قرار دارند.

گزارش بی بی سی انگلیسی از زندان های مخوف امارات در یمن

ژاپن با اعام قصد خود برای افزایش بودجه نظامی کشورش، 
در برابر فشارهای آمریکا برای خرید تسلیحات تسلیم شده و 
به زودی قــراردادی به ارزش 240 میلیارد دار با آمریکا امضا 

خواهد کرد.
روزنامه اقتصادی »نیکئی« روز گذشته یک معامله تسلیحاتی میان 
ژاپن و آمریکا را رسانه ای کرد. براساس این خبر، وزارت دفاع ژاپن قصد 
دارد بودجه نظامی این کشور را طی پنج سال آینده افزایش دهد و در 
این مدت تسلیحات آمریکایی را وارد کند. مبلغی معادل 27 تریلیون ین 
)240 میلیارد دار( بین آوریل 201۹ و مارس 2024 بدین منظور هزینه 
خواهد شد و به طور میانگین ساانه 1/1درصد بودجه نظامی را افزایش 
دهد. در حال حاضر هزینه خرید تجهیزات و تقویت نیروها 80 درصد 
بودجه نظامی ژاپن را تشکیل می دهد. این روزنامه ژاپنی همچنین این 
را هم گفته که دولت قصد دارد در روزهای آینده تاییدیه کابینه را بگیرد، 
البته هنوز وزارت دفاع ژاپن درباره این گزارش اظهارنظری نکرده است.

خرید تجهیزات ساخت آمریکا به توکیو در حل و فصل مناقشه تجاری 
با واشنگتن کمک خواهد کرد. »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری آمریکا 
ژاپن را برای خرید کااهای بیشتری از آمریکا شامل تجهیزات نظامی 
تحت فشــار گذاشته است و توکیو را به اعمال تعرفه علیه خودروهای 

وارداتی از ژاپن برای کاهش کسری تجاری تهدید می کند.

ژاپن ضمن افزایش بودجه نظامی
 240 میلیارد دار ساح از آمریکا می خرد

»کارن باوئر « که گزینه مورد حمایت »مرکل« بود و از او با 
عنوان »مرکل کوچک« یاد می شد، روز جمعه به عنوان رهبر 

جدید حزب دموکرات مسیحی انتخاب شد. 
در آلمان حزب حاکم »دموکرات مسیحی« دست به تغییرات مهمی 
زد و روز جمعه مرکل با خداحافظی از ریاست حزب جای خود را به 
»کارن باوئر« همفکر خود داد. »کارن باوئر« توانســت با کسب 517 
رای از ۹۹۹ رای، بــر رقیب اصلی خود »فریدرش مرتز« غلبه کرده و 
به رهبری حزب برســد. »مرتز« که یکی از منتقدان سرسخت مرکل 
اســت، ممکن بود در صورت پیروزی، سیاست ها و میراث مرکل را به 
کلی از بین برده و خط مشی جدیدی را در حزب دموکرات مسیحی 

به وجود آورد.
»کارن باوئر« راه سختی در رهبری حزب در پیش خواهد داشت 
چرا که حزب حاکم  دموکرات مسیحی در انتخابات اخیر، حدود 30 

درصد از حمایت عمومی را از دست داده است.
»مرکل«، صدر اعظم آلمان با کناره گیری از ریاست حزب دموکرات 
مسیحی پس از 18 سال، روز جمعه به ایراد سخنرانی خداحافظی در 
میان هواداران خود پرداخت. به گزارش تسنیم، وی در این سخنرانی 
در مورد چالش های پیــش رو، از جمله تغییرات آب و هوایی، حفظ 
اتحادیه اروپا  و حل و فصل موضوع برگزیت )خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا( هشــدار داد. با وجود کناره گیری از ریاست حزب، مرکل قصد 
دارد تا پایان دوره چهارم صدر اعظمی خود، یعنی ســال 2021، به 

رهبری آلمان ادامه دهد. 

جانشین »مرکل«
در حزب حاکم آلمان را بشناسید

جنگنده هــای ائتاف آمریکایــی به اصطاح 
ضد داعش در ادامه حمــات به مناطق غیر نظامی 
استان »دیرالزور« در شرق سوریه، بیمارستان شهر 

»هجین« را بمباران و ویران کردند.
جنگنده های آمریکایی دیروز بیمارستان شهر »هجین« 
در استان دیرالزور را بمباران کردند. ایسنا به نقل از منابع 
سوری گزارش داد، این بیمارستان به طور کامل منهدم شد 
و هشت غیرنظامی نیز جان خود را از دست دادند و شماری 
نیز زخمی شدند. جنگنده های ائتاف آمریکایی طی روزها 
و هفته های اخیر بارها مناطق غیر نظامی استان دیرالزور، 
از جمله شهر»هجین« را به بهانه مبارزه با داعش، بمباران 

کرده و بیش از 200 غیر نظامی را کشته اند.

دولت دمشــق نیز در واکنش به این حمات، بارها به 
سازمان ملل و شورای امنیت شکایت کرده و خواستار اقدام 

جدی جامعه جهانی علیه واشنگتن شده است.
حلب

مســکو اعام کرد، آمریکا مانــع تحقیق در باره حمله 
شــیمیایی اخیر تروریست ها در حلب شــده و حتی این 

حمله را انکار می کند. 
به گزارش ایسنا، وزارت دفاع روسیه طی بیانیه ای اعام 
کرد: بیانیه )اخیر( وزارت خارجه آمریکا، صرفا تاش برای 
توجیه تروریست های بین المللی فعال در ادلب و افراد مرتبط 
با کاه سفیدهای دروغین است، که با اقدامات تحریک آمیز 

خود، غربی ها را به دردسر انداختند.

ایــن وزارتخانه تاکید کرد: روســیه مدارک قطعی در 
اختیار دارد که نشــان می دهند تروریست ها در تاریخ 24 
نوامبــر )ســوم آذر( در حلب از خمپاره هــای حاوی مواد 
شیمیایی سمی علیه غیرنظامیان استفاده کرده اند. وزارت 
دفاع روســیه در ادامــه ، بیانیــه وزارت خارجه آمریکا را 
تاشی احمقانه برای اعمال فشار بر سازمان منع ساح های 
شــیمیایی با هدف مانع تراشی در انجام تحقیقاتی واقعی 
دانســت. در این بیانیــه همچنین آمده اســت، هدف از 
اعطای مواد سمی به تروریست ها و کاه سفیدها از سوی 
سازمان های اطاعاتی غربی ، این است که آنها می خواهند، 

دولت سوریه را هدف قرار دهند.
وزارت دفاع روسیه با اشــاره به حمات جنگنده های 

آمریکایی علیه غیر نظامیان شهر هجین و استان دیرالزور، 
هدف از اتهامات واشنگتن علیه مسکو و دمشق را دور کردن 
توجه جامعه جهانی از جنایات جنگنده های آمریکایی در 
شــرق سوریه دانست. وزارت خارجه آمریکا اخیرا با صدور 
بیانیه ای، وقوع هرگونه حمله شــیمیایی در حلب را منکر 
و مدعی شــده بود که ارتش سوریه علیه مردم این شهر از 

گاز اشک آور استفاده کرده است!
انگلیس نیــز با بیانیه مشــابهی ، احتمال اســتفاده 
مخالفان)تروریســت ها(از گاز »کلر« یا دست داشتن آنها 
در ایــن حمله را بســیار بعید دانســت. آمریکا و انگلیس 
 از حامیان مالی و تســلیحاتی تروریســت ها در ســوریه

هستند.

سرویس خارجی-
طوفانی که همه انتظارش را داشتند دیروز در 
فرانسه به جریان افتاد و مخالفین نظام سرمایه داری 
موســوم به »جلیقه زردها« به خیابان ها ریختند. 
نزدیک به 90 هزار پلیس و نیروی ارتش فرانســه 
به کمک 10 هزار زره پوش نیز در سرکوب معترضان 

سنگ تمام گذاشتند!
دی ماه سال گذشته در حالی که عده ای در ایران با 
سوءاستفاده از مطالبات به حق مردم آشوب کرده بودند 
از ســوی برخی کشورهای اروپایی به ویژه دولت فرانسه 
واکنش های مداخله جویانه زیادی شد. وزیر خارجه فرانسه 
از آنچه »تعداد زیاد بازداشت شدگان« در اعتراضات ایران 
نامید ابراز نگرانی کرد و گفت: »حق اعتراِض آزادانه یکی 

از حقوق بنیادین است.« 
وی ادامه داد: »حقوق بشر یکی از اولویت های اصلی 
در گفت وگوهای فرانسه با مقامات ایران در هفته های بعد 
خواهد بود.« پاریس در اقدام بعدی، اگرچه نه به صراحت 
امــا به گونه ای وانمود کرد کــه لودریان وزیر خارجه به 
نشانه اعتراض نسبت به برخورد نیروهای انتظامی ایران 
با معترضان سفر خود به تهران را به تعویق انداخته است. 
حتی زمانی که نشست شورای امنیت با موضوع اعتراضات 
داخلی ایران تشکیل دادند! نماینده فرانسه گفت: »ما از 

اتفاقات روزهای اخیر در ایران نگرانیم.« 
در آستانه یک سالگی آشوب ها در ایران اما حاا دولت 
فرانسه که برای سایر دولت ها نسخه می پیچید که چگونه 
با آشوب ها برخورد کنند، خود دچار آشوب شده و در طول 
چهار هفته ای که از اعتراض »جلیقه زردها« می گذرد، در 
وحشیانه ترین شکل ممکن در حال سرکوب آنها هستند. 
طبق گزارش ها، بیش از 4 هزار نفر زخمی یا دســتگیر 

شده اند و هر لحظه این آمار در حال اضافه شدن است.
هفته گذشته دولت ماکرون از ترس ادامه اعتراض ها 
رسما اعام کرد که قانون افزایش قیمت سوخت را کاما 
کنار گذاشته اســت. اما جلیقه زردها می گویند بازهم به 

خیابان ها خواهند آمد. 
نخســت وزیر فرانسه برای ایجاد رعب و وحشت بین 
معترضــان اعام کرده بود که نزدیک به ۹0 هزار پلیس 
و نیروهای ارتش را در سراســر کشور و از جمله پاریس 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

طوفان جلیقه زردها در فرانسه
پلیس و ارتش وحشیانه به جان معترضان افتادند

مستقر کرده است. دولت فرانسه همچنین گفته بود. که 
دهها مکان گردشگری و مهم پاریس از جمله موزه لوور 
و برج ایفل را برای روز شــنبه تعطیل کرده اســت. ولی 
دیروز طوفان جلیقه زردها محاســبات دولت فرانســه را 
به هم ریخت. پلیس، نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی 
فرانسه نیز علی رغم ژست هایی که دولت ماکرون چندی 
پیش در مورد آشوب های ایران داشت در سرکوب مردم 

کم نگذاشتند.
700 تن بازداشتی تنها در یک روز

با وجود گذشت چهار هفته از شعله ور شدن اعتراض 
شــهروندان فرانســه به سیاســت های اقتصادی دولت، 
خیابان های مرکزی شــهر پاریس دیروز بار دیگر شاهد 
حضور گســترده معترضان بود. در همان ســاعات اولیه 
درگیری در پی مقابله نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان  
از صبح دیروز شــنبه تاکنون، پلیس بیش از 700 نفر از 
تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است. نهادهای دولتی 
و امنیتی فرانســه در تاش برای مقابله با تظاهرات ضد 
سیاســت های اقتصادی دولت، تا ســاعتی پیش از آغاز 
اعتراضــات پاریــس، 278 نفر دیگر را بازداشــت کرده 

بودند. معترضان دیروز به جای مطالبات در مورد کاهش 
قیمت سوخت این بار نه تنها خواهان تغییر سیاست های 
اقتصادی دولتمردان شدند، که خواهان برکناری امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه شدند. در تصاویر منتشر 
شده از اعتراضات، جلیقه زردها اعتراضات خود را »سومین 
انقاب بعد از انقاب 178۹« و شورش های 1۹68 اعام 

کرده اند. 
افشای نقشه های پلیس

همزمان با گســترش درگیری ها و زد و خوردها بین 
معترضان و نیروهای امنیتــی پلیس پاریس اعام کرد 
بخشی از نقشه ها و برنامه های امنیتی پلیس روی اینترنت 
افشا شده است. دادسرای پاریس تحقیق در مورد »سرقت 
اطاعات« را آغاز کرده است. اطاعات محرمانه ای که در 
فضای مجازی پخش شــده شامل برنامه ریزی های فنی 
پلیس برای حفظ امنیت و آرامش بوده اســت. اما پلیس 
پاریس می گوید که لو رفتن این اطاعات را در نظر گرفته 
و اقدامات خود را با توجه به این رویداد غیرمنتظره تنظیم 
کرده است. مقامات قضایی پاریس همچنین گفته اند مردی 
که مظنون به سرقت یک تفنگ پلیس است بازداشت شده 

اســت. به گفته دادستان پاریس این »ساح جنگی« که 
در موارد مبارزه با تروریســم استفاده می شود، روز شنبه 
گذشــته در شرایطی همراه با »خشــونتی  باورنکردنی« 
دزدیده شــد. این ســاح هنوز پیدا نشده اما یک نفر به 
اتهام سرقت و »اقدام به قتل« بازداشت شده است. هویت 
این فرد و جزییات ســرقت اعام نشده است. همزمان با 
اعتراضات فرانســه گزارش ها از بلژیک و هلند نیز حاکی 
اســت در این کشورها نیز مردم به خیابان ها ریخته اند و 
با پلیس درگیر شــده اند. آنها هم خواســتار کناره گیری 

دولت هایشان هستند.
اتحادیه پلیس به اعتراض ها پیوست 

همزمان با اینکه دولت فرانسه هزاران پلیس و نیروی 
ارتش را برای مقابله با این شــورش ها بسیج کرده است، 
اتحادیه کارکنان نیروی پلیس فرانسه موسوم به »ویگی« 
نیز اعام کرد که تا اطاع ثانوی دست به اعتصاب می زند؛ 
این خبر را الکساندر انگلوئی، دبیرکل این اتحادیه اعام 
کرده است. برگزاری این اعتصاب در شرایطی اعام شد 
که جلیقه زردها قرار اســت امروز بار دیگر و در اعتراض 
به سیاســت های اقتصادی دولت فرانسه به خیابان های 

پاریس بریزند. 
دبیرکل اتحادیه پلیس فرانسه متذکر شد که پلیس 
قرار نیســت به معترضان جلیقــه زرد بپیوندد، اما قصد 
دارد از آنها حمایت کند. چهارشنبه گذشته اتحادیه های 
کامیون داران و کشاورزان فرانسه اعام کرده بودند قصد 
دارند علیه سیاست های اقتصادی دولت ماکرون دست به 

اعتراض و اعتصاب بزنند.
پیش بینی رهبر انقاب

رهبر انقاب حدود 7 ســال پیش، پیش بینی چنین 
روزهایی را می کرد. ایشان در بحبوحه بیداری اسامی در 
منطقه گفتند: »فقط این نیست که در کشورهای شمال 
آفریقا و منطقه غرب آسیا که امروز ما در آنجا قرار داریم 
حرکات بیداری ای به وجود آمده باشد. این حرکت بیداری 
تا قلب اروپا خواهد رفت. آن روزی پیش خواهد آمد که 
همین ملت های اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و 
قدرتمندانی که آنها را یکسره تسلیم سیاست های فرهنگی 
و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم کردند، قیام خواهند کرد. 

این قیام حتمی است.«

سرویس خارجی-
تابســتان 96، کیهان میزبان دکتر »تیم آندرسون«، استاد 

دانشگاه سیدنی بود.
 وی در جلســه گفت وگویی که با »حســین شریعتمداری«  مدیر 
مسئول کیهان و روزنامه نگاران داشت از نظرات خود گفت و گفت که 
چطور رژیم صهیونیستی را ناقض حقوق اولیه فلسطینی ها می داند، تا 
چه اندازه به محور مقاومت عاقه دارد و چقدر جمهوری اسامی ایران 
را در مبارزه با تجاوزگری صهیونیست ها و رهبری محور مقاومت پیشگام 
می داند . وی همچنین در همان جلسه تصریح کرد هیچ فرصتی را برای 
برما کردن چهره واقعی رژیم اسرائیل در فضاهای آکادمیک و دانشگاهی 
استرالیا از دست نخواهد داد و همواره رویه وی استوار بر اصل روشنگری 

بوده و خواهد بود و همواره از جنایات اسرائیل سخن خواهد گفت.
تحرکات تیم آندرسون در تبلیغات مثبت برای جبهه مقاومت و از 
سویی دیگر مفتضح کردن صهیونیست ها در نقطه ای از دنیا که ابی های 
صهیونیستی بسیار فعالی هم دارد ظاهرا کار دستش داده و گزارش های 
ناراحت کننده ای از اخراج وی به عنوان استاد برجسته دانشگاه»سیدنی« 
به گوش می رســد.وی همواره از فشــارهای گسترده از سوی مدیریت 
دانشگاه جهت متوقف کردن فعالیت های خود به کیهان گفته و تاکید 
کرده بود که حرف های وی به مذاق بسیاری در استرالیا خوش نمی آید. 
در مکاتبه اخیری که با وی داشتم در روز جمعه گذشته، اندرسون 
به من گفت انتشــار یک پست در فضای مجازی که در آن به جنایات 
صهیونیست ها اشاره کرده برای او دردسر ساز شده و طی حکمی از سوی، 
»استفن گارتون« رئیس دانشگاه »سیدنی« رسما از این دانشگاه اخراج 
شد. اخراج وی به خاطر یک پست جنبه سیاسی داشته و دلیل واقعی 
نبوده است.وی در این پست به جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرده 
و بر اساس گزارشات مستند،  گریزی به آمار کشته شدگان فلسطینی 
در جریان جنگ 51 روزه زمســتان ۹3 زده و نوشته بود 75 درصد از 
1088 شــهید فلسطینی را غیرنظامیان تشــکیل می دهند. در مقابل 
تنها دو یهودی غیرنظامی در حمات تافی جویانه فلسطینی ها کشته 
شــده بودند. وی در ادامه به واکنش های نهاد حقوق بشری پرداخته و 
از قول آنها با طعنه نوشته بود حمات صهیونیستی دفاع از خود بوده 
ولی حمات تافی جویانه فلســطینی ها نقض حقوق بشر بوده است! 
آندرســون در ادامه نیز پرچم نازیســم را با پرچم رژیم جعلی اسرائیل 

مقایسه کرده بود. 
وی در ایمیلی که برای کیهان ارسال کرده از این اقدام دانشگاه ابراز 
ناراحتی و اعام کرد اعتراض خود را به هیئت بازنگری اباغ کرده است 
. وی همچنین هرگونه اقدامی را برای سانســور افکار خود و هر گونه 
مانعی را برای ابراز عقایدش محکوم کرده است. وی این اقدام دانشگاه 
را »غیراصولی« خواند. آندرســون روز جمعه به کیهان این را هم گفت 
که قشر آکادمیک دانشگاه از جمله اساتید و دانشجویان همبستگی و 
حمایت خود را از او اعام کرده اند. 32 نفر از اساتید دانشگاه سیدنی با 
ارسال نامه ای اخراج آندرسون را »مایه تاسف« خوانده اند. از جمله این 
اســاتید می توان به نام هایی همچون، دکتر »دیوید پروفی«، پروفسور 
»کولین ویت«، پروفسور »جان فرو« و دکتر »روبرت آستین« اشاره کرد. 
دانشجویان فلسطینی دانشگاه از جمله »فهد علی« فلسطینی-استرالیایی 
نیز در نامه ای سرگشاده اقدام دانشگاه استرالیا را نادرست دانسته است. 
یادآور می شــود هفته گذشته شبکه تلویزیونی سی ان ان نیز وی را 

به دلیل انتقاد از صهیونیست ها اخراج کرد.
قرار است آقای »اندرسون« طی همین روزها درباره آنچه برسرش 

آمده برای ما مطالب مفصل تری را ارسال کند. 

توضیح »تیم اندرسون«، پژوهشگر استرالیایی به کیهان
درباره علت اخراجش از دانشگاه سیدنی

جنگنده  های آمریکا بیمارستان »هجین« سوریه را به طور کامل ویران کردند

نخست وزیر پاکســتان در واکنش به اظهارات »دونالد 
ترامپ« و دیگر مقامات آمریکایی که اسام آباد را به حمایت 
از تروریسم و عدم جدیت در مبارزه با آن متهم می کنند، 
اعام کرد که دولت پاکستان از واشنگتن فرمان نمی گیرد 

و سرباز اجیر شده آمریکا نیست.
»عمران خان« اظهار داشت، اتهامات آمریکا علیه پاکستان، با 
هدف ایجاد انحراف توجه افکار عمومی جهان به شکســتی است 

که نیروهای آمریکایی در افغانستان خورده اند. 
وی در گفت وگو با روزنامه »واشــنگتن پست« افزود: دولت 
پاکستان از آمریکا فرمان نمی گیرد، بلکه براساس منافع ملی خود 

عمل می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخست وزیر پاکستان با  اشاره 
به اینکه هیچ پناهگاه امنی در پاکســتان برای تروریست ها وجود 
ندارد، گفت: بار ها آمادگی خود را برای انهدام پایگاه های تروریستی 
اعام کرده ایم، اما آمریکا هیچ اطاعاتی در مورد ادعا های خود، در 

اختیار پاکستان قرار نداده است.
عمران خــان گفت: بیــش از دو میلیــون و 700هزار مهاجر 
افغانستانی در خاک پاکستان زندگی و آزادانه به خاک افغانستان 
رفت وآمد می کنند. )به همین خاطر( اگر تعدادی از افراد طالبان 
در قالب مهاجران وارد خاک پاکستان شوند، شناسایی آنها مشکل 

است.
عمران خــان تاکید کرد: امنیت و ثبات در افغانســتان به نفع 
پاکســتان و منطقه است و اســام آباد هر اقدامی را برای تسهیل 

روند صلح افغانستان انجام خواهد داد.
نخست وزیر پاکستان از مشکاتی که آمریکا برای منطقه و به 
ویژه افغانستان به وجود آورده است نیز انتقاد کرد و گفت: در حمله 
نیرو های شوروی سابق به افغانستان، پاکستان در کنار آمریکا بود، 
اما زمانی که آمریکا از منطقه خارج شد، پاکستان را با گروهک های 

ستیزه جو و چهار میلیون مهاجر افغان تنها گذاشته است.
عمران خان گفت: اگر دولت های ســابق پاکستان پس از 11 
سپتامبر موضع بی طرفی می گرفتند، پاکستان مشکاتی که امروز 

با آنها مواجه است، را نداشت.
وی به استقال اسام آباد از واشنگتن  اشاره و تاکید کرد: هرگز 
نمی خواهیم سرباز اجیر شده آمریکا باشیم و از این پس در جنگی 
که در آن، هزاران نفر از شهروندان مان کشته شوند، و اقتصادمان 

میلیارد ها دار خسارت ببیند، شرکت نخواهیم کرد.
رئیس جمهور آمریکا  پیش از این، چندین بار مقامات پاکستان 
را مورد توهین قرار داده و گفته بود، ســران این کشور، واشنگتن 
را احمــق فرض کرده و با اینکه از کاخ ســفید پول می گیرند، از 

تروریست ها و دشمنان آمریکا حمایت می کنند.
 دیگــر مقامات آمریکایی نیــز دولت اســام آباد را بارها به 
حمایت از تروریســم متهم کرده اند. پاکســتان درســال 2001 
به جنــگ ادعایی آمریکا علیه تروریســم پیوســته و به همین 
 خاطــر، خســارات مالــی و جانی زیــادی را تاکنــون متحمل

 شده است.

جنگ لفظی پاکستان و آمریکا ادامه دارد
عمران خان: سرباز اجیر شده آمریکا نیستیم

براساس منافع پاکستان عمل می کنیم

سعودی ها هفته ای 123 غیرنظامی یمنی را می کشند              33 درصد قربانیان زن و کودکند
سازمان ملل:


