
شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت نسبت به 
ایجاد تأسیسات مخزن آب شرب شهر اقبالیه، زمینی به مساحت 5000 متر مربع از اراضی شهر 
اقبالیه را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشــکیل شــرکتهای آب و فاضالب و الیحه قانونی نحوه خرید و 
تملک اراضی و امالک برای برنامه های عمومی و عمرانی دولت، مصوب شورای انقالب تملک نماید. علیهذا از کلیه 
مالکین و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شــود از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در میزان 
بهاء و تعیین کارشــناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی شــرکت آب و فاضالب اســتان قزوین واقع در 
میدان ولیعصر بلوار آیت اهلل خامنه ای- گلســتان پنجم- پالک 4 مراجعه نمائید. شایان ذکر است عدم مراجعه هر یک 

از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

شرکت آب و فاضالب)نوبت دوم(
استان قزوین )سهامی خاص(

    »آگهی 
خرید و تملک اراضی«

شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت نسبت به 
ایجاد تأسیسات مخزن آب شرب شهر محمودآباد، زمینی به مساحت 7765 متر مربع از اراضی 
شهر محمودآباد را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب و الیحه قانونی نحوه 
خرید و تملک اراضی و امالک برای برنامه های عمومی و عمرانی دولت، مصوب شورای انقالب تملک نماید. علیهذا 
از کلیه مالکین و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شــود از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در 
میزان بهاء و تعیین کارشــناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی شرکت آب و فاضالب استان قزوین واقع 
در میدان ولیعصر بلوار آیت اهلل خامنه ای- گلســتان پنجم- پالک 4 مراجعه نمائید. شــایان ذکر است عدم مراجعه هر 

یک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

شرکت آب و فاضالب)نوبت دوم(
استان قزوین )سهامی خاص(

    »آگهی 
خرید و تملک اراضی«

از آنجایی که این اداره کل در نظر دارد 4 دستگاه خودروی دولتی قابل شماره گذاری را ازطریق مزایده عمومی 
و 2 دســتگاه خودروی دولتی غیرقابل شماره گذاری )اســقاط( را ازطریق تحویل به مراکز بازیافت و اسقاط به 
فروش برســاند، از کلیه متقاضیــان دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل پس از ثبت مزایده در ســامانه 
تدارکات الکترونیک دولت )ستادیران( مراجعه و نسبت به شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.

»آگهی مزایده«

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن

نوبت  دوم

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/05/08 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به شــرح 

ذیل تعیین شــدند: آقای محمدمجید حسینعلی به شماره 

ملی 0451366336 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای 

مرتضی عبداللهی علی آبادی به شماره ملی 0058727752 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- خانم لعیا حسینعلی 

به شــماره ملی 040036641 به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامــل- خانم فروزان شــیرینی چی به شــماره ملی 

0032289545 به ســمت عضو هئیت مدیره کلیه اسناد و 

اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت اعتماد گستر ستاره ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 524394 وشناسه ملی 14007485673 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فو ق العاده مورخ 1396/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: آقای مصطفی کانتری کد ملی 1570373647 

- آقــای محمدرضا موید کد ملــی  1262257621 

خانــم کبری اســفند کــد ملــی 1581975112 

برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند آقای محمد 

حسینیان پور به شــماره کد ملی 0039742652 به 

سمت بازرس اصلی و آقای صمد رنجی امجد به شماره 

کد ملی 1380774624 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. 

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

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت 172714 

و شناسه ملی 10102151410 
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رئیس  قوه قضائیه: 

دست کسانی را
 که در امور 
اقتصادی کشور 
اخالل ایجاد کنند
 قطع خواهیم کرد

۳

ارزیابی نمایندگان مجلس از بودجه سال آینده در گفت وگو با کیهان

بودجه 98 با شرایط خاص کشور
بیگانه است

صفحه2

این پرونده را 
ظریف و روحانی قضاوت کنند

دوباره وعده بی جا ندهید
FATF ارزانی نمی آورد آقای روحانی
صفحه2

خبر ویژهيادداشت روز

سالروز رحلت کریمه اهل بیت حرضت فاطمه معصومه)س( را 

تسلیت می گوییم

مشارکت 500 هزار فلسطینی 
در جشن سی ویک سالگی تاسیس جنبش حماس

صفحه آخر

* ثروتمندان 11 برابر فقرا یارانه پنهان دریافت می کنند.
* افزایــش بیش از 100 درصدی قیمت گوشــت 

گوسفندی از دامداری تا مغازه.
* برخاف وعده های بانک مرکزی،  میزان نقدینگی 

به مرز 1700 هزار میلیارد تومان رسید.

* عضو کمیســیون انرژی مجلس: بخشی از وزارت 
 نفت می خواهــد جلوی عرضه نفــت در بورس را

بگیرد.
* ضرورت خودداری از صدور بخشــنامه های مکرر 
در بخش صادرات.                               صفحه۴

 علی رغم وعده های برجامی 

 هواپیمایی ایران: اروپایی ها
 به ما سوخت نمی دهند

* کره شمالی تهدید کرد، مذاکرات را برای همیشه 
قطع می کند.

* آمار واقعی تلفات جنگ یمن 6 برابر آمارهای رسمی است.
* دفــاع تمام قد ترامپ از سیاســت جداســازی 

کودکان پناهجو از والدین.

* سفر اولین رئیس جمهور عرب به سوریه طلسم 
تحریم سوریه را شکست.

 * نشســت محرمانه آمریکا و عربســتان با طالبان 
در امارات، بدون حضور افغانستان.

صفحه آخر

در واکنش به شورش جلیقه زردها 

نخست وزیر فرانسه: اشتباه کردیم
باید به حرف مردم گوش می کردیم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

غرب معتاد به تحریم 
دولت معتاد به مذاکره با غرب!

* سید حسین نقوی حســینی، عضو کمیسیون 
 امنیت ملی و سیاســت خارجی: طبق قانون باید 
3۴ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توســعه 
 ملی واریز شــود، ولی دولت در بودجه 98 تنها 
10 درصد پیش بینی کرده است، این نگاه بازگشت 

به عقب است، نه نگاه توسعه ای.
* درمورد صندوق توسعه ملی ظلم فاحش صورت 
گرفته اســت، انتظار می رود دولت حداقل احکام 

الزام آور قانونی را در بودجه رعایت کند.
* ما کشوری هســتیم که علنا تهدید می شویم، 
چنین کشــوری باید در حوزه دفاعی بسیار قوی 
عمل کند، اما دولــت در این موارد مجلس را دور 

می زند!
* دولــت همان دخل و خرج همیشــگی خود را 
به صورت بودجه ارائه کــرده و انگار نه انگار که 
در شــرایط تحریمی هستیم و باید بودجه خاصی 

نوشته شود.
* در مقابــل امور جــاری بودجه فربه شــده و 
هزینه های جاری بیش از 150 هزار میلیارد تومان 
از بودجه را به خود اختصاص داده در حالی که طبق 

قانون باید دولت کوچک می شد.
* محمدرضــا پورابراهیمی، رئیس  کمیســیون 
اقتصادی: در شرایط خاص تحریم و جنگ اقتصادی 

باید بودجه ریزی خاص در دستور کار قرار گیرد.
* اولویت نخســت آن اســت که تا جای ممکن 

هزینه های غیرضروری دولت کاهش یابد.
بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه:  * حاجی 
باید حتما برداشــت ها از صندوق توسعه ملی به 
حداقل برســد و در مقابــل در هزینه های دولت 
صرفه جویی شود.                                             صفحه۴

سخنگوی وزارت خارجه: 

اعتراضات فرانسه 
یک  مسئله  داخلی 
است!

۳

در شعبه سوم دادگاه ویژه 
جرایم اقتصادی برگزار شد 

محاکمه ۵ صراف 
به اتهام اخالل 
در نظام ارزی

 با خرید و فروش 
غیرقانونی
 89 میلیون دالر

۱۰

جلیلی در دانشگاه شریف: 

حاال که می گویید 
»غرب« همه دنیا نیست 
پس کشور را معطل 
»کانال مالی اروپا« 
نکنید

۱۱

* جایگاه مذاکره در سیاســت خارجه هر کشــوری در جهان به مثابه  یک ابزار است، ابزاری جهت تامین 
منافع ملی. اما زمانی که این ابزار تبدیل به هدف می شــود، به طور خودکار قدرت چانه زنی هر کشور در 

میز معامله را پایین می آورد.
* آمریکا از برجام خارج شد و دولت روحانی که مذاکره برای وی هدف بود، به جای روی آوردن به واکنش 

متقابل نسبت به نقض تعهدات آمریکا، تصمیم گرفت با اروپا وارد مذاکره شود.
* روحانــی چند دقیقه  بعد از خروج آمریکا از برجام گفت که برای تامین منافع ملی ایران وارد مذاکره 
با طرف های دیگر برجام می شــود و این گونه شــش مــاه از مذاکرات برجام اروپایی گذشــت و در این 
 مــدت اروپا نه تنها منافع ملی ایــران را تضمین نکرد، بلکه به کاهش تجارت خود بــا ایران روی آورد.

* ظریف می گوید غرب معتاد به تحریم است و از آن برای فشار به مردم ایران استفاده می کند، این طرف 
در ایران دولتی هســت که معتاد به مذاکره با غرب است و حتی برای حفظ این مذاکره نه تنها چشم بر 

تمام بدعهدی های اروپایی ها می بندد، بلکه برای حفظ مذاکره دستاوردتراشی نیز می کند.
* دولت یازدهم چاره حل مشکات اقتصادی کشور را در مذاکرات هسته ای دیده بود که نهایتا در برجام 
نمود پیدا کرد این کنش های دولتمردان این پیام را به طرف غربی ارســال کرد که برجام و به طور کلی 
مذاکره برای دولت روحانی، یک هدف است و دولت روحانی به مذاکره نیاز دارد.                     صفحه2



اخبار كشور
صفحه 2

  سه شنبه    2۷ آذر ۱۳۹۷
۱۰ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۷۷

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* آقای ظریف به جای تند شدن نسبت به صدا و سیما و نسبت دروغ دادن به رسانه های 
دلسوز کشور مثل روزنامه کیهان در یک کلمه از راه رفته پر از خطا و پرهزینه برای کشور 
عذرخواهی می کرد و به جبران اشتباهات مرتکب شده می پرداخت. چرا جای شاکی و 

متهم را عوض می کند؟!
0913---0626
* آقای رئیس جمهور تا دیروز حل مشــکل آب کشور را در برجام می دانست امروز در 
دریای خزر می داند. وقتی هدف ســرکار گذاشتن مردم باشد این چرخش ها در مواضع 

دولتمردان وجود دارد.
0912---1846

* البته قاعده همین است که آقای ظریف بعد از کرنش در مقابل غرب و غربی ها باید 
نسبت به رسانه های خودی منتقد زبان تند نشان بدهد ولی باید بداند تمام خوشی دنیا 

به چشم پوشی از منافع ملی کشور نمی ارزد.
0914---7434
* لطفاً آقای ظریف وزیر خارجه کشور پاسخ بدهد. آیا آنچه در فرودگاه جده عربستان و 
تفلیس به وقوع پیوست غرور ملی را خدشه دار نکرد؟ بازداشت دیپلمات کشورمان توسط 

دولت آلمان و تحویل ایشان به بلژیک را چگونه می خواهند توجیه کنند؟
0915---0609
* دولت به قوانین عمل نمی کند برای توجیه ناتوانی خود صحبت از تغییر قانون اساسی 
می کند. طرف دیوار را کج چیده بود می گفت زمین کج اســت. حقیقت این اســت که 

برخی مسئوالن ناتوان هستند که باید تغییر پیدا کنند.
0912---5364

* به آقای ظریف محترمانه عرض می کنم تمام پرخاش های شما به کیهان و مخالفان 
FATF برای یک مشــت رأی است نه به خاطر مردم! شاهدش سخنان تان در شورای 

روابط خارجی آمریکا و سال ها قبل با البرادعی.
0912---3104

* چرا دولت نمی گوید که با عضویت بی سر و صدای کشورمان در پیمان آب و هوایی 
پاریس چه بسیار کارخانه ها تعطیل شدند و برای اینکه به استاندارد آن سازمان برسند 
این صنعت نیمه تعطیل را به تعطیلی کشاندند. جالب اینکه برخی از کشورهای عضو 
همین پیمان که تخریب کنندگان اصلی محیط زیست کره زمین هستند اصاًل اعتنایی 

به آن ندارند.
021---7213

* چطور آقای ظریف مدعی است که این ملت بودند که پشت میز مذاکره برجام نشستند؟! 
این ملت بودند که به قدم زنی با کری پرداختند و برجام خسارت بار را امضا کردند و بیشتر 

داشته های هسته ای کشور را بتن ریزی و منهدم کردند؟
0919---3528

* صحت تحلیل و دوراندیشی مدیرمسئول روزنامه کیهان تاکنون بارها اثبات شده منتهی 
گوش شنوایی نبوده است!

0918---5261
* وقتی با کسانی که با سوءمدیریت خود در برجام خسارت های سنگینی به کشور وارد 
کرده اند برخوردی صورت نمی گیرد نتیجه آن می شــود که آقای ظریف به جای متهم 

دانستن خود چهره شاکی به خود بگیرد و به جای پاسخگویی طلبکار نیز باشد!
0916---6043
* آقای ظریف! برجام اوضاع اقتصادی کنونی را برای مردم رقم زده است. وعده های پوچ 
غرب و خوش خیالی شما و حامیان دولت باعث شد مردم سخت ترین فشارهای معیشتی 
را تحمل کنند. اتهام شما به کیهان نشانه آن است که دولت قصد بازگشت به آرمان ها 
را ندارد و همانند سابق به دنبال فرافکنی ناتوانی های خود و اتهام زدن به دیگران است.
0912---2914

* همیشه برای بنده سوال است که خسارت های رفتارهای صرفا لجوجانه مثل حذف 
کارت سوخت و ادامه ندادن طرح مسکن مهر در کشور را چه کسی باید پرداخت بکند؟ 
0935---7956
* بسیار باعث سرشکستگی است که دشمنان، غیرت و تعصب به خرج دهند و فرزندان 
مسئوالن ایران را از کشورشان بیرون کنند ولی این مسئوالن که با خون شهیدان بر مسند 
نشستند پول این ملت را خرج فرزندانشان در غرب نمایند! البته این خطر احتمالی وجود 
دارد که بعضی از این آقایان در پی باج دهی به دشمن برای رفع مشکل فرزندانشان برآیند.
8181---0902 و 3107---0902
* از بیان دردهای جامعه اســالمی یعنی کوتاهی ها و قصور دولتمردان و مسئوالن در 
هر سه قوه توسط استاد رحیم پور ازغدی از بلندگوی نماز جمعه تهران تقدیر و تشکر 
می کنیم. امیدواریم مسئوالن با شنیدن این سخنان که حرف دل اکثریت مردم انقالبی 

بود بیدار شده و جبران نمایند.
1813---051 و 9786---0912
* رئیس جمهور چندی قبل گفتند قیمت ها با شــیب مالیم باال می روند! آیا تورم تک 

رقمی که به یکباره سر از 50 درصد درآورد با شیب مالیم بود؟!
021---2085

* روزنامه دولتی ایران در تاریخ 97/9/24 از دولت نهم و دهم انتقاد کرده بود که به تشدید 
گرانی دامن زده بود! گویا این روزنامه چشم بر چند ماه اخیر بسته است که تورم تک رقمی 
را دولت به علت بی تدبیری به 50 درصد رساند که در تاریخ این 4 دهه بی سابقه است.
0935---5385

* نمی شود که دولت همه چیز را گران بکند و قیمت همه اجناس چند برابر بشود سپس 
الزمه ارزانی را تحمیل قراردادهای استعماری جدید معرفی کند. این جوانمردانه نیست.
0912---2909

* برخی دولتمردان توقع دارند با این اوضاعی که برای معیشت مردم درست کرده اند دائم 
رسانه ملی ثناگویشان باشد! در حالی که رسانه ملی موارد انتقادی را بسیار کم مطرح 
می کند... خیلی خوب عمل کرده اند، می خواهند رسانه ملی هم زیرمجموعه دولت باشد!
0911---7758

* سخنان ارزشمند استاد فرهیخته حوزه و دانشگاه استاد رحیم پور ازغدی در پیش از 
خطبه های نماز جمعه تهران، نمونه ای از احیای اصل هشتم قانون اساسی و از حاشیه 

به متن آوردن این اصل مهم بود که به وسیله آن مطالبات ملت از مسئوالن بیان شد.
نوربخش

* ما مردم هنوز شب ها کابوس می بینیم که اگر آقای رئیسی یا قالیباف رئیس جمهور 
می شدند و قیمت دالر به 5 هزار تومان می رسید چه کار باید می کردیم! آخر مشاهده 

کنید اصالح طلبان چه گلستانی از رونق و رفاه و ارزانی برایمان ساخته اند!
0911---0049

* آقای واعظی! کجای حرف آقای رئیســی سوزناک بوده است؟ اگر قرار بر تمام شدن 
انتخابات است دولت نهم و دهم سال هاست که تمام شده است ولی متاسفانه هنوز هم 
دولت آن را آماج تهمت  و افترا قرار داده و تمام کم کاری و بی کفایتی خود را به آن دولت 
ربط می دهد. چرا دولت طاقت به یاد آوردن حرف ها و وعده های داده شده خود را ندارد؟!
0914---9590
* اگر آقایان رئیسی یا قالیباف رئیس جمهور می شدند و قیمت دالر به 5 هزار تومان و 

نه بیشتر می رسید اصالح طلبان کشور را به آتش می کشیدند. 
0912---2770

* اکنون که مذاکرات طرفین جنگ یمن منجر به آتش بس در الحدیده شده است بر 
همه ملت و مسئوالن فرض است که در ارسال کمک های بهداشتی، درمانی، غذایی و ... 

و برآوردن نیازهای اولیه کودکان و مادران مظلوم یمنی لحظه ای دریغ نورزند.
توکلی - الیگودرز لرستان

* پــس از اتمــام دومین مهلت تمدید هاتگرام و تلگرام، آیــا دولت مدعی قانونگرایی 
باالخره تن به قانون می دهد؟! آیا به خیانت های این پیام رســان های دشمن در کشور 

خاتمه داده خواهد شد؟! 
0914---5030
* واگذار کردن پرداخت یارانه به استانداری ها و فرمانداری ها موجب به وجود آمدن تنش 
در بین مردم خواهد شد. چرا دولت با این کارها به دنبال تنش آفرینی در جامعه است؟
0936---3492
* بعد از 4 ماه که از گران شدن جهشی قیمت ها می گذرد، همچنان این روند افزایشی 
ادامه دارد! 80 میلیون ایرانی هم این موضوع را می دانند. متعجبم که گویا آقای روحانی 

اصال چنین چیزی را نمی بینند!
بهنام

* وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی صحبت از عدم سوددهی شرکت شستا و زیان دهی 
این مجموعه کرده است. کاش بیان می کرد که این شرکت محل ارتزاق گروه ها و احزاب 

مورد حمایت دولتی ها در این چند سال بوده و هست.
0911---8756

* بازنشستگان تامین اجتماعی چون از قشر کارگر هستند دولت خیلی راحت از انجام 
تعهدات خود در قبال این جماعت شانه خالی می کند و باکی هم ندارد.

0917---3912
* از قرار معلوم میزان وام ازدواج در سال 98 بدون تغییر و افزایش ثابت می ماند. عدالت 
این است که قیمت خدمات جانبی ازدواج مانند بیمه ازدواج و ... نیز افزایش پیدا نکند 

و شرایط مطلوب و آسان برای این فریضه مقدس یعنی تشکیل خانواده فراهم بشود.
0938---6263 محمد ایمانی

1-اعتبار گفتار مدیران به این است که اوال استحکام منطقی داشته باشد و ثانیا در رفتار، 
نقض نشود. گفتار و رفتار دولتمردان باید معتبر باشد. البته پذیرفتنی است که یک مدیر ولو 
با تاخیر، به اشتباه خود پی ببرد و اصالح کند؛ اما اگر خالف گفتار، رفتار کرد، موجب تردید 
و ســوء ظن خواهد شد که آیا عوام فریبی می کند؟ نعل وارونه می زند تا رد گم کند؟ دچار 
اختالل دو شخصیتی است؟ یا فاقد اراده برای جبران است؟ قبال در یادداشت »شخصیت 
ایرانی و چالش چند شخصیتی ها« نوشتیم »فرافکنی و فرار از مسئولیت پاسخگویی، نوعی 
اختالل شخصیتی است. فرد در اختالل هویت گسستی، دارای دو یا چند شخصیت متناقض 
می شود. منشأ دوگانگی شخصیت می تواند تزلزل باور باشد، یا ضعف روحی و یا عدم قناعت 
و منفعت طلبی حاد. برخی ناخواسته دچار این عارضه می شوند، اما کسانی هم دانسته، در 

دو یا چند شخصیت متناقض هم فرو می روند«.
2- این روزها برخی دولتمردان، سخنانی بر زبان جاری می کنند که نقض رویه پنج سال 
گذشته آنهاست. آقای روحانی هفته گذشته در جلسه هیئت دولت به درستی گفت برخی 
مقاالتی که در دنیا نوشتند، گویی برای عدم توسعه ما ساخته شده. ما گاهی گرفتار یکسری 
مقاله شــدیم و رفتیم پشت سر آن مقاله ها و ملت خودمان را به دردسر انداختیم؛ آنها هم 
خودشان هیچ مراعات نمی کنند؛ مگر آنها این بحث های مربوط به گازهای گلخانه ای را که 
می گویند، مراعات می کنند؟ این همه آلودگی در دنیا انجام می گیرد. اما به خودمان که می رسیم، 

می خواهیم خط به خط را اجرا کنیم، فکر می کنیم اینها آیات قرآن است«.
3- آقای ظریف نیز روز جمعه در یک نشست کامال حزبی )ندای ایرانیان( شرکت کرد. 
صرف نظر از غیر قانونی بودن این حضور، بخشی از حرف های او توهین به شعور عمومی است: 
»دنیای امروز، دنیای پسا غربی است. یک زمانی دنیا معادل بود با غرب؛ آن دوران تمام شد. 
دوران قدر قدرتی تمام شده؛ نباید همه فکر خود را معطوف به آمریکا کنیم؛ خیال نکنیم 
هراتفاقی در دنیا می افتد، یک سرش در آمریکاست؛ غرب مرکزعالم نیست. جاهایی که داد 
ضدیت با آمریکا سر می دهند، باور ندارند آمریکا را هم می توان شکست داد. چرا غرور ملی 

مردم مان را نادیده می گیریم؟«.
4- سخنان آقای روحانی هنگامی ادا شد که وی به خاطر وعده انتقال آب خزر به سمنان، 
با انتقاد جدی کارشناسان و برخی حامیان خود مواجه شد. آیا اگر این بحث پیش نمی آمد، آقای 
روحانی نباید سخنان اخیر را بیان می کرد؟ مگر موضوع توافق آب و هوایی پاریس که دو سال 
قبل توسط وزارت خارجه و سازمان محیط زیست پخت و پز و امضا شد -و با وجود سپردن 
برخی تعهدات، هنوز در مجلس تصویب نشده- غیر از همین »گازهای گلخانه ای« است؟! 
سخن درست رئیس جمهور، ما را به یک پرسش مهم رهنمون می شود: خیانت امضای توافق 
پاریس و پذیرفتن برخی تعهدات ضد توسعه و پیشرفت کشور را چه کسانی و چرا مرتکب 
شدند؟ از کجا خط می گرفتند؟ آنها چه نقشی در جا انداختن برخی برنامه های ضد پیشرفت 
داشته اند؟ آیا بدین ترتیب، نباید درباره موضوع نفوذ امنیتی و اقتصادی در پوشش بهانه های 
زیست محیطی حساس شویم؟ چگونه عنصر نفوذی دوتابعیتی، »معاون« معاون رئیس جمهور 

در سازمان محیط زیست شد و پس از لو رفتن، به شکل مشکوکی از کشور گریخت؟ 
5- سخن آقای روحانی، حقیقت مهم تری را در خود نهفته دارد. آیا هدف بانیانFATF و 
CFT )مبارزه با تامین مالی تروریسم( و سند فرهنگی 2030 و توافقMTCR غیر از این است 
که ترمز توسعه و پیشرفت و اقتدار و استقالل ملت ها را بکشند؟ واقعا مافیای غربی حاکم بر 
این نهادها، با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم و توسعه موشک های 
بالســتیک در دنیا مشکل دارند یا سرقفلی این امور، دست خود آنهاست؟ انسان متاسف 
می شود وقتی می بیند مشاور رئیس جمهور، بعد از عیان شدن خسارت های برجام و دروغ 
از آب درآمدن وعده لغو تحریم ها می گوید »برجام بعد از خروج آمریکا آسیب دیده و حتی 
شاید به خاطر عدم پایبندی سایر کشورها بیشتر آسیب ببیند. اما هر اتفاقی بیفتد، برجام 
توانست داغ ننگ تسلیحات هسته ای را از پیشانی ایران بردارد«! با طرف های مذاکره برجام 
که جز آلمان همگی ننگ سالح هسته ای بر پیشانی دارند، مذاکره کردند و بخش اعظم برنامه 
صلح آمیز هسته ای را به تعطیلی کشاندند تا تحریم ها لغو شود؟ یا می خواستند به دارندگان 
بمب اتمی که حقیقت را می دانند، ثابت کنند که این ننگ به پیشانی ما نیست؟! آن وقت، 

غرب را واداشتند تغییر رویه دهد یا عهدشکن تر و گستاخ تر کردند؟!
6- هر کدام از سخنان مورد اشاره آقایان روحانی و ظریف، یک اصل موضوعه و سنگ بنا 
در سیاستگذاری و راهبرد نگاری است. پیش فرض هایی است که بخش اعظم مشی دولت در 
سیاست خارجی را زیر سؤال می برد. این سخنان، برای مواخذه و محاکمه آنها در دادگاهی که 
خودشان قاضی باشد، کفایت می کند. ظریف از غرور و عزت ملی و مرکز دنیا نداستن غرب 
حرف می زند اما نمی گوید که چه کسانی گفتند »آمریکا کدخداست و اروپایی ها آقا اجازه 
هستند« یا »آمریکا می تواند با یک بمب، تمام توان دفاعی ما را نابود کند«؟ و چه کسانی پس 
از خروج آمریکا از برجام ادعا کردند »شر مزاحم کم شد« و »برجام را با اروپا ادامه می دهیم«؟!

7- ظریف نمی گوید از همه دعاوی برجامی، فقط خســارت هایش برای ما مانده است. 
 نمی گویــد که آیا با تدبیر تیم وی، خروج 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی شــده از کشــور 
)از مجموع 10 هزار کیلوگرم- 97 درصد کل اورانیوم غنی شــده در 10 ســال(، تعلیق و از 
کار انداختن 15 هزار سانتریفیوژ از مجموع 19هزار سانتریفیوژ )78 درصد(، تغییر ماهیت 
رآکتور آب سنگین اراک و از کار انداختن قلب رآکتور آن، بیکار و متفرق کردن بخش مهمی 
از متخصصان و توقف پیشرفت شتابان برنامه هسته ای برای حداقل 8 سال را پذیرفتیم تا 
وقتی شخص ایشان با دعوت دولت آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می کند، معطل 
 یک باک بنزین هواپیمایش باشد؟ یا شهریور پارسال به طرف های برجام در نیویورک بگوید 
 »20 ماه پس از برجام، هنوز هم نمی توانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم«؟! 
یا همین پریروز در کنفرانس دوحه قطر بگوید »اگر هنری باشد که ما در ایران در آن بی نقص 

باشیم، هنر دور زدن تحریم هاست؛ به بقیه هم میتوانیم آموزش بدهیم«؟!
8- غرور و غیرت ملی ظریف کجا بود وقتی سال 2004، از موضع یک بازیگر حزبی به 
البرادعی گفت: »بســیاری از کاندیداها از شکست مذاکرات ما سود می برند، آنها موفقیت 
جذابــی در این گفت وگوها نمی دیدند. هم برای اروپایی ها و هم مذاکره کنندگان، اعتبار از 
دست رفته بود. این، فقط مشکل آنها نبود، مشکل اعتماد به جبهه ما هم بود، اعتماد به نوع 
اعتبار ما در خانه«. یا با سخنان او در شورای روابط خارجی آمریکا به تاریخ26 شهریور 93 
و در پاسخ هاله اسفندیاری )ازمتهمان براندازی نرم و کودتای مخملین( چه کنیم که گفت: 
»ما روندی را شــروع کرده ایم که هدف از آن، تغییر فضای سیاست خارجی کشور است. 
اگــر با وجود تالش های ما برای تعامل، این تالش ها بی نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت 
را خواهند داشت تا 16 ماه دیگر که انتخابات پارلمانی برگزار می شود، به عملکرد ما پاسخ 
دهند. وقتی قبالً در سال های2004 و2005، توافق هایی کردیم و تالش های ما برای عملکرد 
شفاف، از جانب اتحادیه اروپایی رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئیس جمهوری متفاوت 
دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد)!( حاال بار دیگر من زنده شده ام. غرب در انتقال پیامی که 
می خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند«. آیا در قبیل این سخنان، عزم شکست 

دادن آمریکا دیده می شود؟!
9- یک ســال بعد از این سخنان )چهارم مرداد 94( جان کری در همین شورای روابط 
خارجی گفت: »دوســتان! اگر به توافق پشت کنیم، یک پیام بزرگ به افراطی ها در ایران 
می فرستیم. چه کسی می داند در این صورت انتخابات )مجلس( چه می شود؟ اما روحانی و 
ظریف که خود را در مذاکره با غرب به خطر انداختند، به دردسر جدی می افتند«. دقیقا یک 
سال بعد )چهارم مرداد 95(، جان برنان رئیس وقت CIA در همایش امنیتی اسپن تصریح 
کرد: »توافق هســته ای، پرزیدنت روحانی را که از دید ما بین عناصر فعال در ایران بسیار 
میانه روتر به شمار می آید، تقویت کرد. او باید دستاوردهای بیشتری داشته باشد تا حمایت 
بیشتری جلب کند. نگرانی من این است که خب، بسیاری از ایرانی ها انتظار داشتند با آزاد 

شدن دارایی های این کشور، پول به زندگی آنها سرازیر شود«.
10- آقای اسداهلل اسدی »دبیر سوم سفارت ایران در اتریش«، از 10 تیر ماه )پنج ماه قبل( 
در آلمان بازداشت و سپس به بلژیک منتقل شده و تحت فشار و آزار قرار دارد. اما ظریف به 
همین یک توییت غرورآمیز بسنده کرده است: »چقدر تعجب برانگیز است همزمان با سفر 
هیئت ایرانی و رئیس جمهور به اروپا )اتریش(، یک نفر دیپلمات بازداشت شده است«! نمونه 
مشابه این حرمت و عزت دیپلماتیک دولت، ماجرای ویزای حمید ابوطالبی )معاون سیاسی 
وقت دفتر روحانی( است که در دوره مغازله و توافق با دولت اوباما، به عنوان نماینده کشورمان 
 FATF در سازمان ملل معرفی شد. ابوطالبی اخیرا در توئیتر نوشته »باالتر از لیست سیاه
لیستی نیست. این بار در زمستان 1397 راه را  اشتباه نرویم«. آیا مشاور فعلی رئیس جمهور 
یادش نیست دولت اوباما همان زمان که آقای روحانی، اوباما را »بسیار مودب« می نامید، همین 
آقای ابوطالبی را »تروریست« خواند و ویزا نداد؟ آیا او نمی داند از نگاه FATF و دیکته های 

آمریکا، تروریست محسوب می شود؟!
11- شــورای امنیت با فشــار آمریکا و برای دومین بار در یک هفته گذشته، موضوع 
موشــک های ایران را در دســتور بحث قرار داد. این وارونگی در حالی است که اگر آقای 
ظریف و تیم او اهتمام داشــتند، باید نقض 8 ماهه قطعنامه 2231 )که برجام ضمیمه آن 
اســت( در دستور قرار می گرفت و آمریکا به جای اینکه طلبکار شود، مواخذه می شد. چرا 
 به جای طلبکاری از اروپا درباره برجام، باید ســراغ مذاکره در زمینه پیمان سلطه طلبانه 
MTCR )Missile Technology Control Regime – رژیم کنترل تکنولوژی موشکی( 
برویم؟! کدام منطق می تواند بگوید ایران نباید موشک با برد بیش از قطر خود یا مثال باالی 
دو هزار کیلومتر داشته باشد؟! وقتی دولت های آمریکا در ادوار مختلف، ایران را علنا تهدید 
به حمله نظامی می کنند و می گویند همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی روی میز اســت، 
بر مبنای منطق بازدارندگی، حق داریم جنگ افزارهایی برای دفاع از خود داشــته باشیم 
و موشــک دوربرد، یکی از همان هاست. وقتی رژیم صدام به ایران حمله کرد و شهرهای 
بی دفاع ما را به بمب و موشک بست، رژیم های انگلیس و فرانسه و آلمان و برخی دولت های 
دیگر اروپایی تأمین کنندگان بمب و موشک های رژیم بعثی بودند. همان ها تروریست های 
منافقین و داعش و االحوازیه و جندالشیطان را تأمین و تجهیز کرده اند. برای چنان دولت های 
 عنودی باید برگ برنده و ابزار بازدارندگی رو کرد. چرا باید همچنان منفعل عمل کنیم و سرعت

  و مسیر پیشرفت و اقتدار را با مالحظات دشمنان خود تعیین کنیم؟ پنج سال عقب افتادن 
و هزینه دادن کافی نیست؟

این پرونده را 
ظریف و روحانی قضاوت كنند

یادداشت روز

خبر ویژه
دوباره وعده بی جا ندهید

FATF ارزانی نمی آورد آقای روحانی
یک سایت حامی دولت از روحانی خواست از تجربه وعده های برجامی عبرت 

بگیرد و این بار معیشت مردم و اقتصاد کشور را به  FATF گره نزند.
عصر ایران نوشت: بعد از خواندن این سخنان رئیس جمهور که »اگر می گویید 
 FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی آید بگوید اگر باشد 20 درصد ارزان تر کارها 
انجام می شــود و اگر نباشد 20 درصد گران تر.« یاد حدیث معروف پیامبر اسالم 
افتادم؛ »ال یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین« یک مومن از یک سوراخ دو بار 

گزیده نمی شود.«
روحانی قبل از رسیدن به توافق هسته ای اعالم کرد با برجام بسیاری از مشکالت 
کشور حل خواهد شد. این سخنان او باعث شد حتی بعد از برجام برخی از مردم 

تصور کنند دالر به کانال هزار تومان باز خواهد گشت.
عصر ایران با اشاره به شوک های اقتصادی یک سال اخیر و صعود قیمت دالر 
تا نزدیکی 20 هزار تومان می نویسد: شاید اگر روحانی اجازه می داد توافق هسته ای 
به سرانجام برسد و بعد از دستاوردهای آن با توجه به رفتار طرف مقابل با مردم 

سخن می گفت، امروز با توقعات کمتری روبه برو بود.
حاال باز رئیس جمهور همان اشتباه را تکرار می کند و ارزان شدن 20 درصد 
بعد از تصویب نهایی  FATF می گوید نباید این توقع را در مردم ایجاد کرد که با 

این گروه ویژه اقدام مالی، مشکالت کشور حل خواهد شد.
برجام نمونه خوبی است برای این معنا که توافقات بین المللی را نباید در کالم 
با معیشــت مردم گره زد. دولت کار خود را انجام دهد و بعد از ایجاد گشایش در 
امور از آن حرف بزند، نه قبل از آن. از همین االن به رئیس جمهور روحانی اعالم 
می کنیم که منتظر این جمله باشد که »دیدید با  FATF هم چیزی ارزان نشد و 

گره ای به گره های کشور اضافه شد.«
نشخوار نقشه سوخته ترامپ و منافقین

از سوی سعید حجاریان
یکی نیست به حجاریان بگوید؛  تجربه فتنه 88 برای شما کم نبود؟ شما در 
دادگاه آن روزها چه گفتید، همه آنها را فراموش کردید؟ باز فیل تان یاد هندوستان 

افتاده است؟!
روزنامه رسالت در یادداشتی به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشت: اصالح طلبان 
را اگر دو تیره حساب کنیم، یک بخش بدخیم دارند، یک بخش خوش خیم. بخش 
بدخیم آنها همان کسانی هستند که در همگرایی با غرب در جنگ نرم علیه ملت 
ایران در فتنه 18 تیر 78 و فتنه تقلب در سال 88 سنگ تمام گذاشتند و به عنوان 

سربازان نتانیاهو در لشکر و حشم براندازی عمل می کردند و می کنند.
برگزاری دادگاه اهالی فتنه یک رونمایی از این جماعت روسیاه بود. متاسفانه 
جلوی برگزاری دادگاه ها را گرفتند و نگذاشتند این رونمایی با شفافیت بیشتری 

صورت گیرد.
اخیرا که دکور دموکراســی در فرانســه به هم ریخته و پاریس به یک شهر 
جنگ زده تبدیل شده، جماعت روشنفکر رویشان نمی شود سربلند کنند. احدی 
از این جماعت سر بلند نمی کنند که باالخره دموکراسی چه شد؟ آزادی به کجا 

رسید؟ تحمل مخالف، کیلویی چند است؟
توی این بلبشویی که در اروپا، سگ صاحبش را نمی شناسد، جماعتی به فکر 
این افتاده اند که برای انحراف مردم از آنچه در اروپا می گذرد، یک قدری قد و قواره 

دموکراسی و حقوق بشر و آزادی بیان در داخل را ورانداز کنند.
مصاحبه اخیر سعید حجاریان از برخی تحرکات اصالح طلبان رونمایی می کند. 
وی در پاسخ به سوالی در مورد این که برای پیشبرد پروژه اصالحات چه استراتژی ای 
اتخاذ کرد؟ بی پروا می گوید؛ »می توان به نافرمانی مدنی فکر کرد. نافرمانی مدنی در 
خأل شکل نمی گیرد. ابتدا باید تجمع سلولی داشت و سپس تجمع های موضوعی 
و بعد هم تجمع های سراســری انجام شود«. وی با اظهار تاسف از شکست پروژه 
کشف حجاب می گوید: »دختران خیابان انقالب نافرمانی مدنی )بخوانید کشف 
حجاب( می کنند، اما چون سازمان ندارند و سراسری نیستند، به نتیجه نمی رسند.«

چرا برخی اصالح طلبان بــه این روز افتاده اند؟  حضور آنها در دولت اعتدال 
چوب الی چرخ سیاســت، فرهنگ، اقتصاد و معیشت مردم گذاشت. ترامپ فکر 
می کرد با خروج از برجام، اوضاع ایران به هم می ریزد و مردم به این نوع پروژه ها 
»اعالم جنگ ها« توجه می کنند و می ریزند توی خیابان، اما نشد. منافقین به آنها 
قول داده بودند حتما در درون نظام شکاف در رأس ایجاد می شود، در پایین هم 
هستند کسانی که فشار از پایین تا چانه زنی در باال برای فروش مملکت به اجانب 
را نمایندگی کنند، اما تســت آنها در دی ماه ســال گذشته و مرداد امسال جواب 
نداد. مردم ما فهیم تر از  آن هســتند که دشــمن فکر می کرد. حاال یک توطئه 
ســوخته و یک ماموریت لو رفته را سعید حجاریان در قالب »پروژه اصالحات«، 
»تکرار« می کند. خدا رحمت کند شهید الجوردی را، بارها گفته بود این جریان 
دنباله جریان منافقین هستند و به نیروهای انقالب در مورد کژاندیشی، انحراف و 

کژتابی آنها هشدار داده بود.
یکی نیست به حجاریان بگوید؛ تجربه  فتنه 88 برای شما کم نبود؟ شما در 

دادگاه آن روزها چه گفتید، همه آنها را فراموش کردید؟ باز فیل تان یاد هندوستان 
افتاده است؟!  این واژگان چیست که لقلقه  زبان و دهان شماست؟

»فشار از پایین«، »نافرمانی مدنی«، »تجمع سلولی« و... آنها که این تخم لق را 
در اندیشه سیاسی شما کاشتند، االن در پاریس دارند توفان درو می کنند. شما جوجه 
آنها هم نیستید، پس چرا در قد و قواره بازتولید آشوب و بحران ظاهر می شوید؟

مشکل اقتصاد این است
که وزارت خارجه مسئول آن شده!

»مشــکل اقتصاد ما این است که به جای اینکه ریش و قیچی دست وزارت 
اقتصاد در صنعت باشد، دست وزارت خارجه افتاده است«.

روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: ریش و قیچی اقتصاد از سال 92 به این 
سو، بیشتر از اینکه دست وزیر اقتصاد، صنعت، کار و ... باشد، دست عباس عراقچی 
و محمدجواد ظریف بوده است. وعده های اقتصادی رنگارنگ آقای رئیس جمهور 
هم بیشتر از آنکه مبتنی بر برنامه ریزی در وزارت صنعت، اقتصاد و ... مطرح شده 
باشند، براساس فن دیپلماسی همین آقایان طرح شده اند. لذا ما با اینکه ولی اهلل 
سیف را در مسئله توزیع دالر جهانگیری و محمد شریعتمداری را در مسئله قاچاق 
5 هزار خودروی لوکس مقصر می دانیم، نباید یادمان برود این تخلفات همه در پناه 
چتری که محمدجواد ظریف برای مسئوالن اقتصادی گسترده، رخ نمایی کرده است. 
محمدجواد ظریف نه به خاطر آنکه زیر قراردادی امضا انداخته که حق شکایت هم 
برای ایران را در نظر نگرفته اســت، بلکه به خاطر چند سال آدرس غلط دادن به 

80 میلیون ایرانی باید در پیشگاه تاریخ و قانون بازخواست شود.
خطای  اساسی آقای ظریف این بوده و هست که وقتی به قول خودش »در 
اداره وزارت امور خارجه هم درمانده«، ریش و قیچی یک اقتصاد 80 میلیونی را 
چند سال است در دست گرفته، رها هم نمی کند. اما خوشمزگی آرایشگری اقتصاد 
به ســبک ایشان این است که وی مهم ترین راهبرد اصالح اقتصاد ایران را،  رفع 
بهانه های آمریکا و غرب می داند. در این واقعیت تلخ، نکته ظریفی نهفته است و 
آن اینکه ریش و قیچی اقتصاد ما در 5 سال گذشته، نه در دست آقای ظریف که 

به واقع در دست اروپا و آمریکا بوده است!
ما ریش و قیچی اقتصاد را به دست دشمن داده ایم، دشمن هم که برای آدم قبا 
نمی دوزد البد، قیچی را در پهلو فرو می کند! نتیجه همین می شود که تورم چنین، 
ارز چنان و حتی پارسپورت ایرانی هم بهمان شود! آقای ظریف با هنر دیپلماسی 

خود کاری کرده که نبض اقتصاد ما با بهانه های آمریکا و اروپا باال و پایین برود.
آقای رئیس جمهور آنقدر به سپردن ریش و قیچی اقتصاد ما به بیگانه تمایل 
داشت که »آب خوردن« مردم را هم به رفع بهانه های آنان گره زد. حاال اما همان 
آقای روحانی می گوید تحریم ها فرصت است و مذاکره با آمریکا هم دیوانگی است.
مدل اصالح  اقتصاد به سبک آقای ظریف و عراقچی همین است که حاال 7 
ماه بعد از خروج آمریکا از برجام به ما بگویند: »ایده های جدید اروپا برای تعامالت 
تجاری در راه است!«  در حالی که همین افراد پیش از این بارها و بارها برای اجرایی 
شدن بسته پیشنهادی اروپا ضرب االجل تعیین کرده بودند! عراقچی شهریورماه 
گذشته صراحتا گفته بود: »اروپایی ها تا 13 آبان وقت دارند و از این تاریخ به بعد 
فایده ای ندارد بخواهند انجام دهند!«  شــخص آقای روحانی هم یک روز پس از 
خروج آمریکا از برجام طی تماس تلفنی خطاب به امانوئل مکرون تاکید کرده بود: 
»اروپا در شرایط کنونی فرصت بسیار محدودی برای حفظ برجام در اختیار دارد!«
چند روز بعد از این مکالمه، عباس عراقچی تصویر روشن تری از این »فرصت 
محدود« ارائه داده و به تلویزیون دولتی آلمان گفته بود: »دکتر روحانی محدودیت 
و بازه زمانی برای ما تعیین نکرده و تنها گفته چند هفته. اما من گمان نمی کنم 
گفت وگوها بیش از 4 هفته زمان ببرد«.  حاال از آن زمان قریب 7 ماه گذشته و یک 
ماه است 13 آبان را هم پشت سرگذاشته ایم ولی آقای عراقچی مجددا از »ایده های 

جدید اروپا برای تعامالت تجاری« برای ما سخن می گوید!
اگر سهمیه بندی درست است
چرا آن را حذف کردید؟!

این که چه اشــکالی دارد سوخت دو نرخی شود، دقیقاً سؤالی است که باید 
حســن روحانی و وزیر نفت او پاسخ دهند. چرا که صدای مخالفت با بنزین چند 

نرخی دقیقاً از داخل دولت به گوش می رسید.
نتیجه تصمیم اشتباه زنگنه بالفاصله با حذف کارت سوخت خود را نشان داد 
و الگوی مصرف بنزین تغییر کرد. تا جایی که در نبود سیاست های کنترل مصرف 
بنزین، در ابتدای تابستان شاهد روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور بودیم به 
حدی که در روز سی و یکم تیرماه سال جاری با ثبت مصرف 121 میلیون و 800 
هزار لیتر در یک شبانه روز رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین کشور ثبت شد.
به گزارش رجانیوز از 3 سال پیش، با اصرار بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، 

سهمیه بندی بنزین حذف شد و کارت سوخت از چرخه کنار رفت. زنگنه مدعی بود 
که استفاده از کارت سوخت و چند نرخی بودن بنزین موجب اذیت مردم خواهد 

شد و تأثیری بر مدیریت مصرف سوخت نخواهد داشت.
حتی بیژن زنگنه اظهار کرده بود: »در حال حاضر کارت سوخت را برای بنزین 
ضروری و عاملی برای کنترل مصرف نمی دانیم، پس تک نرخی شدن برای بنزین 

یک امر واجب است.«
تمام این اظهارات موجب شد که حسن روحانی شخصاً دستور حذف کارت 
سوخت را صادر کند. در همین راستا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 13 مهر 
95 ســوت پایان کارت ســوخت را به صدا درآورد و گفت: »ابالغیه حذف کارت 
ســوخت از ســوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی است.«
با این حال گویا روحانی این بار هم تصمیم گرفته برخالف شــعار تبلیغاتی، 
»به عقب برگردد« و برنامه مشابه ای برای بنزین در دستور کار قرار دهد. وی در 
دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی گفت: »چه اشکالی دارد که 
سوخت را دو نرخه کنیم، برای کسانی که رعایت می کنند. باید آدم های منظم و 
دقیق را تشویق کنیم در بیشتر جاهای دنیا سوخت دونرخه است روز تعطیل و 

روز عادی متفاوت است، حاال اینجا ما عادت کرده ایم به یک نرخ«.
حاال دولت بدون عذرخواهی از تصمیم اشتباه و آسیب های زیادی که به سرمایه 
ملی وارد ساخته، تصمیم گرفته به عقب بازگردد و عرضه سوخت با نرخ های متفاوت 
و احیاء کارت سوخت را در دستور کار خود قرار دهد. یادآور می شود »به عقب باز 

نمی گردیم« شعار ستاد انتخاباتی روحانی در سال 96 بود.
اندیشکده واشنگتن: تهدید دریایی ازسوی ایران

کامال جدی است
یک اندیشکده آمریکایی تصریح کرد اگر فشار دولت ترامپ ادامه پیدا کند، 

ممکن است با واکنش مرگبار ایران روبرو شود.
میکو لویت از مدیران اندیشکده واشنگتن در تحلیلی با عنوان »آیا تهدید به 
بستن تنگه هرمز لفاظی است؟« نوشت: 35 سال پیشینه تاریخی به روشنی نشان 

می دهد ایران اگر احساس تهدید و انزوا کند، تهاجمی می شود.
هفته گذشته حســن روحانی رئیس جمهوری ایران تهدید کرد »اگر ایاالت 
متحده صادرات نفت ایران را متوقف کند، هیچ نفتی از خلیج  فارس صادر نخواهد 
شد.« ممکن است این سخنان چیزی جز طبل توخالی نباشد، اما به دلیل افزایش 
تنش های بیش از حد ناشــی از اعمال دوباره تحریم های ایاالت متحده، احتمال 
دارد شــاهد باال گرفتن طرح های عملیاتی ایران در منطقه، آزمایش موشک های 

بالستیک و تهدیدهای بیشتر تهران باشیم.
در حقیقت، می توان استدالل کرد این هفته، سی وپنجمین سالگرد ناخوشایند 
نبردهای ایران ازطریق نیروهای شبه نظامی خود در منطقه و ازجمله لبنان است. 
حزب اهلل لبنان، حزب الدعوه عراق و نیروهایی در کشورهای دیگر ازجمله متحدان 
ایران در حمالت برنامه ریزی شده در منطقه به شمار می روند. اوایل سال 1985 
)1365(، ســازمان سیا اعالم کرد »ایران به طور کلی از گروه های شیعی نیابتی 

لبنانی و عراقی در عملیات خود استفاده می کند.«
حال با گذشت بیش از سه دهه، تهران در استفاده از آنچه اکنون آن را »ارتش 
آزادسازی شیعه« می نامد، تحت فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، برای 
تحریک بی ثباتی منطقه ای و نمایش قدرت ایران در خارج از مرزهای خود مهارت 

بیشتری پیدا کرده است.
سازمان سیا در اوایل سال 1988 ارزیابی کرد که از دید ایران، تهران و متحدان 
شیعه آن، خروج نیروهای نظامی ایاالت متحده از لبنان را تحمیل کردند و خروج 
تحقیرآمیز ایاالت متحده از لبنان توانایی واشنگتن برای استفاده از نیروهای نظامی 

خود برای تاثیرگذاری بر سیاست تحوالت در خاورمیانه را زیر سوال برد.
بدین ترتیب دالیل متعددی برای نگرانی درخصوص سخنان روحانی وجود دارد 
که ایران ممکن است باز هم با انجام محاسبات مشابه، اقدامات پیشین را تکرار کند.

اگر ایران احساس خطر کند، ممکن است تهاجمی شود و این بدان معناست 
که ایران ازطریق متحدان خود وارد عمل می شــود؛ یعنی حمالت موشکی علیه 
اسرائیل ازسوی حماس و حزب اهلل، حمله به نیروهای ائتالف در عراق محتمل است.
امروزه ایران اسلحه، آموزش، تامین مالی و پشتیبانی اطالعاتی را برای ارتش 

شیعه تحت حمایت خود فراهم می کند.
مختصــات  جغرافیایی یکی از دو مکان در تهران مربوط به ســازمان جهاد 

سازندگی نشان از تحقیق و توسعه موشک های بالستیک ایران دارد.
در واقع، تصاویری که در سیســتم هدایت کامپیوتری کوسه-33 نشان داده 
شده است، احتمال تولید، مونتاژ یا آزمایش حداقل هفت دستگاه اضافی دیگر را 

در این مرکز سپاه در شرق تهران نشان می دهد.
به نظر می رســد ایران به طور فعال سیســتم های سالح های خود را به طور 
مســتقیم تولید و ارائه می دهد و به طور خاص قصد تهدید آزادی ناوگان دریایی 
در خلیــج  فارس را دارد و این خود توضیحی بر تهدیدهای رئیس جمهوری ایران 
برای جلوگیری از صادرات نفت از تنگه هرمز دارد و مشخص می کند این تهدیدها 

جدی است.

به جای گفت و شنود

دختر خورشید
در سالروز رحلت کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها، با خیل 
دلسوختگان به سوگ می نشینیم و این ستون را به سروده زیبایی از شاعر متعهد 

کشورمان جناب آقای سید محمد جواد شرافت اختصاص می دهیم؛
ای دختِر خورشید، ای خواهِر دریا

زهرا ترین زینب، زینب ترین زهرا
ماِه مقیِم قــم، مهتاِب بیت النور

در سایه سار توست، سرتاسر دنیا
از آه لبریزم، از  اشــک سرشارم

این قطره را دریاب، دریاب  ای دریا
فهِم حقیــِر ما، پایین تر از پایین

فهــِم بلنِد تــو، باالتــر از باال
لبخنِد معصومت، ُمهِر رضایت زد

بر شوِق خواهرها، عشِق برادرها
تنها به دسِت توست، ای سوره انفاق

دنیاِی ما امــروز، عقباِی ما فردا
ماییم و چشِم تر، ای چشمه کوثر

بر ما عطایی کن، از فیِض اَعَطینا
وقتی ضریحت را، با  گریه می بوسیم

در چشممان پیداست، آن قبِر ناپیدا
باز از تو می گویم، یا حضرِت زینب

باز از تو می خوانم، یا حضرِت زهرا

غرب سعی  که  در شــرایطی 
می کند با اعمال تحریم های گسترده 
و بی سابقه به ایران فشار اقتصادی و 
روانی وارد کند، راهبرد عمده  دولت 
برای مقابله با فشار اقتصادی، مذاکره 
و نگاه به غرب برای تامین منافع ایران 
است و این نگاه منافع ایران را تامین 

نخواهد کرد.
جایگاه مذاکره در سیاست خارجه هر 
کشوری در جهان به مثابه  یک ابزار است، 
ابزاری جهت تامین منافع ملی. اما زمانی 
که این ابزار تبدیل به هدف می شود، به 
طور خودکار قدرت چانه زنی هر کشور در 
میز معامله را پایین می آورد. چرا که یک 
پیش امتیاز به طرف مقابل است و طرف 
مقابل با دانستن اینکه اصل مذاکره حائز 
اهمیت اســت و نه آنچه که بر ســر آن 
مذاکره می شــود، می تواند بدون اینکه 

امتیازی بدهد، امتیاز بگیرد.
زمانی که دولت یازدهم سرکار آمد، 
برای حل مشــکالت اقتصادی کشور از 
جمله بیکاری، مسکن و... تمرکز و انرژی 
اصلی خود را بر روی مذاکرات هسته ای 
گذاشــت که نهایتا در برجام نمود پیدا 
کرد. روحانی رئیس جمهــور در جریان 
مذاکرات هسته ای گفته بود که تحریم ها 
باید برداشته شوند تا  اشتغال ایجاد شود، تا 
آب خوردن مردم درست شود و.... در جای 
دیگر رئیس جمهور گفته بود که برجام را 
خدا آورد. دیگر مســئولین و رسانه های 
طرفدار دولت نیز تا می توانســتند برای 
برجام دستاوردسازی کردند و در آن غلو 
نمودند. این کنش های دولتمردان این پیام 
را به طرف غربی ارسال کرد که برجام و به 
طور کلی مذاکره برای دولت روحانی، یک 
هدف است و دولت روحانی به مذاکره نیاز 
دارد. آمریکا از اجرای برجام در زمستان 
94 تا زمان خــروج از برجام در بهار 96 
شروع به اضافه کردن نهادهای ایرانی به 
لیست های تحریمی خود نمود و واکنش 
دولتمردان نسبت به نقض های جسم و 
روح برجام توسط آمریکا کامال منفعالنه 
و اعتراض دیپلماتیک و سیاسی بود. عدم 
واکنش جدی از ســوی دولت، به آمریکا 
اطمینان داد که می توانــد ایران را وادار 
به انجام یک طرفه  تعهدات خود در برجام 
بنماید، در حالی که خود همان امتیاز نسیه 

را هم به ایران نداده است.
دیروز مذاکره با آمریکا 

امروز مذاکره با اروپا
آمریکا از برجام خارج شــد و دولت 
روحانی که مذاکره برای وی هدف بود، به 
جای روی آوردن به واکنش متقابل نسبت 

به نقض تعهدات آمریکا، تصمیم گرفت با 
اروپا وارد مذاکره شود. در این راستا آقای 
روحانی چند دقیقه بعد از خروج آمریکا 
از برجام اعالم نمود که برای تامین منافع 
ملی ایران وارد مذاکره با طرف های دیگر 
برجام می شود. شش ماه مذاکرات برجام 
اروپایی گذشــت و در این مدت اروپا نه 
تنها منافع ملی ایــران را تضمین نکرد، 
بلکه اقدام به کاهش تجارت خود با ایران 
کرد. شــرکت های اروپایی از ایران خارج 
شدند و صادرات نفت ایران به اروپا دچار 
کاهش 71 درصدی شد و حتی فرانسه 
خریــد نفت ایران را قطع کــرد. راهکار 
ســازوکار ویژه )SPV( اروپایی ها حتی 
با بازگشت تحریم های نفتی نیز به ثبت 
نرسید و تاکنون هیچ کشور اروپایی حاضر 
به پذیرش ثبت این سازوکار در کشور خود 
نشده است. مسئولین دستگاه دیپلماسی 
کشور اعالم کردند که اروپا نتوانست منافع 
ایران را تامین نماید. در این راستا ظریف 
در مصاحبه با رادیو تهران گفت: » اینکه 
اروپایی ها تا حاال نتوانستند به تعهداتشان 
عمل کنند، یک واقعیت است«. عراقچی، 
معاون وزیر امور خارجه نیز در 28 آبان ماه 
گفت: »چه اروپا نمی خواهد با ما کار کند و 
بازی می کند و چه این که می خواهد کار 
کند و قادر نیست با فشارهای آمریکا، در 
نتیجه فرقی ندارد. ما با شرایطی روبه رو 
هستیم که اروپا نتوانســته یا نخواسته 
ســازوکاری ایجاد کند که خواست ایران 

را تأمین کند«.
ممکن اســت فکر کنیم اکنون که 
به اذعان خود دولتمردان اروپا نتوانسته 
اســت منافع ایران را حفظ نماید، االن 
دیگر وقت خروج از برجام و از سرگیری 
فعالیت های هســته ای است؛ در صورتی 
که در ادامــه  اظهارات ظریف و عراقچی 
یک »اما« وجود دارد که نشان از اعتیاد 
دولت به مذاکره با غرب می دهد. ظریف 
در این مورد می گوید: »اینکه اروپایی ها تا 
حاال نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند، 
یک واقعیت است، ولی این در مورد اصل 
فواید برجام برای ایران و به صلح و امنیت 
بین المللــی خدشــه ای وارد نمی  کند«. 
اظهارات کامل عراقچی نیز به این صورت 
است که: »چه اروپا نمی خواهد با ما کار 
کند و بازی می کند و چه این که می خواهد 
کار کند و قادر نیست با فشارهای آمریکا، 
در نتیجه فرقی ندارد. ما با شرایطی روبه رو 
هستیم که اروپا نتوانســته یا نخواسته 
ســازوکاری ایجاد کند که خواست ایران 
را تأمین کند. تا زمانی در برجام می مانیم 
که منافع ما تأمین شده باشد. اآلن به دلیل 

منافعــی که برای ما از لحاظ اقتصادی و 
سیاسی وجود دارد در برجام هستیم«. 

دستاوردتراشی 
به جای اقدام متقابل!

دولتمــردان از یک طــرف اذعان 
می کنند که مذاکره با اروپا بر ســر اخذ 
تضمین های عملی جهت حفظ منافع 
اقتصادی کشور، شکست خورده است، 
ولــی برجــام فوایدی دارد کــه از قضا 
فواید اصلی هستند)برداشتن تحریم ها و 
منافع اقتصادی فواید فرعی هستند( و به 
خاطر همین فواید باید در برجام بمانیم. 
عراقچــی در ادامه اظهارت خود به این 
فواید  اشاره کرده است: »اجماع جهانی 
به نفع جمهوری اســالمی ایران است و 
قطعنامه شورای امنیت هنوز برنگشته که 
این از منافع ماست. اروپا بداند این وضع 
نمی تواند ادامه پیدا کند. کسی در ایران 
به خاطر تحریم آمریکا دست خود را باال 
نمی برد. شرایط ما بهتر از شرایط قبل از 
توافق است«. فوایدی که دولتمردان از آن 
صحبت می کنند همان ادعای برداشتن 
سایه جنگ از سر کشور است، همان روح 
برجام است که از آن سخن می گفتند. 
دولــت ادعا می کرد با لغو قطعنامه های 
قبلی شــورای امنیت سایه ی جنگ را 
از ســر ایران برداشته است؛ در صورتی 
که قطعنامه ها لغو نشده بودند، بلکه در 
قطعنامه 2231 تجمیع شده بودند و با 
برهم خوردن برجام این قطعنامه ها باز 
می گردند. اما کیســت که نداند اقتدار 
نظامی باعث برداشــتن سایه  جنگ از 
سر کشور شده است و این ادعای واهی 
تنها با هدف دستاوردتراشــی از برجام 

تکرار می شود.

واقعیت تلخ
 واقعیت تلخ این است در حالی که به 
گفته  ظریف غرب معتاد به تحریم است و 
بی اندازه از آن برای فشار به مردم ایران 
برای گرفتن امتیاز استفاده می کند، این 
طرف در ایران دولتی وجود دارد که معتاد 
به مذاکره با غرب است و حتی برای حفظ 
ایــن مذاکره نه تنها تمام بدعهدی های 
اروپایی ها را نادیده می گیرد، بلکه برای 
حفظ این مذاکره دستاوردتراشــی نیز 
می کند.با وجود این شرایط اگر جای غرب 
باشید، آیا برجام را گروگان نمی گیرید 
و در ازای آن، عقب نشــینی از منطقــه 
را طلب نمی کنید؟! آیــا برجام را اهرم 
فشــاری جهت امتیازگیری از ایران در 
بحث موشــکی و حمایت از مقاومت با 
تصویب لوایح FATF قرار نمی دهید؟! 
دولت معتاد به مذاکره با غرب اســت و 
از آن نمی توان اقدام متقابل نســبت به 
بدعهدی های غرب را انتظار داشت، چرا 
که هرگونه اقدام متقابل در سطح حداقلی 
خود، خروج از برجام است. دولت اگر به 
مذاکره با غرب اعتیاد نداشت، می توانست 
از برجام به عنوان فرصتی جهت تامین 
منافع اســتفاده کند؛ اما برجام اکنون 
تبدیل بــه تهدید برای منافع اقتصادی 
ایران و ایضا منافع امنیتی ایران شده است 
و دولت به خاطر برجام در برابر اقدامات 
خصمانه ای که دولت های اروپایی در چند 
ماه گذشته نسبت به دیپلمات های ایران 
در فرانسه و دانمارک داشته اند، سکوت 
اختیار کرده است. بنابراین برای تامین 
منافع ملی راهی جز خروج از برجام باقی 
نمانده اســت که این تصمیم را شورای 

عالی امنیت ملی باید بگیرد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

غرب معتاد به تحریم 
دولت معتاد به مذاكره با غرب!

رئیس  شــورای راهبردی روابط 
خارجی در پاســخ به سؤالی درباره 
اجرایی شدن spv بین ایران و اروپا 
گفت: ار وپا قول اجرایی شــدن این 
موضوع را داده است، البته انتظار این 
است که گام های عملی در این راستا 

از سوی اروپا برداشته شود.
کمال خرازی، رئیس  شورای راهبردی 
روابط خارجی، در حاشــیه پیش سمینار 
سومین کنفرانس امنیتی تهران در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: ساز و  کار احیای 
تمدن اسالمی، برگزاری نشست های خاص 

این موضوع است.
وی افزود: برگزاری نشســت هایی با 
حضور همه کشورها بدون اینکه استثنایی 
قائل شــویم، به احتمال زیــاد می تواند 

راهگشا باشد.
خرازی در پاســخ به ســؤالی درباره 
اجرایی شدن spv بین ایران و اروپا گفت: 
ار وپا قول اجرایی شدن این موضوع را داده 
اســت، البته انتظار این است که گام های 
عملی در این راستا از سوی اروپا برداشته 
شــود. در گفت و گوهای آقــای ظریف و 

اروپایی هــا آنها قول دادند تا پایان ســال 
spv را اجرایی کنند.

رئیس  شورای راهبردی روابط خارجی 
تصریح کرد: جمهوری اســالمی نقش به 
ســزایی در مبارزه با تروریسم و حمایت 
از دولت هــای قانونــی منطقــه و  مقابله 
با شــیطنت ها در منطقه داشــته است. 
جمهوری اسالمی خواستار آزادی مردم و 
حمایت از حکومت های مستقل است و به 

این مسیر خود ادامه می دهد.
وی اظهار داشت: امنیت ایران دارای 
دشــمنانی است و  بیگانگان برای اختالل 
ایجاد کردن در این امنیت در حال تالش 
هستند. حرکات تروریستی مانند آنچه در 
چابهار اتفــاق افتاد، حرکات مذبوحانه ای 
است که راه به جایی نمی برد. رزمندگان و 
نیروهای امنیتی ما در صحنه حضور دارند 

 و به همین جهت اتفاقی نخواهد افتاد.
به گزارش تسنیم، خرازی در باره ساز 
و کار spv ایرانی گفت: متناســب با آنچه 
اروپایی ها ارائه می دهند، ایران هم ســاز 
و  کاری تدوین می کند کــه بتواند از آن 

استفاده کند.

خرازی:

 اروپا گام های عملی 
برای اجرای SPV بردارد

ملی  امنیت  رئیس  کمیسیون 
و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی از نامــه اعتراضی این 
کمیسیون به دولت درباره بودجه 

دفاعی سال آینده خبر داد.
در  فالحت پیشــه  حشــمت اهلل 
گفت وگو با تســنیم، با  اشاره به بودجه 
دفاعی در بودجه سال 98 کل کشور، 
اظهار داشــت: اخیراً آماری از بودجه 
دفاعی کشور به کمیسیون رسیده بود 

که اخبار خوبی نبود.
وی ادامــه داد: پیرو ایــن اخبار 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلــس، نامه ای اعتراضی به 

دولت ارسال کردند.

نماینده مردم اســالم آباد غرب در 
مجلس با بیان اینکه در بودجه ســال 
98 با توجه به اســناد باالدستی سهم 
5درصدی حوزه دفاعی دیده نشده بود، 
گفت: در بودجه سال 98 برای اولین بار 
ســهم بودجه دفاعی از سال های قبل 

کمتر شده بود.
و  ملی  امنیت  رئیس کمیســیون 
سیاســت خارجی مجلس افزود: پس 
از اعتراض اعضای کمیســیون به این 
تصمیــم دولت، در نســخه جدید که 
تدوین شــده اســت، خبرهای خوبی 
به گوش می رســد و به نظر می رســد 
دولت تجدید نظری در بودجه دفاعی 

داشته است.

نامه اعتراضی کمیسیون امنیت ملی
درباره بودجه دفاعی سال آینده



اخبار كشور

آخرین خبرها 
درباره سریال حضرت موسی)ع(

سریال »حضرت موسی)ع(« به کارگردانی جمال شورجه وارد مرحله پیش تولید 
شد. این سریال در 52 قسمت تولید خواهد شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، به رغم کارشــکنی های گســترده و فضاسازی های 
مختلف برای ممانعت از تولید این ســریال تاریخی- مذهبی و ضدصهیونیستی، در 
نهایت با برگزاری جلســه ای با حضور معاون ســیما، این پروژه به طور رسمی کلید 

خورد.
سیداحمد میرعالیی، تهیه کننده سریال حضرت موسی)ع( به خبرنگار کیهان 
گفت: فیلمنامه این ســریال توسط مرحوم فرج اهلل سلحشور در 72 قسمت نگارش 
یافته بود، اما تلویزیون نظر داشــت که کار موجزتر شود. از این رو فیلمنامه در 52 
قســمت بازنویسی شد. داستان از پیش از تولد حضرت موسی آغاز و تا بعد از وفات 
ایشــان ادامه دارد. در این مسیر از برخی از داســتان ها چشم پوشی کردیم و چون 
نمی توانستیم همه داستان ها را پوشش بدهیم چند قطع تاریخی داریم. در حال حاضر 
فیلمنامه به مقداری آماده است که بتوانیم کار را کلید بزنیم. بازنویسی هم در اختیار 

حجت االسالم والمسلمین سعید بهمن پور است.
همچنین جمال شــورجه، کارگردان سریال »حضرت موسی)ع(« درباره بازیگر 
نقش این پیامبر به باشگاه خبرنگاران پویا گفت: احتمال زیاد نقش اصلی سریال را 
به یک بازیگر ناشــناخته تئاتری، آشنا به معارف قرآنی واگذار خواهم کرد. اما هنوز 

بازیگرها مشخص نشده اند.
دور جدید »سینماتک تهران« 

سینمای جهان اسالم را بررسی می کند
دور جدید ســینماتک تهران، با نمایش فیلم های مطرح جهان اســالم دنبال 
می شود؛ دومین نشست این برنامه، امروز با نمایش فیلم »مریم« محصول سوریه که 

در جشنواره کن، نمایشش ممنوع شد برگزار می شود.
سجاد اسالمیان، مسئول سینماتک تهران در گفت وگو با خبرنگار کیهان اظهار 
داشــت: هدف این برنامه شناخت مستقیم از جوامع کشــورهای منطقه و به ویژه 
کشــورهای عربی، از طریق نمایش محصوالت ســینمایی برتر این کشورهاست. به 
این علت که شناخت جامعه ما و حتی دانشگاهیان ما از این کشورها، سطحی است، 
چون بیشتر از اخبار رسانه ها به دست آمده که این خبرها هم عموما سیاسی هستند 
و نه فرهنگی و اجتماعی! اگر هم کســی کار عمیقی انجام داده و اطالعات بیشتری 
را جســت وجو کرده به جای اینکه به طور مســتقیم و از زبان عربی باشــد به طور 

غیرمستقیم و به واسطه کشورهای غربی است. 
وی افزود: در ســینماتک تهران که دور جدید آن با عنوان »ســینمای قریب« 
برگزار می شود، ســعی می کنیم تا با انتخاب فیلم های داستانی و مستند مطرح در 
جهان اسالم، به تحلیل فرهنگی و اجتماعی کشورهای جهان عرب بپردازیم. در این 
مجموعه برنامه ها فیلم های مطرح مســتند و داستانی از سینمای کشورهایی چون 
فلسطین، سوریه، مصر و... با زیرنویس فارسی به نمایش در می آیند و هدف تحلیل 

و بررسی قرار می گیرند. 
این کارشناس فرهنگی، ادامه داد: دور جدید سینماتک تهران با همکاری حوزه 
هنری و پایگاه االمه )وابســته به دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اســالمی( با 
نمایش هفت فیلم تا پایان ســال ادامه خواهد داشــت. در برنامه اول، مستند »18 
تعقیبی« ساخته مستندساز برجسته فلسطینی، عامر الشوملی اکران شد و در برنامه 
دوم که امروز برگزار می شود، فیلم سینمایی »مریم« به کارگردانی فیلمساز مشهور 
اهل سوریه، باسل الخطیب که نمایش آن در جشنواره فیلم کن منع شد، به نمایش 
در می آید.  گفتنی اســت، فیلم »مریم« داســتان سه زن به نام مریم در سه مقطع 
تاریخ حساس سوریه در صد سال اخیر است که در سه اپیزود تولید شده است. این 
سه زن روایتگر اثرات جنگ های جهانی اول در سال 1918، جنگ شش روزه اعراب 
و اســرائیل در سال 1967 و بحران کنونی سوریه بر جامعه، زنان و مردم این کشور 
است. این فیلم از ساعت 17:30 امروز سه شنبه 27 آذر در تاالر سوره حوزه هنری به 
نمایش در می آید و پس از آن نشست تحلیل فرهنگی و اجتماعی آن برگزار می شود.
استقبال 16 هزار نوجوان از جشنواره دانش آموزی 

دفاع مقدس
چهاردهمین جشــنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس به طور خودجوش و به 
همت جمعی از هنرمندان سینما، جانبازان و فارغ التحصیالن و دانشجویان دانشگاه 
هنر با حضور بیش از 16هزار دانش آموز و معلم، طی دو هفته در استان کهگیلویه و 

بویر احمد برگزار شد.
از اتفاقات این دوره از جشنواره که با حمایت خیرین انجام شد، می توان به اعطای 
هدایایی از قبیل نوشــت افزار تحصیلی، لوح فشرده برنامه های کودک، اسباب بازی و 
جانمازهای طراحی شــده باب طبع کودکان به تمامی دانش آموزان روستایی حاضر 
در جشن  اشاره کرد. همچنین در این جشنواره، کتاب »پایی که جا ماند«، در حضور 

نویسنده کتاب معرفی و به حاضران اهدا شد.
برگزاری این جشنواره بسیار کم هزینه اما با مشارکت باالی مردمی، یادگار سردار 

شهید مدافع حرم سعید سیاح طاهری است.

صفحه 3
  سه شنبه    ۲۷ آذر 13۹۷
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سوگنامه سفری بی پایان
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی
قاصد تنها نبود. دست خطی به همراه داشت گران و گرامی! در فراخنای بیابان، 
توفنده می تاخت و پر شتاب راه می بُرید و پیمانه دشت ها را زیر پای َمرکبش، جرعه 

جرعه تهی می کرد. تا آن هنگام که نخلستان ها در کرانه، جلوه گر شدند...
   از مرو تا مدینه یک نفس رانده بود، بی درنگ و بی امان. خواسِت موالیش چنین 

بود:»نیاسای تا نامه را به آستان خواهرم برسانی.«
   نامه که نه! گلستانی از لمحه های نگاه برادر، امواجی از طوفان دریای  اشتیاق 
و پرتوی از کهکشــان مهر شمس الشموس. غم نبشــته ای از درد لحظه لحظه یک 

سال فراق.
   نامه آکنده بود از عطر خوش دست های امام رئوف و دعوتی از سر دلتنگی و 
بشارت دیدار. کان صبر و کوه حلم، اینک بی شکیِب لقای »معصومه« )س( بود! این 

ناِم برگزیده را خود بر خواهر نهاده و اینک چنینش می خواند.
   کاش می شــد از مدینه به طوس پلی زد و به یک گام از لُّجه پرآشوب دریای 
فراق گذشت. دل خواهر گرداب غم هاست. ختم رسل)ص( سالها پیش از این فرموده 
بود:»ما زارها مکروب اال نّفس اهلل ُکربته؛ هر غم دیده ای که پاره تنم را در خراســان 
زیارت کند، خدای غمش را می زداید.« آری در بهشت لقای برادر، اندوه جایی ندارد و 

در سایه سار طوبای قامتش، غبار رنجی نخواهد ماند.
   بار ســفر زود بسته شد. بیست و دو نفر مسافران کاروان و همراهان حضرت 
فاطمه معصومه)س( هستند: پنج برادر، عباس گونه خواهر را زینب وار دربرگرفته اند. 
باقی کاروانیان برادرزادگان و محارم و خادمان حضرتش هستند. هر یک سپهری از 
فضایل. اما کاروانساالر، گوهر ُحقه زائران و قلب تپنده کاروان، حضرت معصومه)س( 

است.
   صدای زنگ  اشتران خبر از حرکت کاروان می دهد، اولین کاروان زیارتی امام 
هشتم علیه السالم! مسافران در بارقه نگاه بنی هاشم و باران  اشک بدرقه شان، از دروازه 

عبور می کنند.
    راستی  ای مدینه! از ارمغانت برای طوس بگو: عبیر تربت پنهان مادر، آن نگین 
خاتم پیمبران یا حدیث مظلومیت آل اهلل یا سرگذشت غربت بقیع؟ هان ای مدینه! 
خاموشی بس اســت در این واپسین لحظه های وداع جانسوز اهل بیت، چیزی بگو؛ 

پیشکش تو برای امام غریب چیست؟
   کاروان، مدینه را پشت سر می نهد عبور از هر دشت. حلقه ای از سلسله فراق 
کم می کند. آفتاب کویر چهره ها را می گدازد، خار بن مغیالن بر کف پاها، گلبوســه 
می کارد و سلسله رمل و ریگ از گامها می کاهد. اما این سفر عشق است که به پای 
شــوق بایدش در نوردید. سفری از دامان پاره تن پیامبر)ص( در مدینه تا آغوش پاره 
تن او در خراسان. مطلعی خجسته و ختامی نغز! راستی چه رمزی ست که رسول حق، 
تنها این دو ناز پرورده را پاره تن خود نامید؟ آیا کریمه اهل البیت در پی رمزگشایی این 

راز، گام در مسیر نهاده است؟
   قافله غم، ســرزمین حجاز را می پیماید تا به سرحدات ایران می رسد. شهرها 
یکی پس از دیگری طی می شــوند. رنج سفر، فراوان و آتش  اشتیاق، فروزان است. تا 

سرانجام سواد شهری از دور نمایان می گردد.
   - اینجا کجاست؟

   - ساوه..!
   چــرا این ســخن، کوهی از درد بر جــاِن غمدیده معصومــه)س( نهاد؟ آواز 

سخنشان همچون پاسخی ست که همراهان، به سیدالشهدا)ع( دادند:
   -...غاضریه!

   - آیا اسم دیگری هم دارد؟
   - آری! نینوا.

   - اسمی دیگر؟
   - شاطئ الفرات.

   - و دیگر..؟
   - کربال!

 این چه نامی بود که دل زینب)س( از شنیدنش منزلگاه همه غمها شد؟
   آه... ساوه!

   - تا قم که راهی نمانده...
   آری از کربال تا کوفه هم راهی نبود اما دشمنان، مسیر کاروان حسینی را سد 
کردند و اجازه گذر ندادند. و امروز، قم همان کوفه است؛ کوفه کوچک! این را جدتان 

صادق آل محمد)ص( فرمود.
   آن روز بنی امیه بود و مزدورانشان و امروز بنی العباس و دژخیمانشان. لعنت 

ابدی بر تو  ای مأمون!
   سپاه غدار، کاروان کوچک اهل بیت را در چنبره شوم و هراس انگیز خود گرفت. 
آل علی)ص(، دانستند که اینجا پایان راه است. کینه خواهان خونریز بهره ای از خوی 
جوانمردی ندارند و این سفیران عشق و محبت را به جرم انتماء به علی بن ابیطالب)ع( 

زنده نخواهند گذاشت.
   آن روز در کربال هم اینچنین بود: یا حســین! نُقاتلَک بُغضاً مّنا ألبیَک. بغض 
فرو خورده سال ها رها شد و دمل کینه های بدر و خیبر و خندق سر باز نمود... اینان 

یادگاران علی بن ابی طالبند امانشان ندهید، بتازید...
    دشت ســاوه، آوردگاه نبردی نابرابر گردید. دژخیمان، گستاخانه بر سراپرده 
پاسباْن ملَِک اهل بیت تاختند و فرزندان و نوادگان حضرت باب الحوائج)ع(، مظلومانه 
آنان را از حریم آل رســول راندند. جنگی سخت بود و پیکاری بی امان. شیران بیشه 
اسداللهی از شرار تیغ در حلقوم خصم، شرنگ کیفر می ریختند و خود، نوش شهادت 
می چشیدند. سرانجام این دالوران بی باک و این لشکر کم سپاه، پس از رزمی خونین، 

یکی پس از دیگری بر خاک فرو غلتیدند.
   پهنه زمین دشتی پر از شقایق گردید. گل های پرپر، باشکوه و خاموش در هر 
ســو بر خاک افتاده اند. نسیمی مالیم بدن هاشان را می نوازد و خود را از شمیم روح 

پرورشان، معطر و متبرک می نماید.
   خواهر غم پرور حضرت رضا)ع(، کوه این غم سترگ را چگونه هموار کند؟

   - مرا به قم برسانید.
   رنج مصیبت، چونان خاری جانش را می آُزَرد. بســتر رنجوری و بیماری و یاد 
صحنــه پیکرهای به خون خفته عزیزان، خللی در روح بلند عبادتش وارد نمی کند. 

اینجا »قم« منزل واپسین است.
   در آن خلوت ملکوتی در محراب بیت النور چون مریم عذرا یا نه همچون مادر 
صدیقه خود به عبادت می ایستد اما هر روز شمع آسا، پیکرش می کاهد و می خمد. 
فاطمه معصومه)س( هفده روز در قم اقامت فرمود. تقدیر چنین خواست که خواهر 
دل شکســته در بهشت نگاه برادر، لختی نیاساید و از گلزار چهره اش گلی نچیند. آیا 

اینجا دیار غربتی است که باید دور از عزیزانش به سوی معبود هجرت کند؟
   اما نه..! اینجا قم اســت. نیای صادق مصّدقش سال ها پیش فرمود:»قم حرم 

من و فرزندانم است.« 
دروازه بهشــت، مهبط مالیک، مأمن و مأوای محبان، روشــنی چشم مؤمنان، 
آرام دل حاجتمندان، مزار شــفیعه محشر، قبله گاه شــیعیان، ضیافت خانه کریمه 
 اهل بیت، قدمگاه انبیا و اولیا اینجاست. اینجا بارگاه عرش آستان عمه صاحب الزمان

ارواحنا فداه است.

اخبار ادبی و هنری

رهبرمعظم انقالب: عمده ترین رمز بقای اسالم، از طریق 
حضرت فاطمه  زهرا سالم اهلل علیهاست.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

بدترین مردم
امــام علی)ع(! بدترین مردم نزد خدا، رهبر ســتمگری 
اســت که خود گمــراه و مایه گمراهی دیگران اســت، که 
سنت پذیرفته را بمیراند، و بدعت ترک شده را زنده گرداند.
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شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور در راستای توســعه و تکمیل شبکه بزرگراهی کشور 
در نظــر دارد به منظور تکمیل طرح احداث کریدور بزرگراهی 
غرب کشــور )مرز بازرگان تا بندر امام خمینی )ره(( نسبت به 
واگذاری طرح در چارچــوب آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون 
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت- تبصره 
19 قانون بودجه ســال جاری )تصویب نامه شماره 33989 ت 
55341 ه  مورخ 1397/03/22 هیئت محترم وزیران( از طریق 
مشارکت عمومی- خصوصی به روش ساخت، انتقال، پرداخت 
اجــاره )BTL( اقدام نماید لذا در اجــرای بند )پ( آیین نامه 
مذکور متقاضیان محترم می توانند نسبت به ارسال پیشنهادات 
خود حداکثر تا تاریخ 1397/10/24 با توجه به مشخصات ذیل 

اقدام نمایند.
1- عنوان پروژه: احداث پروژه هرســین- نورآباد به طول 
52 کیلومتــر دارای ردیــف 1303016253 واقع در کریدور 
بزرگراهی غرب کشور در پیوست )1( قانون بودجه سال 1397 

به صورت بزرگراه می باشد.
2- دوره احداث: 48 ماه و دوره تضمین 36 ماه.

3- برآورد منابع مالی مــورد نیاز: 2200 میلیارد ریال 
براســاس فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه 

سال 1397.
4- محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیایی: استان 

لرستان
5- نوع عملیات: عملیات اجرایی ســاخت مســیر از جمله 
عملیــات خاکی، ابنیه فنی )شــامل آب رو، پل های خاص و 

غیره(، زیرسازی، روسازی و تابلو و عالیم ایمنی.
6- موضوع فراخوان: واگــذاری طرح های تملک دارائی 
ســرمایه ای از طریق ماده 27 قانــون الحاق موادی به قانون 
تنظیم بخشــی از مقررات دولت تبصره 19 قانون بودجه سال 
1397 به روش مشــارکت عمومی- خصوصی جهت احداث 

پروژه هرسین- نورآباد.
7- دوره بازپرداخت: 10 سال

8- نرخ سود: سود سالیانه سپرده های بلند مدت یک ساله 

به اضافه حداکثر 3 درصد
مدارک مورد نیاز: 

جهت ارزیابی و احراز شــرایط و اثبــات توانمندی متقاضی/ 
متقاضیان مشــارکت در واگذاری طرح احداث،  ارسال مدارک 

ذیل ضروری خواهد بود:
1- سوابق و عملکرد مرتبط با موضوع فراخوان طی 10 سال 

گذشته
2- میــزان و نوع ســرمایه گذاری های قبلــی و تاییدیه های 

مربوطه
3- گردش مالی و اقتصادی )ترازنامه سود و زیان سالیانه( طی 

5 سال گذشته همراه با تصویر صورتحساب های بانکی
4- تصویر اظهارنامه های مالیاتی به همراه اوراق تشخیص و 

پرداخت مالیات پنج سال گذشته به تفکیک
5- فهرســت ماشــین آالت و ادوات و تجهیزات تملیکی به 

انضمام تصویر اسناد مالکیت
6- گواهی صالحیــت پیمانکاری، در صورتــی که متقاضی 

سرمایه گذاری پیمانکار نیز باشد.
توجه: در صورتی که متقاضی فقط ســرمایه گذار محور یاد 
شده باشد ضروری اســت تا نسبت به ارائه اسناد بانکی تایید 
شــده مبنی بر اعتبار کافی جهت تامین مالی به میزان حجم 

سرمایه گذاری پروژه اقدام نمایند.
بدیهی است واگذاری پروژه در محور یاد شده به سرمایه گذاران 
منوط به ارائه کنسرســیوم رسمی مشارکت ســرمایه گذار با 
پیمانکار صاحب صالحیت و مورد تایید شــرکت ســاخت و 

توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور می باشد.
زمان و محل دریافت اسناد فراخوان:

متقاضی/ متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1397/09/29 
نســبت به مراجعه به مهندسین مشاور سهندترانشه به نشانی 
تهران، بلوار آفریقا خیابــان تور پالک 46 طبقه دوم واحد 7، 
تلفن: 22032131 جهت دریافت اســناد مراجعه و پس از 
تکمیل ظرف مدت 30 روز از تاریخ اولین انتشار آگهی نسبت 
به تسلیم مدارک به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

و نقل کشور اقدام نمایند.

آگهی فراخوان واگذاری طرح های تملک 
دارائی های سرمایه ای برای تکمیل طرح 
احداث کریدور بزرگراهی غرب کشور

 پروژه هرسین- نورآباد

م الف3334

وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

رئیــس  قوه قضائیــه با تاکید بــر اینکه حل 
قضایی  برخوردهای صرفا  با  اقتصادی  مشــکالت 
ممکن نیســت و به تدبیر هر چه بیشتر دولت نیاز 
دارد، به دادستان های سراسر کشور دستور داد که 

در چارچوب قانون به موضوع گرانی ها ورود کنند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با  اشاره 
به برخورد دستگاه قضایی با اخاللگران اقتصادی گفت: 
بحمداهلل برخوردها و رســیدگی های قضایی با قاطعیت 
ادامه دارد. خوشــبختانه همه شــاهد هســتند که قوه 
قضائیــه در این مســیر، هیچ توجهی به فضاســازی ها 
نــدارد و کار خود را در چارچوب قانون و شــرع دنبال 
می کند. اســتجازه ای هم کــه از محضر مقــام معظم 
رهبری برای تســریع در رســیدگی ها انجام شد، بسیار 
موثــر بوده اما آنچه نباید فراموش کنیم این اســت که 
مشکالت اقتصادی کشــور با برخوردهای صرفا قضایی 

حل نمی شود بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم.
ادامه گرانی احتیاجات مردم

 با وجود کاهش نرخ ارز جای تأسف دارد
آملــی الریجانی با تاکید بر اینکــه ما در چارچوب 
وظایف خود به رســیدگی ها ادامه خواهیم داد و دست 
کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخالل ایجاد کنند، 
قطع خواهیم کرد، در عین حال یادآور شد: ماهیت اداره 
کشور و رفع مشکالت معیشتی مردم، یک ماهیت کامال 
اجرایی اســت که دولت محترم با همــکاری و حمایت 
قوای دیگــر باید این امــر را به پیش ببــرد. بحمداهلل 
تالش های بســیار خوبی شده و مسئله ارز به تدریج در 

قرار  تعادلی  مسیر  یک 
همچنان  امــا  گرفتــه 
مشــکل گرانی ارزاق و 
مردم  نیاز  مورد  وسایل 
جای  این  و  پابرجاست 

تأسف دارد.
وی بــا تاکیــد بر 
ضــرورت توجه هر چه 
دســتگاه های  بیشــتر 
اتخــاذ  و  نظارتــی 

تدابیر مناســب از ســوی دولت بــرای کنترل قیمت ها 
اظهارداشــت: زمانی برخی بی تدبیری ها موجب افزایش 
بی رویه نرخ ارز شــد، در حال حاضر نیز نباید اجازه داد 
که پاره ای بی تدبیری ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم 
شــود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز باال رفت، قیمت 
کاالهای خود را افزایش دادنــد و امروز هم که نرخ ارز 
سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت 

باال خریداری کرده اند، همچنان گران فروشی می کنند.
برای کنترل قیمت ها باید فکر عاجل کرد

رئیس  قوه قضائیه چنین رفتاری را »غیر قابل قبول« 
دانســت و با ذکر برخی افزایش قیمت های خودســرانه 
مانند گرانی ها در صنعت لبنیات و... خاطرنشــان کرد: 
قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، 
محدود اســت و بر این اساس برای کنترل قیمت ها باید 
فکر عاجلی کرد. البته در جلســه هماهنگی ســران قوا 
مطالبی طرح می شود و دولت نیز تالش های خوبی برای 
حل این مشکالت داشته اما دستگاه های اجرایی و دولت 

موظفند طــرح بیاورند 
و تــالش کننــد تا هر 
وضعیت  ســریع تر  چه 
معیشــت مردم سامان 
معقــول و منطقی پیدا 

کند.
دادستان ها به موضوع 

گرانی ها ورود کنند
الریجانــی  آملــی 
بــا  اشــاره بــه وظیفه 
ســازمان تعزیرات حکومتی برای نظــارت بر قیمت ها، 
به دادستان ها نیز دســتور داد که در چارچوب قانون و 
با همکاری مراجــع ذی صالح به موضوع گرانی ها ورود 

کنند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با  اشــاره به 
مقوله کاهش جمعیت کیفــری و حبس زدایی، این امر 
را مورد تاکید و توجه مجموعه دســتگاه قضایی عنوان 
کرد و گفــت: درخصوص دیه و مهریــه و به طور کلی 
محکومیت های مالی، قبل از اینکه قانون خاص داشــته 
باشیم، از آنجا که ابهامات و اجمال هایی در قانون سابق 
وجود داشــت با بحث فقهی کــه در محضر مقام معظم 
رهبری انجام گرفت و مباحثی که در جلسات مسئوالن 
عالی قضایی انجام پذیرفت به نتایجی رسیدیم که آن را 
تبدیل به بخشــنامه کردیم و بعدها هم تبدیل به قانون 
شد. مهم ترین موضوع این بود که ما گفتیم صرف ادعای 
عدم اعســار از ناحیه خواهان نباید موجب زندانی شدن 
مدعی علیه یا خوانده شــود و تنها در موردی که تمکن 

فرد بدهکار ثابت و احراز شــد کــه ممتنع از پرداخت 
اســت، تا زمان تادیه بدهی خود اعم از مهریه، دیه و... 

باید به زندان برود. 
گاهی زندان به جای تأدیب و اصالح

 اثر عکس دارد
رئیس  قوه قضائیه ادامه داد: جمعیت کیفری و تعداد 
زندانیان در کشــور، منحصر به این موارد نیست و ما در 
دستورالعملی هم که در زمینه کاهش جمعیت کیفری 
صادر کردیم، موارد متعــدد دیگری را مورد پیش بینی 
قرار دادیم. مقــام معظم رهبری نیــز در موارد متعدد 
این امر را متذکر شــدند که باید مسئله حبس زدایی را 
جدی گرفت چون آســیب های زندان واقعاً زیاد است و 
گاهی زندان به جای آنکه موجب تأدیب و اصالح شود، 

برعکس عمل می کند.
آملی الریجانی در عین حال خاطرنشان کرد: در این 
میان، از یک مسئله بسیار ظریف نباید غفلت کرد و آن 
اینکه باید مراقب باشــیم حبس زدایی توأم با دقت نظر 
کافی باشد تا خدای ناکرده امنیت مردم از این ناحیه به 
خطر نیفتد. نمی توانیــم بگوییم در زندان ها را باز کنیم 
تا همه خارج شــوند. در این صورت بــا افزایش جرایم، 
امنیت مردم سلب می شود که این مسئله به هیچ عنوان 

از سوی مردم پذیرفته نیست.
براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون 
»دســتور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه« 
در دســتور کار دیروز مسئوالن عالی قضایی قرار داشت 
 و مــواد دیگری از آن بــه تصویب رئیس  قــوه قضائیه 

رسید.

رئیس  قوه قضائیه:

دست كسانی را كه در امور اقتصادی كشور اخالل ایجاد كنند، قطع خواهیم كرد

مراسم تشییع پیکر سردار منصوری با حضور جمعی 
از مسئوالن لشکری و کشوری در مشهد برگزار شد. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پیکر سردارجانباز 
قــدرت اهلل منصوری فرمانده قرارگاه منطقه  ای ثامن االئمه)ع( 
نیروی زمینی سپاه پاســداران انقالب اسالمی در شمالشرق 
کشور صبح دیروزبا حضور مسئوالن و قشرهای مختلف مردم 

در مشهد تشییع شد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این 
مراسم گفت: سرتیپ منصوری تمام عمر خود را در راه مبارزه 
و جهاد با دشمنان و دفاع از کرامت، عزت و حیثیت و شرافت 

و امنیت ملت سپری کرد.
 سرتیپ پاســدار حسین سالمی افزود: منصوری دشمن 
را خوب می شناخت و می دانست چگونه باید در برابر توطئه ها 
ایستاد. او تکلیف شناسی وارسته، پارسا و امانتدار خوبی برای 

پرچم جهاد بود و نگذاشت علم مجاهدت روی زمین بیفتد.
 وی ادامه داد: دشمن بداند تا زمانی که استخوانهای افرادی 
همچون منصوری بار سنگین حقیقت و اقتدار کشور و ملت را 
حمل می کنند هرگز نخواهند توانست آرمانها و اعتقادات مردم 

را خدشه دار نموده و بر کشور سلطه پیدا کنند.
 جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
گفت: دشــمن بداند تا ولی امر سربازانی چون منصوری دارد 
شکست، اسارت و تسلیم برای ملت ایران اسالمی معنا نمی شود. 

شخصیت هایی مثل منصوری نشان دادند هرگز از والیت جدا 
نمی شوند و ما نیز راه آنها را ادامه خواهیم داد.

 این مراسم با حضور جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، فرمانده نیروی زمینی ســپاه، سرپرست استانداری 
خراسان رضوی، متولی آستان قدس رضوی و جمعی دیگر از 
مسئوالن از مهدیه مشهد به سمت حرم امام رضا)ع( برگزار شد و 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بر پیکر مرحوم نماز گذارد. 
سرتیپ جانباز قدرت  اهلل منصوری فرمانده قرارگاه منطقه  ای 

ثامن االئمه)ع( نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
شمالشرق کشور بامداد 25 آذر بر اثر سانحه در سن 59 سالگی 

به لقاءاهلل پیوست.
به گزارش مهر، پیکر فرمانده قرارگاه ثامن االئمه)ع( نیروی 
زمینی سپاه دیروز )دوشــنبه( با استقبال مردم وارد فرودگاه 

بین المللی اهواز شد. 
مراسم تشییع جنازه سرتیپ منصوری امروز )سه شنبه( در 
شهرستان ایذه برگزار می شود و بعد از آن در خانه ابدی خود 

برای همیشه آرام می گیرد.
مرحوم سردار منصوری از دوران دفاع مقدس ایثارگرانه در 
جبهه های حق علیه باطل حضور یافت و پس از دوران 8 ساله 
مقاومت و ایستادگی نیز مسئولیت های خطیری را در فرماندهی 
تیپ 21 امام رضا)ع(، فرماندهی لشکر 5 نصر و فرماندهی قرارگاه 
قدس برعهده داشت و از سال 1393 با حکم فرمانده کل سپاه 
به سمت فرماندهی قرارگاه ثامن االئمه)ع( نیروی زمینی سپاه 

منصوب شد.

پیکر سرتیپ منصوری در مشهد تشییع شد

از  علوم  وزیــر  حضور  با  مراســمی  در 
برگزیــدگان بیســتمین جشــنواره جوان 
خوارزمی با اهدای لوح و تندیس تجلیل شد.

بــه گزارش خبرگــزاری صداوســیما، در این 
مراسم که در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
برگزار شــد از 12 طرح برتر در بخش دانشجویی و 
31 طرح برتر در بخش دانش آموزی قدردانی شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراســم 
گفــت: باید تالش کنیم با هم افزایی میان نهاد های 
مســئول برای حمایــت از جوانــان صاحب ایده 

خدمات بیشتری ارائه کنیم.
منصور غالمی افزود: جشــنواره ها برای معرفی 
نمونه های شــاخص از اســتعداد های جوان کشور 
برگزار می شــوند و از این دســت جوانان در کشور 

زیاد داریم.
غالمــی بــا بیان اینکــه هنوز هم بخشــی از 
دارایی های علمــی جهان، مدیون دانشــمندان و 
اندیشمندان ایرانی هستند، ادامه داد: جریان دانش 
پژوهی و اندیشــه ورزی در فرهنگ و باور ما و در 

جوانان ما نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه: باید برنامه های منسجم تری 
برای حمایت و هدایت جوانان به ســمت بهره وری 
از ظرفیت های خدادادی و استعداد های آن ها ارائه 

شود، اظهارداشت: شاید الزم باشد ارتباط هدفمند 
قوی تــر میان نهاد های مســئول صــورت گیرد و 
هم افزایــی در خدمات و برنامه هــا برای حمایت از 

جوانان داشته باشیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کاربردی 
کردن یافته های علمی هم اکنون شکل گرفته است 
که در این باره می توان به فعالیت پارک های علم و 

فناوری و مراکز رشد اشاره کرد.

غالمــی افزود: هــم اکنون ۴3 پــارک علم و 
فنــاوری در کشــور وجود دارد کــه وظیفه آن ها 
حمایت از طرح ها و ایده ها برای کاربردی و تجاری 

شدن است.
گفتنی اســت، در جشنواره امسال 675 طرح 
در بخش دانشــجویی و بیــش از 8 هزار طرح در 
بخش دانش آموزی توســط هیئت داوران ارزیابی 

شدند.

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

از  برگزیدگان بیستمین جشنواره جوان خوارزمی 
تجلیل شد

اعتراف ناخواسته نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره جعلی بودن این رژیم 
بــا واکنش های جالبی در فضای مجازی مواجه شــد. بنیامین نتانیاهو در جمع 
دیپلمات های این رژیم در ســایر کشورها گفت: »ما به اینجا آمده ایم تا بمانیم.« 
این اظهارنظر نتانیاهو با واکنش های متعدد و جالبی در فضای مجازی روبه رو شد. 
بســیاری از کاربران آن را اعتراف صهیونیست ها به عدم اصالت آنها در سرزمین 
فلســطین و  اشغالی بودن این سرزمین ها از سوی آنها، دانستند. برخی دیگر نیز 
به جمله مشــهور »جئنا لنبقی؛ آمده ایم تا بمانیم« که بعثی ها در زمان  اشــغال 
خرمشهر بر دیوارهای این شهر نوشتند،  اشاره کرده و سرنوشت صدام و بعثی ها را 

به نخست وزیر کودک کش اسرائیل یادآور شدند.

ســخنگوی وزارت خارجه دربــاره برخورد 
با  معترضان گفت: این یک  مسئله   دولت  فرانسه 
داخلی است و  به آن  نمی پردازم. ما پیشتر دولت 
فرانسه را به خویشتن  داری در رفتار با معترضان 
درباره وجود  اخبار  برخی  دعوت کردیم. هرچند 
افراد آنارشیســت در بین مردم وجود دارد که 
به تخریب و  صدمه زدن به دیگران و تاسیســات 
به صورت صلح  باید  اعتراض  شهری می پردازند، 

آمیز انجام شود.
بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه به مسائل 

مهم بین الملل و منطقه ای پرداخت.
قاســمی درباره برخورد دولت  فرانسه با  معترضان 
در اظهارنظری قابل تامل گفت: این یک  مسئله  داخلی 
اســت و  به آن  نمی پردازم، اما رفتار نیروهای نظامی و 
انتظامی فرانســه در قبال آنهایــی که در خیابان  بودند 
نســنجیده، خشــن و غیرقابل قبول اســت. ما پیشتر 
دولت فرانسه را به خویشتن  داری در رفتار با معترضان 
دعوت کردیم. هرچند برخــی اخبار درباره وجود افراد 
آنارشیســت در بین مردم وجــود دارد که به تخریب و  
صدمه زدن به دیگران و تاسیســات شهری می پردازند، 
اعتراض باید به صورت صلح آمیز انجام شــود، اما دولت 
فرانسه بهتر است  خویشتن دار باشد و از به کارگیری زور 

بی رحمانه جلوگیری کند.
وی درباره کانال مالــی اروپا برای حفظ برجام نیز 
گفت: این ســازوکار مدتی است درباره آن کار می شود، 
ســازوکاری برای تســهیل مبادالت ایران با کشورهای 
اتحادیه اروپا اســت و شــامل اقالم بســیاری خواهد 
بود و بدون شــک در این ســبد کاالیی دارو و ســایر 
نیازمندی های وارداتی ایران از مجموعه این کشــورها 
و احتماال در شــکل نوین خودش حالــت اجرایی پیدا 
کند. این مکانیزم می تواند درخصوص مبادالت با سایر 
کشــورها یاری رســان باشــد، و صرفا برای دارو و غذا 

طراحی نشده است.
سخنگوی وزارت خارجه درباره سوءاستفاده نماینده 
پارلمــان کانادا از معارضان برای تحریم  ایران گفت: آن 
نماینده پارلمان  برای ما  چهره شــناخته شده ای است  

و  با برخی  گروه های تروریســتی ضدایرانی در سال های 
گذشته  در تماس بوده و از هر اقدامی برای ایجاد مانع و  
مشکل علیه ایرانی ها و دولت ایران دریغ نداشته است، 
این اقدام هم در راســتای اقدامات نابجای گذشته وی 
است. هر کسی و با هر نامی خصوصا اگر  ادعا کند ایرانی 
اســت و به خود جرات دهد و خواهان  اعمال تحریم ها 
علیه مردم ایران و تحت فشار قرار دادن مردم شود باید  
گفت این  فرد نه ایرانی است و  نه وجدان دارد. قطعا هر 
ایرانی وطن  پرستی  نزد بیگانگان برای رنج و آزار بیشتر 

هموطنان خود تالش نمی کند.
قاســمی درباره اقــدام برایان هوک برای بررســی 
اخراج بستگان مقامات ایرانی از آمریکا نیز گفت: ایشان  
حرف های جدی زیاد می زند. وی یک  عنصر ضدایرانی 
است که هر لحظه تالش دارد برای ایران مشکل ایجاد 
کند، ماموریت وی ایجاد جنگ روانی و تشویش اذهان 
عمومی اســت. این حرف یاوه ای بیش نیســت و نباید 
بهای زیادی به سخنان وی که زیاد هم صحبت می کند 
داد. در سیاست خارجی هر اقدامی پاسخ خواهد داشت 
اما اعالم نخواهد شــد، این  موضوعات در داخل کشور 

بررسی شده و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.
وی درباره سخنان اروپایی ها و غربی ها درباره برنامه 
موشــکی ایران اظهار داشــت: اینهــا مباحث جدیدی 
نیست، اما خبرساز است. ما در گذشته هم بیان کردیم 
هیچ دو کشوری نیستند که درباره همه مسائل اشتراک 

نظر داشته باشــند. درخصوص برجام برخی کشورها با 
آمریکا اختالف جدی داشــته و معتقد به تداوم برجام 
بــوده و به دنبــال بهره مندی ایــران از مزایای مندرج 

در برجام هســتند. در مورد ســایر 
مســائل، خیلی موضوعات است و  
الزاما شــامل بحث موشکی نیست، 
می توانیــم اختالف نظر داشــته و 

یکسان نگاه نکنیم.
به گزارش تســنیم، سخنگوی 
موشکی  درخصوص  خارجه  وزارت 
با برخــی اروپایی هــا اختالف نظر 
بیشــتر و  بــا برخی اختــالف نظر 
کمتــری داریم، به نظــر ما نگرانی 
برخی ها  بی ربط نیســت و ناشی از 
کســانی اســت که به جنگ روانی 
سختی علیه ایران مشغول هستند، 
ما شاهد ابراز نگرانی برخی مقامات 
برنامه  درباره  غیراروپایی   و  اروپایی 
برنامه موشکی  اما  موشکی هستیم 
ایران یــک سیاســت دفاعی ملی 
اســت و هیچ منافاتی بــا قطعنامه 
2231 نــدارد و ناشــی از  تجربــه 
تاریخی اســت. ما مثل کشورهای 
منطقــه به دنبال خریــد امنیت و 

سالح نیســتیم، ما به دنبال اتکای به توان داخلی برای 
تامین امنیت خود هســتیم. هیچ کشوری نمی تواند به 
ما تضمین امنیتی دهد، برنامه موشــکی ما بازدارنده  و 
دفاعی اســت و  علیه هیچ کشوری نیست. ما نمی توانیم 
از برنامه دفاعی خود چشم پوشی  کنیم. کشورهای دیگر 
باید این را درک کنند، انگلیســی ها اخیرا مواضع تندی 
داشتند که ناشی از استانداردهای دوگانه است، از یک 
سو  سالح صادر کرده و  موجب تشدید  نزاع می شوند اما 
از ســوی دیگر معترض برنامه موشکی ایران می شوند. 
موشــک های ما برای حمل کالهک هســته ای نیست، 
اجازه نمی دهیم کــه بتوانند ما را در این حوزه محدود 
کننــد. ما با همه کشــورها درباره مســائل مختلف از 
جمله موشکی صحبت و گفت  وگو شفاف سازی کرده و 
می کنیم، اما در این زمینه به هیچ وجه مذاکره نخواهیم 
 داشــت، ما نمی توانیــم امنیت خــود را قربانی چنین 

شعارهایی کنیم.

 سخنگوی وزارت خارجه:

اعتراضات فرانسه یک  مسئله  داخلی است!
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آقای کودک کش!
صدام هم آمده بود بماند



جدول نرخ سکه و ارز

اقتصادی
صفحه 4

سه شنبه           ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۰ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۷۷

قیمت )به تومان(نوع سکه
3.500.000سکه تمام طرح جدید
3.300.000سکه تمام طرح قدیم

1.750.000نیم سکه
1.030.000ربع سکه

640.000گرمی
305.900هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
10.017دالر
11.769یورو
12.825پوند

2.012لیر ترکیه
2.756درهم امارات

در شرایطی که کشورهای اروپایی بارها 
بر ادامه برجام بدون آمریکا تاکید کرده اند، 
اما رئیس  ســازمان هواپیمایی کشوری 
صریحا اعالم کرده کشــورهای اروپایی 

سوخت هواپیما به ایران نمی دهند! 
هرچند کشــورهای اروپایی پس از خروج 
آمریکا از برجام، از پایدار ماندن این توافقنامه 
حمایت کردند اما آنچه تاکنون در عمل رخ داده 
این اســت که ایران از جهت همکاری نکردن 
اروپایی ها متضرر شده است. به عبارت دیگر، 
با وجود اینکه برخی سران کشورهای اروپایی 
مانند امانوئل ماکرون )رئیس جمهور فرانسه( و 
آنگال مرکل )صداعظم آلمان( بر تداوم برجام 
تاکید کرده بودند، باز هم نتوانســتند در برابر 
تحریم های آمریکا اقدام درخوری برای تداوم 

ارتباط با ایران انجام دهند. 
در همیــن زمینه، علی عابــدزاده رئیس 
 سازمان هواپیمایی کشور اظهار داشت: تشدید 
تحریم ها توسط دولت آمریکا از اتفاقات مهمی 
بود که توانســت بر این حوزه تأثیرگذار باشد؛ 
به طوری که دولت آمریکا کلیه ســاختارهای 
این صنعت را مورد تحریم قرار داده و شرایط 
هواپیمایی ایجاد برای ســازمان  را   ویــژه ای 

 کرده است. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وی 
افزود: شــرایط ویژه تحریم را در ســال های 
قبل تجربه کرده ایم و ما ســعی خواهیم کرد 
با استفاده از توان داخلی و دانش خود از این  

شرایط عبور کنیم. 
رئیس  سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ 

به سؤالی مبنی بر عدم سوخت رسانی از سوی 
کشــورهای اروپایی و آسیایی به هواپیماهای 
ایرانی گفت: اکثر کشورهای اروپایی و همسایه 
به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی دهند و در 
همین خصوص شرکت های هواپیمایی داخلی 
سعی کرده اند با مدیریت صحیح و برنامه ریزی 

درست از این مشکل عبور کنند. 
عابدزاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر کاهش 
پروازهای داخلی به دلیل افزایش قیمت بلیت 
هواپیما ها بیان کرد: تعداد مســافران هم زمان 
با افزایش دو برابر ارز کاهش چشمگیری پیدا 
کرده که این اقدام طبیعی است اما امیدواریم 
با اصالح نرخ های ارز و تغییر در ســاختارهای 

پروازی شاهد افزایش پروازها باشیم. 
وی ادامه داد: تغییر نرخ ارز به صورت پله ای 

و دو برابر شــدن ارز مصرفی ایرالین ها یکی از 
رخدادهایــی بوده کــه در مقطع زمانی کوتاه 
بر صنعت هوایی کشــور بسیار تاثیر گذاشته 

است. 
رئیس  سازمان هواپیمایی کشوری با بیان 
اینکه در گذشــته محدودیت هایی برای سن 
ناوگان های هوایی ایجاد شده بود، گفت: به دلیل 
تحریم ها نمی توانیم این دستورالعمل را رعایت 
کنیم زیرا شــرکت های هواپیمایی نمی توانند 

هواپیماهای جدید و بهتری را وارد کنند. 
عابــدزاده اضافــه کــرد: دســتورالعمل 
حقــوق مســافران به گونه ای اســت که باید 
کیفیت خدمــات باالتــر رود و در این حوزه 
 ما اقدامات بســیاری را در دســتور کار خود

 قرار داده ایم.

علی رغم وعده های برجامی 

هواپیماییایران:اروپاییهابهماسوختنمیدهند

در ادامه روند نزولی بازار سهام، شاخص 
بورس تهران با ریزش قریب به دوهزارواحدی 

به کانال 159هزار واحدی سقوط کرد. 
دماسنج بازار سرمایه در پایان معامالت دیروز 
با کاهش 1958 واحدی به رقم 159 هزار و 749 

واحد رسید. 
ترس از رکود شدید اقتصادی،کاهش قیمت 
جهانی فلزات اساســی و نفت و نیز افت نرخ ارز 
از جمله دالیل ریزش مداوم بورس تهران عنوان 

شده است.
در جریان معامالت دیروز سهام، نماد معامالتی 
تاپیکو با 131 واحد، ســایپا با 55 واحد و ایران 
خــودرو با 42 واحــد افزایش بیشــترین تأثیر 
مثبــت را بر برآورد شــاخص کل بــورس به نام 
خود ثبت کردند و در مقابل، معامالت ســهام در 
نماد معامالتی شرکت های فوالد مبارکه با 298 
واحد، ملــی صنایع مس ایران بــا 175 واحد و 
گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید با 174 واحد 
کاهش، بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه این 
نماگر به دوش کشیدند.ارزش کل معامالت دیروز 
بورس تهران هم به حــدود 461 میلیارد تومان 
رسید که این رقم بیانگر کمبود شدید نقدینگی 
در بازار اســت.بر اســاس این گزارش دیروز بازار 
ســهام کم حجم ترین معامالت را تجربه کرد در 

سقوطشاخصبورسبهکانال159هزارواحدی

حالــی که در برخی نمادهای معامالتی از جمله 
ذوب آهن اصفهان، بانک تجارت، سایپا و بانک ملت 
معامالت درون گروهی و بازارگردانی سهام همسو 
 با معامالت پرحجم حقیقی ها در روندی متعادل

 دنبال شد.
به گزارش فارس، سقوط شاخص کل بورس به 
کانال 159 هزار واحدی و عقب گرد آن به آخرین 

روزهای تابستان امسال باعث شده تا تحلیل های 
مختلفی مبنی بر انتظار برای ریزش بیشتر شاخص 
بورس باز هم ادامه یابد.گفتنی اســت ســقوط 
شاخص به کانال159هزار واحدی در حالی است 
که شاخص کل بورس در نهم مهرماه سال جاری 
بر روی رقم 195هزار و 480واحد ایستاده بود و 
بر این اساس میزان افت نماگر اصلی بازار سهام 

تا دیروز بیش از 35هزار واحد بوده است.برهمین 
اســاس ارزش بازار ســرمایه نیز در این مدت تا 
40درصــد کاهش یافته که این نشــانگر خروج 

نقدینگی از این بازار است.
چندی پیــش در روزنامه کیهان نوشــتیم 
که تعدادی از ســهامداران بورســی در تماس با 
گــروه اقتصادی ضمن ابــراز نگرانی از وضعیت 
 نزولی بازار خواســتار حمایت دولت از این بازار 

شدند.
یکی از همین سهامداران با بیان اینکه وضعیت 
کنونی بورس سبب خروج بیش از پیش سرمایه ها 
از بازار ســهام خواهد شد گفت: چرا دولت مردم 
را در شــرایط مثبت بورس به حضور در این بازار 
دعوت می کند ولی در شــرایط منفی توجهی به 

آن نمی کند؟
وی افزود: بسیاری از سهامداران خرد با دعوت 
دولت اقدام به حضور در این بازار کرده اند ولی االن 
با زیان سنگینی مواجه شده اند که جا دارد دولت، 

تدبیری در این رابطه داشته باشد.
نوید خاندوزی کارشناس بازار سرمایه نیز در 
گفت وگویی با بیان دالیل تداوم ریزش بازار گفته 
بود: سیاست دولت در قبال حمایت از بازار سهام 
فقط در حد اظهار نظر است و هیچ راهکاری برای 

بازار سرمایه ندارد.

رئیس  شورای تامین کنندگان دام کشور از افزایش بیش از 
100درصدی قیمت گوشت گوسفندی از درب دامداری تا مغازه 

خبر داد.
منصور پوریان با بیان اینکه دامدار بره را با قیمت 25 هزار تومان در 
درب دامداری عرضه می کند، گفت: الشــه های گوسفندی برای قصاب 
کیلویی حدود 55 هزار تومان تمام می شــود و باید با قیمت 58 تا 59 

هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.
 به گزارش خبرگزاری دانشجو، وی با اشاره به اینکه تثبیت قیمت ها 
در بازار گوشت، مهم است، افزود: در بخش گوشت قرمز به ویژه گوشت 
گوسفندی، کشور خودکفا بود، اما عواملی وجود داشت که موجب شد 
در برخی جا ها با کمبود گوشت روبرو شویم، ولی با تالش واردکنندگان 

نیاز های کشور رفع شد.
وی با بیان اینکه قیمت های گوشت قرمز در سطح بازار، قابل قبول 
نیست، ادامه داد: همه اصناف با قیمت فعلی گوشت قرمز مخالف هستند.

پوریان افزود: تقاضای بازار تغییر کرده و خواهان بره های 3 تا 4 ماهه 
است در حالی که دامداران، بره های خود را در سن 7 تا 8 ماهه عرضه 
می کنند.پوریان گفت: تولیدات بخش پرواربندی کشور در وزن های 65 

تا 70 کیلوگرم است.
رئیس  شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: دامدار بره را با قیمت 

25 هزار تومان در درب دامداری عرضه می کند.
پوریان افزود: الشــه های گوسفندی برای قصاب کیلویی حدود 55 
هزار تومان تمام می شود و باید با قیمت 58 تا 59 هزار تومان به دست 
مصرف کننده برســد.این ارقام در حالی عنوان شــده که در بازار قیمت 

گوشت گوسفندی بعضا به کیلویی 80 هزارتومان هم رسیده است
وی با بیان اینکه یک درصد از تولیدات کل کشور را صادرات داشتیم، 
گفت: تولید ساالنه کشور 12 میلیون راس بره و میانگین جمعیت دام 

گوسفندی 55 میلیون راس است.
پوریــان با بیان اینکه قاچاق دام به ویــژه دام های مولد به صورت 
گسترده در حال انجام است، گفت: همزمان با ممنوعیت صادرات، پدیده 

شوم قاچاق در دام ایجاد شد.

افزایش بیش از 100درصدی
 قیمت گوشت گوسفندی از دامداری تا مغازه

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بخشی از 
بدنه وزارت نفت تمایل به عرضه نفت در بورس 
و ورود بخش خصوصی به تجارت نفت نداشت 
و االن هم قصد دارند این راهکار ضدتحریمی 

را متوقف کنند.
هدایت اهلل خادمی در گفت وگــو با فارس افزود: 
بســیاری از پاالیشــگاه ها در دنیا هســتند که از ما 
نفت نمی خرنــد و اگر بخش خصوصی بتواند به این 
پاالیشگاه های کوچک و خصوصی که قابل رصد توسط 
آمریکا نیستند، نفت بفروشد اتفاق خوبی رخ می دهد 
ولی متاسفانه کسانی که مخالف عرضه نفت در بورس 
هســتند تاکید دارند که بخش خصوصی قادر به این 

کار نخواهد بود.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس همچنین 
با رد افشای اطالعات خریداران نفت در بورس، درباره 
قیمت نفت فروخته شده به آنها گفت: ما در شرایط 

تحریم هســتیم و کار در این شرایط ابزارهای خاص 
خودش را می طلبد. اگر ما خریداران زیادی داشــته 
باشیم به تبع می توانیم قیمت را باال ببریم و اگر تعداد 
خریداران کم باشد مجبور هستیم قیمت را به صورت 
منطقی و معقول کاهش دهیم. در وضعیت کنونی هم 
امکان فروش نفت به قیمت باال وجود ندارد زیرا نفت 
ایران یک نفت تحریم شده است و قطعا برای دارنده  
آن هزینه هایی درپی دارد. لذا اعطای تخفیفی معقول 

در یک سازوکار رقابتی منطقی به نظر می رسد.
وی با  اشاره به نظارت های موجود در فرآیند عرضه 
نفت در بورس گفت: با این حال خود وزارت نفت باید 
بر این کار نظارت داشته باشد چون وزارت نفت است 
که دارد کاالیی را می فروشد پس باید مطمئن باشد 
درآمدش را به دست می آورد. کمیسیون انرژی مجلس 
هم باید نظارت های خودش را فراتر از کنترل و نظارت 

وزارتخانه ها و دولت داشته باشد. 

سایر نهادهای نظارتی هم باید نظارت بکنند اما 
نبایــد کار را آنقدر پیچیــده و خطرناک جلوه دهیم 
که هیچ کسی حاضر نشود بیاید چون خریداری که 

می خواهد بیاید، یک کار تجاری می خواهند بکند.
خادمــی درباره علت توقف عرضه نفت در بورس 
بیان کرد: ما به عنوان کشوری که بزرگ ترین دارنده 
نفت و گاز جهان هســتیم، هنوز داریم خام فروشی 
می کنیــم یعنی در زمین دشــمن بــازی می کنیم. 
رهبــری ده ها بار فرمودند خام فروشــی نکنید چون 

امروز را می دیدند. 
خام فروشــی یعنی تک محصولی، یعنی اجبار به 
ارزان فروشی و در معرض تهدید دشمن قرار گرفتن. 
ولی اگر پاالیشــگاه احداث می کردیــم و نفت را به 
چندیــن محصول با ارزش دیگــر تبدیل می کردیم، 
امکان تحریــم نبود.نماینده مردم ایذه و باغملک در 
مجلس خاطر نشــان کرد: زمانی مسئولین به جای 

اینکه پاالیشگاه تاسیس کنند، گفتند بنزین بخریم. 
در حالی که اگر پاالیشــگاه می ساختیم هم  اشتغال 
ایجاد می شد و هم مورد تحریم قرار نمی گرفتیم. آن 

افراد به کشور خیانت کردند.
خادمی تاکید کرد: االن هم وزارت نفتی ها مخالف 
عرضه نفت در بورس هســتند هر دولت می آمد، به 
وزارت نفــت تکلیف می کرد که نفــت را در بورس 
عرضــه کند، اما چون بخشــی از بدنــه وزارت نفت 
تمایل به انجام این کار نداشــت شرایط را به گونه ای 
رقم می زد که بخش خصوصی نتواند وارد تجارت نفت 
بشــود و کنار برود. حاال هم در زمانی که گلویمان را 
گرفته انــد، نفت را عرضه کردیم و تازه االن هم قصد 
دارند آن را متوقف کنند ولی به خاطر کاهش میزان 
صادرات و جو رســانه ای ایجاد شده باالجبار این کار 
 را انجــام می دهند که البته این عرضــه باید تداوم 

داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

بخشیازوزارتنفتمیخواهدجلویعرضهنفتدربورسرابگیرد

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حدود 58 درصد مردم 
که خودرو ندارند، از یارانه سوخت استفاده نمی کنند گفت: در حال 

حاضر ثروتمندان 11 برابر فقرا یارانه پنهان دریافت می کنند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، ســید محمد صادق الحسینی در گفت وگو 
با برنامه پایش اظهار داشت: ما کشوری هستیم که دهه های متمادی مسائل 
را حل نکردیم، مداوم مســائل را گذاشتیم که دولت های بعدی حل کنند و 

دولت ها به هر نحوی خواستند، از مسائل فرار کنند. 
وی افزود: ابر چالش بیکاری، محیط زیست، نظام بانکی و ابر چالش مسائل 
منطقه ای مهم ترین ابر چالش هایی هستند که کشور با آنها درگیر است. حال 
عالوه بر این ابر چالش هایی که کشور با آنها درگیر است یک شوک سیاسی 

و اقتصادی به نام تحریم ها به کشور وارد شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر تحریم هایی که بر کشور ما اعمال 
شد بر ترکیه، آلمان و ایتالیا اعمال می شد ساختار اقتصادی این کشورها از هم 
می پاشید. آلمان بیشتر از 50 درصد تولید ملی )GDP( آن واردات است، در 
حالی که حدود 22 درصد تولید ملی ایران، واردات است. شرایط ما شرایطی 

است که اقتصاد ما با وجود تحریم ها تاب آورده است. 
به گفته الحسینی، ذکر این نکته الزم است که بدانیم خود تحریم نیست 
که سرانجام تحریم را مشخص می کند، واکنش تحریم شونده است که سرانجام 
تحریم را مشخص می کند. روسیه واکنش درست نشان داد و اجازه داد نرخ 
ارز نوسان کند، نرخ تورم را عادی افزایش داد و دخالت نکرد، رقابت را از بین 

نبرد و انحصار درست نکرد. 
وی اضافه کرد: دولت در ماه های اول واکنش غلطی به تحریم ها نشان داد، 
تعیین نرخ 4200 تومانی برای دالر یکی از واکنش های غلط دولت به تحریم ها 
بود. ارز ترجیهی گذاشتیم، خرید و فروش دالر را قاچاق اعالم کردیم، بورس 
کاال را بســتیم، نظام دادوستد اقتصادی را محدود و غیر رقابتی کردیم و بر 

عکس روسیه عمل کردیم و اینها از جمله اشتباهات دولت بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در همه سال های اخیر، مشکل  ما این 
بود که نرخ ارز را ســرکوب کردیم. در ایــن دوره هم این کار را کردیم. اگر 
بخواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم باید تورم را مهار کنیم. در تحریم ها به سه 
حوزه خانوار، بنگاه های اقتصادی و بودجه دولت فشار زیادی وارد می شود. اگر 
بودجه دولت را متناسب با تحریم ها ننویسیم به مشکل بر می خوریم، همین 
االن کسری بودجه بزرگ سال آینده مشکل ساز خواهد بود. الحسینی ادامه 
داد: باید تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم، یارانه انرژی یکی از تهدید هاست 
که باید آن را به فرصت تبدیل کنیم. 60 تا 80 میلیارد دالر یارانه پنهان به 
حامل های سوخت می دهیم، این یارانه پنهان یعنی قیمت واقعی یک حامل 

انرژی با قیمتی که اکنون عرضه می شود. 
وی افــزود: 42 درصد ایرانی هــا خودرو دارند و حدود 58 درصد خودرو 
ندارند، پس ما یارانه ســوخت را به خودرودارها می دهیم و کسی که ماشین 
ندارد استفاده نمی کند. در حال حاضر ثروتمندان 11 برابر فقرا یارانه پنهان 

دریافت می کنند. 

یک کارشناس اقتصادی:

ثروتمندان 11 برابر فقرا 
یارانه پنهان دریافت می کنند

مدیرعامل جدید ایمیدرو )سازمان معادن( با اشاره به اینکه 
25 درصد بازار بورس را فلزات تشکیل می دهند، اعالم کرد: باید 

از صدور بخشنامه های پی در پی در بخش صادرات پرهیز کرد. 
بــه گزارش خبرگزاری فارس، خداداد غریب پور در مراســم تودیع و 
معارفه مدیران عامل ایمیدرو اظهار داشت: از نگاه بازار سرمایه، 627 هزار 
میلیارد تومان ارزش بورس است که 25 درصد بورس، کانه های فلزی و 

فلزات اساسی هستند.
وی افزود: حاشیه سود کانه های فلزی 23 درصد است اما در بورس، 
15 درصد بازار را دارند. همچنین کانه های فلزی 10 درصد سود بازار را 
می دهند و فلزات اساسی 33 درصد. یک چهارم بازار سرمایه حوزه کاری 

ما است که حدود 70 هزار میلیارد تومان در بازار جابه جا می شود.
مدیرعامل ایمیدرو با تاکیــد بر اینکه باید با بخش خصوصی تبادل 
افــکار کرد، گفت: ایمیدرو مدعــی رقابت پذیری مواد معدنی برای تولید 
ثروت است و باید به مناطق کمتر توسعه یافته توجه کرد. حفظ  اشتغال 

موجود اهمیت باالیی دارد.
غریب پور با اشاره به اینکه سازمان ایمیدرو سازمان برتر شده بیان کرد: 
صادرات باید تسهیل شود و از صدور بخشنامه های پی در پی پرهیز کرد. 
وی افزود: »کار تیمی« و »مسئولیت پذیری« و »انجام درست کار« را 

در دستور خود قرار داده ام و باید مصارف غیر مولد را کم کرد. 
مدیرعامل ایمیدرو با بیان اینکه حرف قانون زده می شود اما ساختار و 
کمیته ای تشکیل نمی شود، از تعریف ساختار برای پروژه سنگان در بخش 

کنترل پروژه و تامین مالی و اکتشاف و استخراج نیز خبر داد. 
گفتنی است، صدور بخشنامه های پی در پی، یکی از مهم ترین انتقادات 
بخش خصوصی از دولت اســت، چراکه با تغییر مداوم قوانین و سخت تر 
شدن شرایط کار کردن، بیشترین آسیب ممکن به بخش تولید و در پی 
آن صادرات وارد می شود. در همین زمینه، چندی پیش مسعود خوانساری، 
رئیس  اتاق بازرگانی گفته بود: »در شرایط کنونی و با صدور بخشنامه های 
متعدد و متناقض، همه صادرکنندگان بنام و با تجربه، از ترس قرار گرفتن 

در فهرست قاچاقچیان، صادرات خود را قطع کرده اند.«

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان اینکه هنوز 
شورای پول و اعتبار دستور کاری برای تغییر نرخ سود تعیین 
نکرده است، گفت: بانک های دولتی موافق کاهش نرخ سود 

سپرده های بانکی هستند.
محمدرضا حسین زاده در گفت وگو با مهر در خصوص تغییر نرخ 
سود بانکی اظهار داشت: تا آنجا که اطالع دارم تغییر نرخ سود بانکی 
فعال مدنظر شورای پول و اعتبار نیست؛ هر چند ممکن است که بانک 
مرکزی برای این موضوع مالحظاتی را مدنظر داشته باشد؛  اما آنچه که 
دورادور مطلع هستم، فعال تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست.

رئیس شــورای هماهنگی بانک های دولتی افزود: بر اساس اعالم 
رسمی شورای پول و اعتبار، همچنان نرخ سود بانکی برای سپرده ها 
15 درصد و برای تسهیالت 18 درصد است که همین موضوع، مالک 

عمل بانک های دولتی قرار دارد. 
وی تصریــح کرد: بانک های دولتی با افزایش ســود بانکی موافق 
نیستند؛ چراکه این افزایش منجر به باال رفتن نرخ سود تسهیالت نیز 
می شود که به همین دلیل، به نفع تولیدکنندگان و استفاده کنندگان 

از تسهیالت خرد بانکی نیست. 
حسین زاده معتقد است که رابطه دو نرخ سود تسهیالت و سپرده 
باید معقول شــود و برای سپرده گذاران نفع داشته باشد؛ ضمن اینکه 
بــه ضرر وام گیرندگان و اســتفاده کنندگان از تســهیالت بانکی هم 
نباشــد؛ بنابراین باید خیلی مراقبت کــرد که هر تصمیمی در حوزه 
نرخ ســود، چه تبعات مثبت و منفی دارد؛ بر همین اساس است که 
برای تغییر در نرخ ســود بانکی در شرایط کنونی، یک شبه نمی توان 
 تصمیم گرفت و باید بررســی های اقتصادی کافــی را در این زمینه

 صورت داد.

گروه اقتصادی- 
در شرایطی که بانک مرکزی وعده مهار نقدینگی را داده بود، 
این شاخص در پایان مهر ماه رشد باالی 20 درصد را ثبت کرد و 

به مرز هزار و 700 هزار میلیارد تومان رسید. 
هرچند یکی از انتقاداتی که حسن روحانی به دولت قبلی وارد می کرد، 
رشــد بی رویه نقدینگی بود، ولی آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهد 
نقدینگی در این دولت هم به شــکل افسارگسیخته ای افزایش پیدا کرده 
است؛ بر همین اساس، آمارهای رسمی نشان می دهد نقدینگی کشور از 
490 هزار میلیارد تومان در ابتدای این دولت به آستانه 1700 هزار میلیارد 

تومان رسیده و 3/5 برابر شده است! 
افزایش نقدینگی به حدی در نظام پولی کشور به مشکل اصلی تبدیل 
شــده بود که حتی عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی هم در 
ابتدای ســکانداری خود بارها به موضوع نقدینگی اشاره کرد و حتی در 
شهریور ماه وعده داد: »این بانک با همکاری بانک ها روند رشد نقدینگی 

را مهار می کند و آن را در خدمت تولید و اقتصاد قرار می دهد.« 
البته اظهارات همتی از این جهت که برطرف کردن مشکالت ناشی 
از افزایش نقدینگی را در دســتور کار خود قرار داده قابل تقدیر است اما 
جدیدترین آمارهایی که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد 

همچنان روند افزایشی نقدینگی ادامه داشته است.  
براساس آمارهای جدید بانک مرکزی، نقدینگی کشور به رقم یک هزار 
و 693 هزار میلیارد تومان رسیده و در آستانه هزار و 700 هزار میلیارد 
تومان قرار گرفته، درحالی که از زمان روی کار آمدن همتی )مرداد 97( 

بیش از 47 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. 
اما آنچه باعث می شود عملکرد تیم جدید بانک مرکزی را در زمینه 
نقدینگی مثبت ارزیابی نکنیم این اســت که رشد این شاخص همچنان 
باالی 20 درصد بوده و با توجه به اینکه رشــد نقدینگی در پایان مرداد 
)ماه نخست تصدی گری همتی( 20/5 درصد بوده و در پایان مهر ماه به 
20/7 درصد رسیده، می توان گفت این شاخص مهار که نشده هیچ، رشد 

بیشتری هم داشته است!

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه)تومان(نوع خودروردیف
22/492/00038/400/000پراید 1111
22/709/00035/400/000پراید 2131
23/400/00035/800/000پراید 3151
74/952/600131/100/000چانگان4
27/507/00041/000/000تیبا صندوق دار5
31/143/00047/000/000ساینا دنده ای6
32/944/60056/500/000پژو 7405
8SLX 35/105/90061/000/000پژو
34/745/20058/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70071/000/000پژو پارس10

11 TU5 پژو پارس
42/481/00080/000/000کالس13

36/286/00061/500/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00072/500/000پژو 206 تیپ135

پژو 14206
V842/763/10073/000/000 صندوقدار

15(LX)33/535/40060/000/000سمندال ایکس
16EF7 34/338/20061/500/000سمند

سمند دوگانه سوز 17
36/616/00065/500/000کالس16

46/989/40081/500/000دنا18
53/265/800115/000/000تندر پالس اتوماتیک19
47/128/30091/500/000پژو 207 دنده ای20
142/700/000282/000/000مزدا21
50/000/000101/000/000اچ سی کراس22
53/153/000107/500/000دنا پالس23
20754/361/900116/000/000 اتوماتیک24
114/994/000237/000/000پژو 252008
39/590/00063/000/000رانا26

قیمت خودروهای داخلی  1۳۹۷/۹/۲۶

مدیرعامل ایمیدرو مطرح کرد

ضرورت خودداری از
 صدور بخشنامه های مکرر در بخش صادرات

یک مقام بانکی:

بانک های دولتی 
با افزایش سود سپرده مخالفند

برخالف وعده های بانک مرکزی

میزان نقدینگی
 به مرز 1۷00 هزار میلیارد تومان رسید

ارزیابی نمایندگان مجلس از بودجه سال آینده در گفت وگو با کیهان

بودجه ۹8 با شرایط خاص کشور
بیگانه است

گروه اقتصادی-
نمایندگان مجلس تأکید کردند که بودجه سال 
آینده کشور باید با توجه به شرایط تحریمی و جنگ 

اقتصادی ارائه شود.
الیحه بودجه ســال آینده روز پنجشنبه 15 آذر در 
محل سازمان برنامه و بودجه، با حضور رئیس این سازمان 
و خبرنگاران رونمایی شــد. هرچند انتظار می رفت مانند 
سال های گذشته جزئیات بودجه در اختیار رسانه ها قرار 
گیرد، این الیحه با این توجیه که هنوز رئیس جمهور آن 
را به مجلس ارائه نکرده اســت، در اختیار رســانه ها قرار 

نگرفت و تنها کلیاتی از آن رسانه ای شد.
یکــی از ارکان بودجه، پیش بینی میزان فروش نفت 
و درآمدهای آن اســت. بر اساس همین کلیات در کنار 
برآوردهای مجلس شورای اسالمی، سناریوی بدبینانه که 
تاکنون مطرح شــده، فروش یک میلیون بشــکه نفت با 
نرخ هر بشکه 50 دالر در سال آینده است. در سناریوی 
خوشــبینانه هم دولت می تواند دو میلیون بشکه نفت با 
قیمت هر بشکه 55 دالر بفروشد. البته درباره نرخ تسعیر 

)تبدیل دالر به ریال( هنوز بررسی ها ادامه دارد.
حدود دو هفته از رونمایی کلیات بودجه می گذرد و 
هنوز جزئیات این الیحه منشر نشده است، اما خبرهایی که 
درباره برخی جزئیات آن به بیرون درز کرده نشان می دهد 
دستپخت سازمان برنامه و بودجه چندان دلچسب نیست 
و ایرادات اساســی دارد.این ایرادات با رهنمودهای رهبر 
انقالب مورد توجه بیشتر قرار گرفت و در ادامه، نعمتی، 
عضو هیئت رئیســه مجلس از بررسی الیحه قبل از طرح 
در صحن علنی مجلس خبر داد. دیروز هم علی الریجانی، 
رئیس مجلس گفت: »مقام معظم رهبری نکاتی را درباره 
بودجه داشتند که براساس آن باید اصالح ساختار بودجه 
مبتنی بــر کاهش هزینه ها در چارچوب سیاســت های 
کلی قانون برنامه، اقتصاد مقاومتی و قطع وابســتگی به 
نفت باشــد«.در همین رابطه درباره ایرادات بودجه 98 و 
ضرورت های تنظیم آن به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم. 
ســهم صندوق توســعه ملی، بودجه نهادهای حمایتی، 
تناســب بودجه با شرایط ویژه کشور در جنگ اقتصادی 
و امنیتــی از جمله مواردی بود که نمایندگان مجلس به 

آنها  اشاره کردند.

ظلم فاحش به صندوق توسعه ملی
سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی درباره سهم صندوق توسعه ملی 
در الیحه پیشنهادی دولت به کیهان خبر داد: طبق قانون 
بایــد 34 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توســعه 
ملی واریز شــود، ولی دولت در بودجه 98 تنها 10درصد 
پیشبینی کرده است؛ این نگاه بازگشت به عقب است، نه 

نگاه توسعه ای.
وی بــا تأکید بر اینکه انتظــار می رود دولت حداقل 
احکام الزام آور قانونی را در بودجه رعایت کند، تصریح کرد: 
درمورد صندوق توســعه ملی ظلم فاحش صورت گرفته 
است.وی با  اشاره به کاهش قابل تأمل سهم صندوق ادامه 
داد: در مقابل، امور جاری بودجه فربه شده و هزینه های 
جاری بیش از 150 هــزار میلیارد تومان از بودجه را به 
خــود اختصاص داده در حالی که طبق قانون باید دولت 
کوچک می شد.در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی هم به کیهان گفت: نظر دولت 
ظاهرا کاهش سهم صندوق توسعه ملی به زیر 20 درصد 
اســت، اما پیشنهاد ما این اســت که سهم 34 درصدی 
صندوق توســعه ملی از درآمدهای نفتی حفظ شــود و 
نهایتاً در صورت مشکل در دریافت درآمدهای نفتی، این 

سهم حداقل 20 درصد باشد.
وی تصریح کرد که دولت باید ســایر منابع درآمدی 

مانند مالیات ها را در دستور کار خود قرار دهد.
حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه هــم در گفت وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: باید 
حتما برداشت ها از صندوق توسعه ملی به حداقل برسد و 

در مقابل در هزینه های دولت صرفه جویی شود.
توان دفاعی

موضوع مهــم دیگری که مورد تأکیــد نمایندگان 
مجلس قرار داشت، توجه به بنیه دفاعی کشور در بودجه 

سال آتی است.
نقوی حســینی درباره این موضــوع اظهار کرد: ما 
کشوری هستیم که علنا تهدید می شویم، چنین کشوری 
باید در حوزه دفاعی بســیار قوی عمل کند، اما دولت در 

این موارد مجلس را دور می زند!
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی با  

اشــاره به اینکه اعتبارات دفاعی به دو بخش امور جاری 
و توســعه ای تقسیم می شود، به عملکرد دولت در تأمین 
هزینه های توســعه ای این حوزه اشاره کرد و افزود: دولت 
اعتبارات الزام آور دفاعی را در قالب سهم صندوق توسعه 
ملــی لحاظ می کند و مجلــس را در تنگنا قرار می دهد 

که سهم امور دفاعی را در بودجه صندوق تصویب کند!
حاجی بابایی، عضو کمیســیون برنامه و بودجه هم 
با  اشــاره به اهمیت این موضوع عنوان کرد: بودجه ریزی 
ویژگی هایی دارد که از آن جمله به ایجاد رونق اقتصادی، 
کاهش صادرات نفتی و توجه به مسائل امنیتی و معیشتی 

مردم است.
وی ادامه داد: در شــرایط خاص کنونی کشــورمان 
بــه حفظ امنیت و اقتدار نیاز دارد و این موضوع باید در 

بودجه لحاظ شود.
گفتنی است سیدمحمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس هم پیش از این در گفت وگو با 
صبح نو تأکید کرده بود: امسال رشد بودجه دفاعی نسبت 
به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده است کمتر است، 
طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه 
ملــی به بودجه دفاعی اختصاص می یافت که این بخش 
در بودجه سال 98 پیش بینی نشده است، اصالح بودجه 

دفاعی هم از موارد مورد تأکید است.
جنگ اقتصادی

شــرایط خاص کشور و تحریم هایی که بعد از خروج 
آمریکا از برجام علیه ایران تجدید شد و ضرورت تنظیم 
بودجه بر اســاس این شــرایط، موضوع دیگری بود که 

نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند.
پورابراهیمی در این رابطه تأکید کرد: در شرایط خاص 
تحریم و جنگ اقتصادی باید بودجه ریزی خاص در دستور 
کار قرار گیرد. اولویت نخست آن است که تا جای ممکن 

هزینه های غیرضروری دولت کاهش یابد.
وی ادامــه داد: تمرکــز بر منابع درآمــدی جدید، 
مدیریــت یارانه های نقــدی و غیرنقــدی در اقتصاد و 
استفاده از دارایی های بال استفاده دولت، ضرورتهای بعدی 

بودجه ریزی در شرایط خاص میباشد.
اما نقوی حســینی دربــاره محتــوای بودجه نظر 
صریح تری داشــت. وی گفت: بودجــه 98 باید بودجه 

ویژه ای باشــد، چرا که در شرایط تحریمی قرار داریم و 
آمریکا تحریم های ظالمانه خود را علیه ایران احیا کرده 
است، بنابراین باید بودجه ما ضد تحریمی باشد، اما کلیات 
بودجه نشــان می دهد که ضد تحریمی نیست و عادی 

بسته شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح 
کرد: گویا دولت همان دخل و خرج همیشگی خود را به 
صورت بودجه ارائه کرده و انگار نه انگار که در شــرایط 

تحریمی هستیم و باید بودجه خاصی نوشته شود.
نقوی حســینی ادامه داد:  اشتغال و جلب مشارکت 
مردمی و ســرمایه گذاری بخش خصوصــی در تولید و 
عمران باید محور بودجه باشــد که ساز و کار آن به طور 

جدی دیده نشده است.
سیاست های حمایتی

سیاســت های حمایتی دولت در قالب الیحه بودجه 
98، موضوع دیگری است که توجه نمایندگان را به خود 

جلب کرده است.
ابطحی، عضو فراکســیون نماینــدگان والیی دراین 
رابطه گفته بود: در بودجه سال 97 اعتبارات مددجویان 
کمیته امداد هفت هزار میلیارد تومان بود که امسال نیز 
بدون افزایش همان مقدار تخصیص داده شد اما با توجه 
به افزایش تورم و ایجاد مشــکل برای مددجویان کمیته 

امداد مقرر شد تا این مورد نیز اصالح شود.
محمدرضا پورابراهیمی نیز درباره برنامه مجلس برای 
حمایت از مردم در بودجه ســال آینده، به سهام عدالت 
 اشاره کرد و اعالم کرد: تعیین تکلیف سهام عدالت مورد 
نظر مجلس است که اگر دولت آن را تا پایان سال تعیین 
تکلیــف نکند، حتما در بودجه 98 تصمیم گیری خواهد 
شد. بویژه درباره دهک هایی که قبال هزینه 50 درصدی 
را داده اند، باید مابقی واگذاری سهام تعیین تکلیف شود.

حاجی بابایی هم با  اشاره به اهمیت این موضوع گفت: 
عدالت در پرداخت حقــوق از طریق کاهش هزینه های 
غیرضروری و پرداخــت آن برای رفاه عمومی امکانپذیر 

است.
وی ادامه داد: اگر این مسائل رعایت شود، در وضعیت 
موجود هم می توانیم با بودجه، سدی در برابر تحریم های 

آمریکا بسازیم و آنان را از تحریم پشیمان کنیم.



گزارش روز
صفحه ۵

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ 
۱۰ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۷۷

افقی:
1- امام صادق علیه الســام می فرمایند؛ کســی است که 
کــردارش بر دانش وی گواهی دهــد- نفت کش ایرانی که 
دی ماه سال قبل با سی ودو خدمه در آبهای چین غرق شد 
2- شهری که اخیرا به عنوان شهر نمد جهان انتخاب شده 
است - کشور زادگاه ابوریحان بیرونی 3- یکی از آبهایی که 
پاک کننده نیست- حامله- بندری در استان بوشهر 4- روز 
گذشــته- نوعی سنگ - مرکز فرماندهی واحدهای نظامی 
ارتش 5- مرکز استان گیان - جزء پسین بعضی از کلمات 
مرکب- واحد بازی تنیس- یکی از چهارعنصر سرنوشت ساز 
در طبیعت 6- کشف مهم برادران لومیر - نوعی هواپیمای 
جنگی 7- نهاد و ســازمان - درخت تاک- لباس کار کرده 
و قابل اســتفاده 8- عرب می گوید نه- سازی که صدایش 
از دور خوش اســت - از رنگ های اصلی- حمام ضدچاقی 
9- نام دیگر بلبل- شب آن را در پیش رو داریم- گله چران 
10- فعل دوم شخص جمع مضارع از مصدر استیدن- شجاع 
و نتــرس- واژه داداش در زبــان کودکان 11- شــاهی که 
گور گرفت- از روزنامه های پر تیراژ کشــورمان 12- قطعی 
برای کتاب- چــرخ نیلوفری- مونس و همدم 13- عامت 
تقســیم- پرنده ای ســیاهرنگ و حال گوشــت- اسطوره 
باشــگاه فوتبال پرســپولیس- شب روســتایی 14- شاعر 
می گوید؛... را آدمیت الزم اســت- نام پدر حضرت موســی 
علیه الســام- پیامبراکرم)ص( آن را کلید بهشت می دانند 
15- دومین کشــور پهناور جهان- تیراندازان آن را با دقت 

تمام انجام می دهند.

عمودی:
1- اثری از گابریل گارسیا مارکز نویسنده بزرگ 
کشــور کلمبیا 2- شاعر مشهور قرن دهم که از 
شاگردان برجسته  عالمه دوانی بود - همان هویج 
اســت  3- گویش پر تکلم در زبان فارسی - از 
وسایل آشپزخانه- نوعی مقاله- ضمیر اول شخص 
جمع 4- متعهد شده برای انجام امری- فیلمی 
از زنده یاد علی حاتمی کیا- شــهری در استان 

شماره 11294 جدو    ل

کرمانشاه 5- ســخن بیهوده- نام گرامی مادر 
پاکی در طبیعت  امام هادی)ع(- مظهر  حضرت 
6- آینه فرهنــگ و تمدن یک ملت- فیلمی از 
داریوش مهرجویی - ســوره ای در قرآن کریم 
7- عکس آن دیدنی است- پایتخت کشور پرو- 
آب در زبان عربی 8- بی بهره و مبرا- بندری در 
پاکستان که قرار است ایران در آن پاالیشگاه نفت 
احداث کند - از وسایل دفاعی در جنگ های تن به 
تن گذشته 9- شهری که درگذشته آن را زندان 
ســکندر نامیده اند - راز نهان- حرف همراهی- 
نوعی تلفن 10- از ورزش های ریشــه دار و اصیل 
در کشورمان - شهر سیب ناب ایران 11- مخفی 
و پنهان- قیمت بــازاری- ماده ای که برای بهتر 
شــدن طعم غذا به آن اضافه می کنند 12- پایه 
و محور- مهریه حضرت زهرا)س(- نوشته ای که 
تصحیح و پاک نویس نشده- عیب و عار 13- اثری 
از ویکتور هوگو شاعر و نویسنده بزرگ فرانسوی- 
عالمت ماضی استمراری 14- نوشیدنی اول مردم 
آسیا- شهری در کشور عراق- نویسنده مشهور 
ترکیه 15- در قدیم به همراه عروس به خانه شوهر 
می رفت - کالف سردرگم اقتصاد ایران - انسان 

مومن آن را تنها از خدا طلب می کند.

❖

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 

1396/9/29 و تاییدیــه اداره کل تعــاون کار و رفــاه 

اجتماعی اســتان تهــران به شــماره 972/15/10280 

مورخ 97/2/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کیهان 

بعنــوان روزنامه کثیراالنتشــار جهــت درج آگهی های 

شــرکت انتخاب گردید. آقای حســن میرزاجانی با کد 

ملی 0579805425 و آقــای محمد علیزاده با کد ملی 

0034774574 به ســمت بازرســین اصلی و آقای رضا 

احمدی بــا کد ملی 0579547221 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی صنف کبابی و حلیم 
و آشپز تهران به شماره ثبت ۱۷۳۴۰ و شناسه 

ملی ۱۰۱۰۰6۰۹۴۷۳

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/8/10 و مجوز شماره 129=14/53/1302/24339 مورخ 97/6/19 پلیس اطاعات 
و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای کاظم امجد با کد ملی 4723520643 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره، آقای مهدی امجد با کد ملی 0079894968 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم هدی امجد با کد ملی 4723735291 
به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره، خانم ســاجده امجد با کد ملی 4722347301 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم آالء 
امجد با کد ملی 0080090141 به ســمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد وکیلی با کد ملی 0082676984 و 

اسماعیل جنتی با کد ملی 4723517510 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. 

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه آ وای مهر ولی اهلل
 به شماره ثبت ۳۳۲۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳86۷۹۵۲ 

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

گاهی پیش می آید که با دیدن تبلیغات 
یک فیلم یا اســامی کارگردان و بازیگران، 
ترغیب می شــویم که به سینما برویم و آن 
فیلم را تماشا کنیم. اما اغلب اوقات، چیزی 
که روی پرده می بینیم، با آنچه تصورش را 
می کردیم فاصلــه دارد! به ویژه اگر فیلمی 
کمدی باشد و ما همراه خانواده باشیم، ممکن 
است که با اتفاقاتی که در سالن تاریک و روی 
پرده بزرگ ســینما به منظره در می آیند، 
شرمنده شویم. این جور مواقع برایمان این 
سؤال پیش می آید که چرا چنین فیلم هایی 
ساخته می شوند؟ آیا سازندگان این فیلم ها 
خودشــان حاضرند یک بار این فیلم ها را 
ببینند؟ چرا برای وقــت و پول مردمی که 
سینما می آیند، احترامی قایل نیستند؟ اگر 
هم اوضاع فیلم خیلی خراب باشد، می پرسیم 
که مگر وزارت ارشاد این فیلم ها را بازبینی 
نمی کند؟ چرا آثاری که جز توهین و تخریب 
فرهنگ مردم، کارکــرد دیگری ندارند، به 

راحتی مجوز نمایش می گیرند؟
سینما در کنار تلویزیون، اینترنت و شبکه های 
اجتماعــی، اصلی ترین ابزار توزیع و پویاســازی 
فرهنگ در جامعه اســت. در کشورهای صاحب 
صنعت ســینما، به ویژه در آمریکا، فیلم ها عامل 
انتقال ایدئولوژی و سبک زندگی از عمق نهادهای 
فکری و راهبردی در سطح جهان هستند. اغلب آثار 
هالیوودی، مناسبت خاصی با راهبردهای داخلی و 
بین المللی آمریکا دارند، تاریخ را می سازند، آینده 
را به تصویر می کشــند و حتی زمینه ساز جنگ و 
 اشغال سرزمین های دیگر می شوند. در ایران اما از 
بین حدود 100 فیلمی که در طول سال ساخته 
می شود، تعدادی کمتر از انگشتان دست فیلم با 

این ویژگی ها دیده می شود.
90 درصد محصوالت ســاالنه ســینمای ما 
فیلم هایــی فاقــد ارزش های فرهنگــی و حتی 
استانداردهای هنری هســتند و این آمار، یعنی 
از ظرفیت مهمی به نام ســینما نه تنها استفاده 
نمی شــود بلکه خیلی از فیلم ها عامل ضربه زدن 
به فرهنگ کشــور هستند. تعداد نسبتا زیادی از 
فیلم هــا به نمایش تصاویــر و ماجراهای هجو و 
مبتذل محدود شــده و حتی از چند پیام ســاده 

نیز تهی هستند. 
اما این جریان، چه عواقبی دارد و برای تغییر 
فضای ســینمای کشــور، چه باید کرد؟ در این 
گزارش، به جســت وجوی پاســخ این پرسش ها 

می پردازیم. 
بی اعتباری مجوزهای وزارت ارشاد!

یکــی از عواقــب نمایش مســتمر و متعدد 
فیلم های ســخیف و مبتا به شوخی ها و مطالب 
غیراخاقی، بی اعتباری مجوزهای وزارت ارشــاد 
است. این درحالی است که در سازمان سینمایی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، مرکزی با عنوان 
»اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای« 
وجــود دارد که وظیفه اش استانداردســازی آثار 
سینمایی به لحاظ کیفی و محتوایی است. این اداره 
موظف است، فیلم هایی را که کیفیتی پایین تر از 

آرش فهیم

زمینه ها و آسیب های گسترش ابتذال در سینما - بخش پایانی

سطح الزم دارند یا در محتوای آنها به ارزش های 
فرهنگی و اخاقی اهانت شــده اصاح نماید. اما 
به دالیلی که برخی از آنها در قســمت قبلی این 
گزارش و از زبان هنرمندان سینما و کارشناسان 
بیان شد، این وظیفه به طور ناقص انجام می شود.

امــا در این میان با پــدری برخورد کردم که 
خودش کم کاری اداره کل ارزشــیابی و نظارت 

سینمای حرفه ای را جبران می کند.
محمد پارســا، فعال فرهنگی به گزارشــگر 
روزنامه کیهان می گوید: »قبا فقط دیدن فیلم های 
خارجی بدون مجوز و شبکه های ماهواره ای برای 
ما نگران کننده بود، چون از این بابت خاطر جمع 
بودیم که دســتگاه فرهنگی کشور، به آثاری که 
حرف ها یا مطالب غیراخاقی دارند، اجازه نمایش 
نمی دهد. اما مدتی است که دیگر به تولیدات داخل 
کشــور که مجوز دولتی دارنــد هم کمتر اعتماد 
می کنیم. چون بارها پیش آمده که به تماشــای 
فیلم های ســینمایی که با مجوز وزارت ارشاد به 
شــبکه نمایش خانگی آمده اند نشسته ایم، اما به 
صحنه ها یا حرف هایــی برمی خوریم که دیدن و 
شــنیدن آنها در کنار همسر و دخترم واقعا شرم 

آور است.«
وی می افزایــد: »جای ســؤال اســت که آیا 
مسئوالن سینمایی وزارت ارشاد که به این فیلم ها 

کمدی ساخته نیز چندی قبل در برنامه تلویزیونی 
»کیوسک« گفت: »روزی در خانه نشسته بودم و 
دخترم هم فیلمی را تماشا می کرد. یکی از بازیگران 
در فیلمی که از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی 
مجوز گرفته جمله ای گفت که خجالت می کشیدم 
به دخترم نگاه کنم. همانجا به خودم قول دادم که 
اگر خواستم یک فیلم کمدی بسازم اسباب خجالت 

یک پدر در برابر فرزندش نشوم.«
سینمای سخیف و ترویج ابتذال

یک کارشــناس فرهنگی، درباره خطر غلبه 
فیلم های سخیف در سینما، هشدار می دهد.

محمدحسین نیرومند، در گفت وگو با گزارشگر 
روزنامه کیهان می گوید: »سبد سینمای ایران دچار 
عدم توازن شده است. این درحالی است که یکی از 
اهداف شکل گیری شوراهای سینمایی، چه شورای 
صدور پروانه ساخت و به ویژه شورای پروانه نمایش، 
با این هدف بوده که سینمای ایران را از نظر موضوع 
و ژانر متوازن کند. یعنی باید فیلم هایی در گونه ها و 
سوژه های مختلف، ازجمله دفاع مقدسی، اجتماعی، 
سیاســی، کمدی و... به نمایش در بیاید. اما االن 
سینمای ایران به شدت به سمت سطحی نگری و 
یک نوع سینما که به  اشتباه طنز خوانده می شود 

و بیشتر لوده و فکاهه است رفته.«
وی درباره عواقب به هم خوردن توازن تولیدات 
ســینمایی به سود آثار لوده و سخیف نیز تصریح 
می کند: »این مســیری که سینما می رود، تحت 
هر عنوان و به هــر بهانه ای، در نهایت به نابودی 
سینمای ایران خواهد انجامید؛ آن هم سینمایی که 
برخی مقاطع دارای شخصیت و کیفیت بوده و هم 
در داخل و هم در جهان، حرف هایی برای گفتن 
داشــته. به همین دلیل هم مسئوالن سینمایی 
باید زودتر این مســیر را مدیریت کنند. به نظرم، 
حسین انتظامی، مدیر جدید سازمان سینمایی باید 
ترمیم سلیقه تماشاگران سینما را یکی از اهداف و 

اولویت های اصلی خود قرار دهد.«
لزوم اقدامات قانونی
 برای اصالح سینما

اما برای اصاح این وضعیت، باید ازکجا شروع 
کرد؟ یک منتقد، کنار گذاشتن نگاه تسامحی از 
سوی مدیران و اصاح و شفافیت قوانین در عرصه 

سینما را یک راه حل می داند.
سیدرضا منتظری، نویسنده و منتقد سینما به 
گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »نگاه تسامحی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی نسبت به برخی 
فیلم ها و فیلمســازان باعث شده تا این شائبه در 
اذهان ایجاد شود که باید به زودی منتظر گام های 
بعدی در ترویج انواع ابتذال در ســینمای کشور 
باشیم! به خاطر نگاه تسامحی مسئوالن و مدیران، 
برخی از فیلمسازان پا را از حد فراتر گذاشته و تا 
جایی که می توانند فیلم هایی تولید می کنند که در 
آنها نه تنها هیچ نگاه انسانی و اخاقی وجود ندارد 

بلکه اصوالً در ضدیت با اخاقیات هم هستند.«
این عضو انجمــن منتقدان و نویســندگان 
ســینمایی، توضیح می دهد: »بــا توجه به تأکید 
نقشه مهندسی فرهنگی کشــور بر لزوم تقویت 
هنر متعهد و معرفت افزا، اصرار برخی فیلمسازان 

و دست اندرکاران سیستم مدیریتی در ترویج برخی 
آثار مبتذل و ســخیف این سؤال را برای هر فرد 
دغدغه منــدی به وجود می آورد که چرا و چگونه 
اینک وضعیت سینمای ایران در آستانه چهلمین 
سال پیروزی انقاب اسامی به جایی رسیده که 
باید جایگاهی برای عرضه فیلم های سطح پایین 
و سرشار از شوخی های رکیک جنسی باشد؟ چرا 
ما به اسم سینمای کمدی، فیلمک هایی را تولید 
و روانه اکــران می کنیم که می توانند تأثیرات به 
شــدت منفی و مخربی بر جامعه داشته باشند و 
نســل جوان و نوجوان کشور را به جای تربیت با 
فرهنگ اصیل بومی، ملی و دینی به گونه ای تربیت 
می کنند که شاید نمونه های آن حتی در نازل ترین 
فیلمفارسی های پیش از انقاب نیز وجود نداشته؟ 
و اصوالً جایگاه سینمای خانوادگی، تربیت کننده و 
آموزش دهنده در سینمای امروز کشور کجاست؟«
دبیرســینمایی خبرگزاری سینماپرس ادامه 
می دهد: »قطعاً یکی از دالیل افول و نزول سینمای 
ایران طی سال های اخیر فقدان قوانین سینمایی 
شفاف اســت؛ اعمال ســلیقه مدیران و اعضای 
شوراهای پروانه ســاخت و نمایش باعث شده تا 
ما همواره با تغییر و تحول های اساسی در سینما 
روبرو باشــیم و ســینما مرتب به حاشیه کشیده 
شــود. مصادیق خطوط قرمز در سینمای کشور 
هنوز به صورت قانون درنیامده و همه چیز در حد 
کلی گویی اســت و از سوی دیگر منافع شخصی 
و گروهــی و جناحی بــر منافع جمعی ارجحیت 
پیدا کرده و باعث شده تا مرتباً سینما دستخوش 

تغییرات اساسی شود.«
منتظری در پایان تأکید می کند: »آنچه امروز 
ســینمای ایــران به آن نیــاز دارد همت جمعی 
دســتگاه ها و نهادهای مرتبــط با حوزه فرهنگ، 
بــه ویژه کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای 
اسامی، شورای عالی انقاب فرهنگی با همراهی 
دغدغه مندان، کارشناسان و سینه سوختگان سینما 
است که قانونی جامع با ذکر مصادیق در رابطه با 
خطوط قرمز تدوین کنند و با تصویب این قانون 
سینما و سینماگران را ملزم به بهره گیری از این 
قانون نمایند اتفاقی که در بسیاری از کشورهای 
دنیا وجود دارد و به همین دلیل هم مشــکات 
رایج در ســینمای ایران در آن کشورها به چشم 

نمی خورد.«
امید به نسل جدید

 فیلمسازهای انقالبی
با توجــه به این شــرایط و نــگاه مضطرب 
کارشناسان به اوضاع سینما، چه آینده ای در انتظار 
سینمای ماست؟ یک منتقد و مستندساز نگاهی 

توأم با امیدواری به آینده سینما دارد.
سعید مستغاثی، رئیس  پیشین انجمن منتقدان 
و نویسندگان سینمایی به گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: »برای اصاح وضعیت ســینمای ایران، 
امیــدی به جریان اصلی نمی رود. اما جریان هایی 
از گوشه و کنار درحال جوانه زدن هستند که در 
آینده می توانند این شــرایط را تغییر دهند. مثل 
جشنواره عمار یا برخی مستندسازها یا انیمیشن 

سازهای جوان که می توان به آنها امیدوار بود.«

* محمدحسین نیرومند کارشناس 
فرهنگی: سبد سینمای ایران 

دچار عدم توازن شده است. این 
درحالی است که یکی از اهداف 

شکل گیری شوراهای سینمایی، چه 
شورای صدور پروانه ساخت و به 
ویژه شورای پروانه نمایش،  این  
بوده که سینمای ایران را از نظر 

موضوع و ژانر متوازن کند. 

مجوز می دهند، خودشــان حاضرنــد تا در کنار 
خانواده شان این فیلم ها را تماشا کنند؟ به نظرم 
پاسخ منفی است و هیچ یک از مسئوالن فرهنگی 
و سینمایی به فرزندان خودشان توصیه نمی کنند 
که این گونه فیلم ها را ببینند. ای کاش همان طور 
که دلشــان برای روح و روان فرزندان خودشــان 
می سوزد، برای بچه های مردم نیز دل می سوزاندند. 
حداقل روی بسته فیلم ها ذکر شود که دیدن برخی 

فیلم ها برای خانواده ها مناسب نیست.«

پارسا با  اشاره به کم کاری سازمان سینمایی 
وزارت ارشــاد، می گوید: »مجبور هستم که کم 
کاری مسئوالن فرهنگی را خودم جبران کنم. به 
این ترتیب که هر فیلمی را که به خانه می برم، قبل 
از اینکه همراه خانواده ام ببینم، خودم به تنهایی 
تماشــا می کنم و در صورتی کــه فاقد محتوای 
اهانت آمیز بود، دیدن آن را به همســر و فرزندانم 
توصیه می کنم. اتفاقا یکی از فیلم های کمدی که 
قبا روی پرده سینما رفته بود و به تازگی در شبکه 

نمایش خانگی آمده و داستان آن در خارج از کشور 
اتفــاق می افتد را دیدم و تصمیم گرفتم که مانع 
تماشای آن توسط خانواده ام شوم. چون متأسفانه 
برخی از اتفاقات و شوخی های مطرح شده در آن 

را در شأن خانواده ام نمی بینم.«
البته شــرمندگی در مقابل برخی از فیلم ها 
فقط به مردم عادی محدود نمی شود، بلکه برخی 
از سینماگران نیز به این موضوع اعتراف می کنند. 
به طور مثال علی عطشانی که خودش چند فیلم 

 سینما در محاصره
 فیلم های سخیف!

هشـدار!

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 68۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/03/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - شرکت گروه 
عمــران و مسکن ســازه پایدار 
قرن ش.م 10101285457 به 
نمایندگــی محمود جزء طالبی 
ک.م 4579232054 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره موسســه 
صندوق تعاون و سرمایه گذاری 
ش.م  ناجــا  بنیــاد  مســکن 
10100554480 به نمایندگی 
هرندی  جعفــری  محمد  آقای 
ک.م 5659692710 به سمت 
عضو هیئت مدیره شرکت ناجی 
پــاس ش.م 10102553397 
نمایندگی مهــدی رحمانی  به 
بــه   0068863918 ک.م. 
هیئت مدیره  نایب رئیس  سمت 
و مدیرعامل موسســه خدمات 
تامیــن اقام مصرفی پرســنل 
ناجا ش.م 10100480728 به 
نمایندگی آقای مسعود احمدی 
ک.م 6178796102 به سمت 
عضــو هیئت مدیــره شــرکت 
انبوه سازان سبزاندیشان ش.ش 
10102770018 به نمایندگی 
آقــای یاســین علی پــور ک.م 
2721680382 به سمت عضو 
هیئت مدیــره انتخاب گردیدند. 
امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
ازجمله چک و سفته و بروات با 
امضای مدیرعامل و معاون مالی 
شــرکت آقای )رضا تترستاقی( 
متفقاً همــراه با مهر شــرکت 
معتبر اســت و در غیاب یکی از 
ایشان با امضای یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبــر اســت و اوراق عادی و 
مراســات با امضای مدیرعامل 
به تنهایی همراه با مهر شرکت 

معتبر است.

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی 
عمران و تولیدی 

نیرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۹۱۴۰8
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

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

آگهی تغییرات شرکت صنایع پرداخته تهران یراق 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰6۵۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۰۹6 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده ســالیانه مورخ 
1397/7/22 و در اجــرای ماده 141 الیحــه اصاحی قانون تجارت 
سرمایه شرکت از مبلغ 6000000000 ریال به مبلغ 600000000 
ریال منقسم به 12000 سهم 50000 ریالی با نام کاهش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

بر مبنای مصوبه هشتاد و هشتمین اجالس شورای عالی استاندارد مورخ 
1371/12/5 انواع آب میوه مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته 
است. اســتاندارد ملی ایران به شــماره 11768 تحت عنوان آب آناناس 
تغلیظ شــده- ویژگی ها و روش های آزمون بر مبنا یک هزار و ششصد و 
پانزدهمین اجالســیه کمیته ملی مربوطه  مورد اصالح قرار گرفته است 

که مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:

لذا کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان این فرآورده سه ماه از تاریخ انتشار 

آگهی مهلت خواهند داشــت تا نسبت به رعایت اســتاندارد مذکور اقدام 
الزم را به عمل آورند.

همچنین واردات فرآورده های مشــمول مقررات استاندارد اجباری پس از 
انقضای مهلت مقرر بر حســب ضرورت و اولویت باید منطبق با استاندارد 
ملی و یا استانداردها و ضوابط فنی معتبر و مورد قبول سازمان باشد. کلیه 
اشــخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
در مرکز به ســازمان ملی اســتاندارد ایران و در اســتان ها به ادارات کل 

استاندارد مراجعه نمایند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
م الف 3378



اشـاره

صفحه ۶
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ 

۱۰ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۷۷

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

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

در محضر امام خمینی)ره(

وعده خداوند برای ازدواج آسان
جوانها وقتی صحبت می شود می گویند، اگر ازدواج کنیم بعدش 
چه کار کنیم برای خانه، برای شــغل؟ اینها همان قیودی است که 
همیشه جلوی کارهای اصلی و اساسی را می گیرد. فرمود: »اِْن یَکونوا 
ُفَقراَء یُْغِنِهُم اهللُ ِمن َفضلِِه؛ و البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر 
و کنیزان و بندگان شایســته خود را به نکاح یکدیگر درآورید، اگر 
آن مــردان و زنــان فقیرند خدا به لطف و فضل خود آنان را بی نیاز 
و مســتغنی خواهد کرد.« )نور، آیه  ۳۲( یعنی خدای متعال اینها 
را کفایت خواهد کرد. ازدواج بکنید. ازدواج در وضع معیشــت آنها 
دشــواری خاصی بوجود نمی آورد. بلکه به عکس خداوند آنها را از 
فضلش غنی هم می کند. این را خدای متعال فرموده است. بله، ما 
برای خودمان به قول معروف به جای َخرج، بَرج درســت می کنیم. 
اضافه های زندگی و نیازهای کاذب به وجود می آوریم. بله، البته مشکل 
پیش می آید. تقصیر کیست؟ در درجه  اول تقصیر متمّکن است. آن 
کسانی که امکانات دارند، سطوح را باال می برند. بعد هم تقصیر بعضی 
از مسئولین است، که باالخره باید بگویند. باید وسایل را فراهم کنند، 
فراهم نمی کنند، نمی خواهیم بگوییم که دولت ها برای جوانها و برای 
ازدواجشان وظایفی ندارند. اّما این باید برای جامعه اسالمی جا بیفتد 
که ازدواج یک ضرورت است، باید انجام بگیرد. باید تحّقق پیدا کند. 
اینکه دخترها بگویند ما هنوز آماده  ازدواج نشده ایم، پسرها بگویند 
ما هنوز عقل زندگی نداریم، حرف های منطقی آنچنانی نیست. در 
خیلی از مسائِل زندگی، ما می بینیم که نه، جوانها آمادگی هم دارند، 
خیلی هم خوبند، می فهمند. منتهی این ازدواج یک مسئولیت پذیری 
هم هست. این حّس گریز از مسئولیت، مقداری مانع می شود از اینکه 

این کار انجام شود.)1(
___________________

1. خطبه  عقد مورخه  1۳۷۹/۶/۲۸
* پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

پول اتومبیل در حساب 100 امام 
ظهر روز یکشنبه 1۹ / 1 / 5۸ دفتر کار خود را ترک کرده و عازم 
منزل بودم     که با یکی از آشــنایان بازاری که در بازارچه نوروزخان 
تهران تجارتخانه     داشــت در خیابان ارم روبه رو شدم. او با چند نفر 
از دوســتان آذربایجانی خود به قصد زیــارت امام و دیگر رهبران 
عالیقدر تشیع به قم شرفیاب شده بود. آقای     عبادی دوست قدیمی 
ما همراهان خود را معرفی کرد و اظهار داشــت که آقای     رضوی از 
تجار و کارخانه دارهای معروف تبریز است و می خواهد یک     دستگاه 
اتومبیل بیوک ســاخت ایران را که هنوز نمره نشده بر اساس عهد 
و     پیمان و نذری که کرده اســت، به پیشــگاه امام هدیه کند. اگر 
بتوانید از حضور     امام درخواســت وقت مالقات و شرفیابی بنمایید، 
بسیار ممنون و خوشحال     خواهیم بود و در حقیقت احسانی در حق 
ما کرده اید. خواستم بدون بررسی     گامی برنداشته باشم، از این رو از 
خود طرف حقیقت را پرسیدم؛ او که جوان     پاک سرشت و پرشور و 
متدینی به نظر می رسید این چنین تعریف کرد: در آن     روزهای بحرانی 
که امام در پاریس بودند و قافلۀ دل ها با او، من این اتومبیل     بیوک 
را تــازه از کمپانی خریداری کرده بــودم. روزی که تحویل گرفتم 
در     بحرانی ترین روزهای حرکت امام بود که دولت بختیار به بهانه هایی 
مانع از     پرواز گردید و فرودگاه ها را بست. من از این کارشکنی های 
دولت رنج     می بردم. در دل با خدای خود عهد و پیمان بستم که اگر 
حضرت     آیت اهلل العظمی امام خمینی صحیح و سالم به ایران برگردد، 
من قبل از سوار     شدن این اتومبیل آن را در اختیار ایشان قرار دهم تا 
افتخار حمل امام را پیدا     کند و همیشه در اختیار او باشد. لذا از این 
جهت هنوز ماشین را نمره نکرده ام،     که نمره قم را بگیرم. امیدوارم 
امام این هدیۀ ناقابل را که از شهرستان تبریز     آورده ام بپذیرند و من 
هم به آن عهد، پیمان و نذر و نیازی که با خدای خود     دارم برسم؛ 
چون لطف و کرم خداوند متعال شــامل حال ما ملت ایران شــد 
و     وجود پر برکت ایشــان پس از 15 سال دوری و تبعید، صحیح و 
سالم وارد     کشور شد، در تهران نتوانستم به حضورشان برسم. اکنون 
که تا حدودی  فرصت مناسب تر است خواستم هدیه را به حضورشان 
تقدیم کنم و چون     می دانم امام از وجوه شرعیه نمی پذیرند از مال 

خالص خودم به عنوان هدیه     تقدیم می کنم. 
     پــس از اســتماع توضیحات آن جوان پرشــور و با ایمان که 
بــا عالقه و آرامش     قلب خاصی بیان می داشــت، به حضور یکی از 
دوســتان قدیمی خودم که شاگرد     فداکار و یار وفادار امام هستند 
رسیدم. او خوشبختانه در تنظیم برنامه های     مالقات امام مشارکت 
داشت، با کمال لطف و صفا ساعت ۸/5 شب را تعیین     وقت کردند. 
من به اتفاق دوستان که تا لحظۀ دیدار ثانیه شماری می کردند،     نیم 
ســاعت جلوتر در اطراف منــزل بودیم. افراد با کمال ســادگی و 
بی آالیشــی     گروه گروه به حضورشــان می رســیدند و با جهانی از 
شور و شعف از     محضرشان برمی گشتند. ما پنج نفر هم پس از نیم 
ساعت تأخیر اجباری     ساعت ۹ شب به حضور امام شرفیاب شدیم. 
امام با کمال سادگی و بی آالیشی     در گوشه ای از اتاق نشسته بودند 
و هاله ای از عظمت و صالبت و جوانمردی     سیمای نورانی ایشان را 
احاطه کرده بود. سیمای جوانمردانۀ او هر بیننده را به     یاد عظمت 
اسالم و یاد مجاهدین و رزمندگان صدر اسالم می انداخت.     جمعیت 
کثیــری دور او را گرفته بودند. نوبت به ما رســید، دور امام خلوت 
شــده     بود ، من کنار ایشان دوشــادوش نشستم و جریان را تعریف 
کردم و ســوییچ     اتومبیل را به پیشگاه ارجمندشان تقدیم داشتم. 
امام با تبسم و خوشرویی     خاصی آن را پذیرفته و تفقدی از دوستان 
و همراهان کردند ولی دوباره سوییچ     را به صاحب آن برگرداندند و 
اینچنین فرمودند: من از احساسات و عواطف     شما ممنونم که از تبریز 
متحمل این همه زحمت و ناراحتی شده اید، من     اتومبیل را به خودتان 

می دهم و شما از طرف من وکیل هستید که از آن  استفاده کنید. 
     جوان، با ایمان و عشق و عالقه و شور خاصی که ازاین دیدار 
نصیبش شــده     بود با اصرار و عالقه فراوان درخواست کرد که امام 
این افتخار را به ایشان     بدهند که هدیۀ ناقابل او را بپذیرند و برای 
یک بار هم که شده ســوار آن بشوند،     بعد هرطور خواستند عمل 
کنند، به نیازمندی بدهند یا بفروشــند تا او به عهد و     پیمان قلبی 
خود برسد. از این رو اصرار می کرد. امام در جواب اصرار او     فرمودند: 
»من در شــرایط فعلی نیازی به اتومبیل شخصی ندارم و تعهدی 
هم     دارم که تا احســاس نیاز نکنم اتومبیل شخصی نداشته باشم. 
چون اکنون     احســاس نیازی نمی کنم به شما وکالت می دهم آن 
را از طــرف من خودتان     بخرید و بــا پول آن خانه ای برای یکی از 
مستضعفین کشــور تهیه کنید. چون اگر     ما اقدام به فروش کنیم 
ممکن است به قیمت واقعی آن به فروش نرسانیم، این     کار را بهتر 
است خودتان انجام دهید و اگر برایتان ممکن نشد و خواستید     حتماً 
به وسیله خود ما صورت گیرد می توانید اتومبیل را بفروشید و پول 
آن را     به حســاب خاصی که بزودی اعالم می شود بریزید )حساب 
100بانک ملی     جهت کمک به محرومین که دو سه روز بعد اعالم 
شــد( تا با لطف الهی     به زودی برای عموم مستضعفین در سراسر 
کشور خانه و مسکن تهیه کنیم.«     جوان این سخن امام را پذیرفت 
و بنا بر این شد که توسط خودش یا بوسیله     امام خانه ای برای یکی 

از مستضعفان ساخته شود.
* حجت االسالم والمسلمین عقیقی بخشایشی-کتاب آینه حسن - ص1۳۲       

براساس آیه »اناهلل و اناالیه راجعون؛ از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم«؛ 
یک ســفر از اویی به ســوی اویی داریم. این سفر پس از آن آغاز شد که ما را از 
»احسن تقویم« به سوی »اسفل سافلین« فرو فرستاد)تین، آیات 4 و 5( و سپس 
از ما خواست تا از این پست ترین مکان به سوی برترین مکانت و منزلت حرکت 
کنیم؛ وگرنه اگر بخواهیم در همین جا بمانیم جز خسران و زیان چیزی نصیب ما 
نمی شود. این حرکت بازگشت به سوی خدا، تنها با ایمان و عمل صالح امکان پذیر 
است. به عبارت دیگر با عبادت شرعی است که انسان می تواند از خسران و زیان 
رهایی یابد.)تین، آیه ۶؛ عصر، آیات 1 تا ۳( نتیجه این عبادت شــرعی بر اساس 

آیات قرآن از جمله آیه ۲1 سوره بقره »تقوا« است.

به هر حال، انســان در مسیر بازگشت به سوی خدا اســت: إِنََّک کاِدٌح إِلی  
َربَِّک َکْدحاً َفُمالقیِه؛ براستی که تو ای انسان در تالش و کوششی سخت به سوی 

خداوندی هستی تا با او مالقات کنی.)انشقاق، آیه ۶(
ایــن حرکت همواره با »صیرورت« و شــدن و »انقالب« و دگرگونی همراه 
است: الی ربنا منقلبون؛ ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم)زخرف /آیه 14 (؛ 
و الیه المصیر. برای چنین ســفری سخت، باید هم مرکب خوب و رهوار داشت 
ُدوا َفإَِنّ َخْیَر  و هم ره توشه ای مناســب اندوخت. خداوند در قرآن می فرماید: تََزَوّ
اِد الَتّْقوی؛ ره توشه فراهم آورید که بهترین ره توشه، تقوا است.)بقره، آیه 1۹۷( الَزّ
این تقوا همانی اســت که معیار کرامت انســان شریف می شود: ان اکرمکم 

عنداهلل اتقاکم؛ گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.)حجرات، آیه 1۳(
اما غیر از ره توشــه ســفر، نیازمند مرکب رهواری هم هستیم که در آیات 
قرآن از آن به عبادت یعنی همان ایمان و عمل صالح یاد شده است و مهم ترین 
این مرکب از نظر امام حســن عسکری)ع( نماز شب است. امام )ع( می فرماید: 
ٌر اَل یُْدَرُک إاَِلّ بِاْمِتَطاء اللَّْیِل؛ براســتی وصول  ِ َعَزّ َو َجَلّ َســفَ إَِنّ الُْوُصوَل إِلَی اهلَلّ
به خدای عّز و جّل جز با ســوار شدن بر مرکب رهوار نماز شب شدنی نیست.
)بحاراالنوار- ط موسسه الوفاء، العالمه المجلسی، ج۷5، ص۳۸0( مطّیه همان 
وسیله و ابزار پیمودن است؛ زیرا این واژه از ریشه طّی به معنای پیمودن است. 

امتطاء به معنای سوار شدن بر مرکبی است که با آن بتوان طی طریق کرد.

 با رفتار لجاجت آمیز مسئوالن به دلیل  اشرافیت یا تکبر یا نفوذ یا 
هر عامل درونی و بیرونی دیگر، نظام سیاســی مخدوش و چهره 
نامطلوبی از آن ارائه می شــود. لجاجت مسئوالن بر باطل خویش 
موجب می شود تا مردم از  ایشان پیروی نکرده و  مسیر باطل آنان 

از جمله تکبر و اتراف و اسراف و تبذیر و مانند آن
دوامی نخواهد یافت.

 در اســالم تقلید فقط در مواردی جایز دانسته شده است که ریشه و خاستگاه آن  عقالیی باشد؛ یعنی 
شخص براساس معیارها و شاخص های  عقالیی، از یک الگوی رفتاری یا فکری پیروی می کند و به تقلید 
از آن می پردازد؛ زیرا دالیل و براهین عقلی یا عقالیی بر صحت آن فرد یا اندیشه یا رفتار تاکید دارد. تقلید 
از مراجع علمی و اطاعت از اوامر و نواهی آنان، ریشه در خاستگاه عقلی یا عقالیی دارد؛ زیرا هر جاهلی 
برای انجام کاری به عالم و عاقل مراجعه می کند؛ چنانکه در پزشــکی یا نجاری یا مانند آنها این رویه 

عقالیی مورد تاکید عقالی عالم است. تقلید از مرجعیت اسالمی نیز این گونه است.

جاری نشدن کلمه توحید بر زبان عاق والدین
پیامبر گرامی اســالم)ص( روزی بر حارث که بیمار بود وارد شــد و فرمود: 
کلمــه توحید )ال اله االاهلل( را بر زبان خود جاری کن. ولی حارث زبانش از گفتن 
این کلمه بازماند. رســول خدا)ص( متوجه شــد که مورد عاق والده و مادر خود 
است. لذا مادر او را خواند و درخواست شفاعت و رضایت نسبت به فرزندش نمود 
و مادرش راضی شد. در این هنگام زبانش باز شد و شهادت بر وحدانیت خدا را 

ندا داد و با رضایت مادرش از دنیا رفت. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرک الوسائل،کتاب النکاح، باب ۷5، ص 1۹۶

گناهانی که عقوبت فوری در دنیا دارد!
  : قال النبی)ص(: ثالثه من الذنوب تعجل عقوبتها و ال توخر الی االخره ًْ

عقوق الوالدین، و البغی علی الناس، و کفر االحسان.
پیامبر گرامی)ص( فرمود: سه دسته از گناهان در همین دنیا مورد عقوبت واقع 
می شوند و عذاب آنها به آخرت نمی رسد: 1- کسی که عاق والدین باشد ۲- کسی 
که بر مردم ستم می کند ۳- ناسپاسی به کسی که نیکی و  احسان نموده است.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- امالی شیخ مفید، مجلس ۲۸، ص ۲۳۷

عاق دو طرفه
پرسش:

بر اساس آموزه های وحیانی آیا عاق والدین تنها نسبت به فرزندان 
مطرح شده است یا اینکه عاق فرزندان نسبت به والدین هم مورد توجه 

قرار گرفته است؟
پاسخ:

مفهوم عاق
عاق که جمع آن عقوق است از ماده عقق)عق( و به معنی نافرمانی و سرکشی 

نسبت به پدر و مادر و بریدن از ایشان می باشد.)لسان العرب، ج 10، ص ۲5۶(
عقوق شامل همه خویشاوندان نیز می شود و اختصاص به پدر و مادر ندارد. 
عاق والدین در مورد فرزندی است که پدر و مادر هر دو یا یکی از آنان از او ناراضی 
بوده و او را نفرین کرده باشند. عقوق و آزردن پدر و مادر بدترین نوع قطع رحم 
است، زیرا نزدیک ترین ارحام به سبب والدت تحقق می یابد، بنابراین حق پدر و 
مادر را دوچندان می کند. عالمه مجلسی در شرح کافی می نویسد: عقوق والدین 
به این است که فرزند، حرمت پدر و مادر را رعایت نکند و بی ادبی نماید و آنها را 
به سبب گرفتاری یا رفتاری برنجاند و آزار و اذیت کند و در چیزهایی که عقال و 
شرعا مانعی ندارد از آنها نافرمانی نماید و این عقوق از )بزرگترین( گناهان کبیره 
اســت و دلیل بر حرمت آن کتاب و سنت و اجماع خاصه و عامه است. )گناهان 

کبیره، آیت اهلل شهید عبدالحسین دستغیب، ج1، ص 1۲0(
امام صادق)ع( می فرماید: کمترین ناسپاســی نسبت به والدین، گفتن کلمه 

»اف« )متنفرم( است.
آثار عقوق والدین در دنیا و آخرت

بر اساس روایات مواردی را به عنوان آثار، پیامدها و عواقب عقوق والدین در 
دنیا و آخرت برشمرده اند که اینک به شرح زیر مطرح می گردد:

1- موجب خشــم خدا و پیغمبر)ص( ۲- مانع قبولی نماز ۳- سلب توفیق 
و گره انداختن در کارها 4- عدم اجابت دعاها 5- گرفتاری فقر و تنگدســتی ۶- 
جوانمرگ شدن ۷- سبب گرفتگی زبان هنگام مرگ برای ادای شهادتین ۸- مایه 
حزن و اندوه و عذاب دنیا ۹- عدم سخن گفتن خدا با عاق والدین 10- عدم نگاه 
رحمت خدا به عاق والدین 11- حرام بودن بهشــت بر عاق والدین 1۲- سختی 

جان دادن و شدت سکرات موت و عذاب قبر.
عاق والدین پس از مرگ

بر اساس برخی روایات عاق والدین اختصاص به زمان زنده بودن پدر و مادر 
ندارد و پس از مرگ آنها را هم دربر می گیرد. همان گونه که نیکی به آنها به زمان 
حیات اختصاص ندارد. امکان دارد کســی در حال حیات والدین با آنها مهربان 
باشد اما پس از مرگشان عاق شود مانند کسی که پس از مرگ والدین قرض آنها 
را ادا نمی کند و برایشان طلب آمرزش نمی کند. همچنین ممکن است فرزندی 
در دنیا عاق والدین باشــد، اما پس از مرگ آنها)به واسطه جبران بدرفتاری ها با 

اعمال و رفتارهای نیک و پسندیده( دیگر عاق نباشد. )الکافی، ج۲، ص 1۶۳(
امــام باقر)ع( می فرماید: بنده ای که در حیات و زنده بودن پدر و مادرش به 
حال آنها نیکوکار است، اگر پس از مرگ، آنها را فراموش کند و حقوق و بدهی 
آنها را ادا نکند و برای آنها طلب رحمت نکند، خداوند او را عاق والدین به شمار 
مــی آورد. بنده ای که در زمان زنده بودن پــدر و مادرش به آنها نیکی و احترام 
و احســان نکرده، عاق والدین می باشــد، اگر پس از مرگ جبران کند و قرض و 
بدهی آنها را ادا کند و با دعا و طلب رحمت آنها را یاد کند، خداوند متعال او را 
نیکوکار، نسبت به پدر و مادرش به شمار می آورد و ثبت می کند. )اصول کافی، 

ج ۳، ص ۲۳۸(
روایات زیادی داریم که کســانی که از دنیا می روند، از وضع خانواده خود و 
اعمال خوب و بد آنها آگاهند. از اعمال خوب آنها خوشــحال و شــاد و از اعمال 
بد آنها دلگیر می شــوند، به ویژه در مورد والدین روایت داریم که ارتباط آنها با 
اعمال فرزندانشان برقرار است. اعمال خوب و بد فرزندان باعث خوشی یا عذاب 

و ناراحتی آنها در عالم برزخ می گردد.
بی توجهی فرزندان و فراموش کردن پدر و مادر پس از مرگ آنها و ســهل 
انگاری در پرداخت حقوقی که در دنیا بر گردن آنها بوده و عمدا یا سهوا پرداخت 
نکرده اند، باعث آزردگی و اذیت شدن و ناراحتی آنها می گردد. همین به معنای 
عاق والدین است. برعکس جبران کوتاهی ها، بی احترامی ها و بی توجهی هایی که 
نسبت به پدر و مادر در زمان زنده بودنشان روا داشته شده، اما بعدا جبران شده، 
باعث شادی و خرسندی آنها در عالم برزخ می گردد و موجب می شود فرزندانی 
که در زمان زنده بودنشــان عاق آنها بودند، در اثر نیکی پس از مرگشــان، پدر و 

مادر از آنها راضی شوند و مورد دعای خیر و لطف آنها قرار بگیرند.
عاق فرزند نسبت به والدین

در روایات وارد شده است که مسئله عاق دوطرفه است و همان گونه که والدین 
می توانند فرزندان را به ســبب رنجاندن و آزار عاق کنند، فرزندان نیز می توانند 
پدر و مادر را به سبب ظلم و ستمی که به آنها روا می دارند مورد عاق قرار دهند.
پیامبر گرامی اسالم می فرماید: پدر و مادر را نیز عقوق فرزندان می باشد و عاق 
فرزندان می شوند، چنانچه فرزندان عاق پدر و مادر می شوند. )الکافی، ج۶، ص 4۸(

در تحصیل رضایت مادر بکوشید!
)بدان ای سالک راه خدا!( پسرم! بزرگ ترین وصیت من به تو فرزند 
عزیزم سفارش مادر بسیار وفادار تو است.  حقوق بسیار مادرها را نمی توان 
شــمرد و نمی توان به حق ادا کرد. یک شب مادر نسبت به فرزندش از 
سال ها عمر پدر متعهد ارزنده تر است... اینک به تو ای فرزند و به سایر 
فرزندانم وصیت می کنم که کوشش کنید در خدمت به او و در تحصیل 
رضایت او پس از مرگ من، همان گونه که او را از شماها راضی می بینم  

در حال زندگی و پس از من بیشتر در خدمتش بکوشید. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعده دیدار، نامه های امام خمینی )ره( به فرزندش سید احمد، ص 11۸

مفهوم و اصطالح شناسی لجاجت
لجاجت و لجبازی به معنای اصرار و پافشاری بر چیزی 
در برابر دیگری است که با آن خواسته مخالفت می ورزد.
)التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 10، ص1۶۷( بنابراین، 
همیشه در لجاجت باید دو طرف وجود داشته باشد؛ زیرا 
لجاجت از عناوین اضافی اســت؛ چرا که یکی از دو طرف 
بــر چیزی اصرار می ورزد و دیگــری انکار می کند. هرگاه 
خاســتگاه اصرار و پافشاری یک طرف، تصور ذهنی باطل 
یا تصدیق بی دلیل و برهان، یا خواهش های نفسانی و مانند 
آنها باشــد، از این اصرار به عنوان لجاجت تعبیر می شود؛ 
بنابراین، لجاجت هرگز حق نخواهد بود؛ زیرا خاستگاه آن 

امری باطل است.
اما لجاجت در اصطالح اخالقی  به معنای پافشاری و 
اصــرار ورزیدن در کاری همراه با عناد اســت که از انجام 
آن نهی شــده اســت.)مفردات فی غریب القرآن، راغب 

اصفهانی، ص۷۳۶(
باید توجه داشت که انسان لجوج و لجباز، جاهل نیست، 
بلکه آگاهانه و عامدانه بر اساس عواملی که بیان می شود، 
اقدام به لجاجت و اصرار دارد. بر همین اساس، لجباز وقتی 
از امری آگاه و حقیقت روشــن می شود، باز هم برخواسته 
و کار خویــش اصرار می ورزد، در حالی که جاهل ممکن 

است چنین کاری نکند.
از آنجا که لجباز روی عناد و تکبر یا از بد ذاتی، اصرار 
به باطلــی دارد؛ لجاجت وی با فروکش کردن هوس ها از 
بین نمی رود؛ از همین رو هیچگاه شخص لجوج، به سرعت 
و فوریت در مسیر درست توبه و ندامت قرار نمی گیرد؛ زیرا 
لجاجت با خاستگاه های ذاتی و تکبر هرگز تغییر نمی کند، 
مگر آنکه تغییر اساسی در ذات شخص رخ دهد و آنچه به 
شکل ملکه و یا مقوم ذات او در آمده از وی جدا شود. به 
نظر می رسد که چنین تغییر بنیادین و اساسی به سادگی 
شدنی نیست؛ از همین رو شخص تا زمانی که زنده است، 
این حالت زشــت نیز در وی زنده خواهد ماند؛ مگر آنکه 
خدا بخواهد او را هدایت کند.)نگاه کنید:  ترجمه المیزان، 

ج 4، ص۳۷۹(    
از نظر قرآن، خطاها و گناهانی که شــخص بر اساس 
جهالــت و نادانی و ناآگاهی انجــام می دهد، قابل توبه و 
عذرخواهی است)نســاء، آیه 1۷(؛ در حالی که رفتارهای 
برخاسته از لجاجت این گونه نیست. )نگاه کنید:  ترجمه 

المیزان، ج 4، ص۳۷۸(    
عوامل اساسی لجاجت

در آموزه های قرآنی برای لجاجت افراد و انســان ها، 
عواملی بیان شــده اســت. البته برخــی از امور در نقش 
زمینه ساز هستند؛ یعنی زمینه لجاجت را فراهم می آورند 
و برخــی دیگر به عنوان عامل لجاجــت عمل می کنند. 
از مهمتریــن زمینه ســازها و عواملی کــه می توان برای 
لجاجت یــاد کرد، اموری چون اطاعت از شــیطان)حج، 
آیه ۳(، اطاعت از ظالمان)هــود، آیات 50 تا 5۹(، تقلید 
کورکورانه)اعــراف، آیه ۷0؛ لقمان، آیات ۲0 و۲1(، عجب 
و خودبرتربینی)ملک، آیات ۲0 و ۲1(، هواپرســتی)قمر، 
آیــات ۲ و ۳(، ظلم برخویشــتن)انعام، آیات ۳۳ تا ۳5(، 
اتراف)مومنون، آیات ۶4 تا ۷5؛ زخرف، آیات ۲۲ تا ۲4( ، 
قانون شــکنی و جرم گرایی)حجر، آیات 1۲ تا 14( شرک 
و کفر)اســراء، آیات ۸۹ تا ۹1؛ صافات، آیه ۳۶( اشرافیت 
)اعراف، آیه ۷۳؛ ص، آیات ۶ تا 15( و مانند آنها  اشاره کرد.
بــا نگاهی به مجموعه بسترســازها و عوامل ایجادی 
لجاجت می توان آنها را به دو  دســته عوامل درونی روان 
شــناختی و بیرونی اجتماعی تقسیم کرد. به این معنا که 
برخی از عوامل در شخصیت فرد و برخی از عوامل بیرونی 
در ایجاد یا تقویت لجاجت نقش اساسی دارد. در اینجا برای 
توضیح بیشتر به برخی از مهم ترین عوامل روان شناختی و 

اجتماعی  اشاره می شود:
1- دشــمنان نفوذی: از نظر قــرآن، از جمله علل 
لجاجت افراد در اجتماع و مخالفت خوانی با حق، دشمنان 
کافری هســتند که حاضر به پذیرش حق نیستند. در هر 
جامعه ای گروهی کافر وجــود دارند، از آنجا که در نظام 
اسالمی دشــمنان کافر نمی توانند عرض اندام کنند، در 
قالب منافقان فعالیت می کنند. جریان نفاق، یک جریان 
نفوذی اســت که از سوی دشمنان ساماندهی و مدیریت 
می شود. این جریان با پوشش اسالم و مسلمانی در ساختار 
نظام سیاســی و مدیریتی نفوذ کرده و اهداف دشمنان را 
پیش می برند. از همین رو در برابر حق تسلیم نمی شوند 
و با لجاجت و اصرار بر مواضع باطل خویش بر آن هستند 
تا مقاصد دشمنان را اجرایی کرده و تحقق بخشند. از نظر 

لجاجتمسئوالناشرافی
وعواملوآثارآن

حسین علی  سجادپور

لجاجت و لجبازی از هر کسی بد و رفتاری ناشایست و از مسئوالن و مدیران ناشایست تر 
و بدتر است؛ زیرا آثار لجاجت کودکانه مسئوالن و مدیران و عدم پذیرش حقایق و واقعیت ها 
و مخالفت با براهین و دالیل بر اســاس خواهش های نفسانی یا مواضع جناحی و مانند آنها نه 
تنها به شــخص مسئول و مدیر آسیب می رساند، بلکه به امت اسالم ضرر و خسرانی جبران 
ناپذیر وارد می سازد که مهم ترین اثر آن در حوزه های مشروعیت زدایی از نظام سیاسی والیی و 
مقبولیت آن خودنمایی می کند و به اشکالی ناکارآمدی نظام اسالمی را به نمایش می گذارد. اگر از 
گروهی از مسئوالن خائن بگذریم؛ زیرا آنان دشمنانی هستند که با نفوذ در ارکان نظام سیاسی 
اجتماعی و مانند آنها در خدمت دشــمنان هستند، اما لجاجت های مسئوالن دیگر برخاسته 
از عوامل و انگیزه های دیگر است که شناخت آنها می تواند برای رهایی از مشکالت اجتماعی 
امت اسالم بسیار مهم و اساسی باشد. نویسنده در این مطلب عوامل و آثار لجاجت مسئوالن 
به ویژه متاثر از اشرافیت و امتیازات اجتماعی را بر اساس قرآن مورد واکاوی قرار داده است. 

نماز شب؛ مرکب سفر به سوی خدا

قرآن همان طوری که کافران مردمانی لجوج هستند)یوسف، 
آیات 10۸ تا 101؛ اسراء، آیات ۸۹ تا ۹1(، برخی از به ظاهر 
اهل ایمان و کتاب نیز این گونه هستند؛ چنانکه یهودیان 
نسبت به حق و اسالم این گونه عمل می کنند؛ به طوری که 
لجوج تر از ایشان نمی توان مردمانی را سراغ گرفت.)مائده، 
آیه ۸۲( بنابراین جریان های درون دینی و درون مذهبی 
را می توان یافت که به لجاجت بر اساس افکار و رفتارهای 
خویش می پردازند؛ زیرا اینان در راســتای جریان اصلی 

کفر حرکت می کنند و در خدمت کفر و کافران هستند.
2- اشــرافیت و امتیازات اجتماعی: بر اســاس 
آموزه های قرآن، اشــرافیت و امتیــازات خاص اجتماعی، 
انسان ها را گرفتار نوعی غرور باطل و عجب و تکبر می کند. 
در نتیجه  این دسته از افراد اجتماع، خود را برتر از دیگران 
می دانند. اصوال کســانی همچون فرعون سیاسی، قارون 
اقتصادی و هامان فرهنگی، به ســبب جایگاه های خاص 
خویش، گرفتار نوعی خودبرتربینی می شــوند و تکبر آنها 
در رفتار استکباری شان خودنمایی می کند. این گونه است 

که افکار و رفتار خویش را برتر از دیگران تلقی کرده و بر 
آن پافشاری دارند و دیگران را به سبب عدم دست یابی به 
چنین قدرت، ثروت و دانایی در سطح خویش نمی بینند 
و حاضر به مشاوره با آنان نیستند و افکار و رفتار دیگران 
را نمی پذیرند و به آن تن نمی دهند. چنانکه قارون بر علم 
اقتصاد خویش)قصص، آیه ۷۸(، فرعون بر آیین و قوانین 
مذهبی و کشــوری خویش)نازعات، آیــه ۲4؛ غافر، آیه 
۲۹( و هامــان بر علم و آگاهی و فرماندهی ارتش خویش 
تاکید داشــتند)قصص، آیات ۸ و ۳۸ و ۳۹؛ غافر، آیه ۲4؛ 
عنکبوت، آیــات ۳۹ و 40( و بر آن لجاجت می ورزیدند. 
رویه علمی و عملی این دســته از انسان ها همانند ابلیس 
است که گرفتار خودبرتربینی براساس استدالل های واهی 
و ظاهری شــده و اســتکبار ورزید و خود را گرفتار خشم 
الهــی کرد.)اعراف، آیات 1۲؛ ص، آیات ۷۲ تا ۷4( از نظر 
قرآن، افراد ممتاز اجتماع به سبب شرافت مادی و علمی 
به این گمانه دچار شــده اند که برتر از دیگران هستند و 
باید دیگران مطیع آنان باشــند و سخن و رفتارشان الگو 
قرار گیرد. این همان چیزی اســت که در اصطالح قرآنی 
به عنوان اســتکبار و مستکبر مطرح شده است. مستکبر 
به کســی گفته می شود که بخواهد با عدم پذیرفتن حق، 
خود را بزرگ جلوه داده و خود را بزرگ تر از آن بداند که 
حق را بپذیرد. این حِس خود برتربینی، به شــخص اجازه 
نمی دهد که به سخنی غیر از سخن خود گوش کند و به 
همین جهت بدون هیچ دلیل و حجتی از تسلیم در برابر 
حق سر برمی تابد.)ترجمه المیزان، ج 1۲، ص۳۳4-۳۳۳( 
خدا می فرماید: َفالَِّذیَن ال یُْؤِمُنوَن بِاْلِخَرِهًْ ُقُلوبُُهْم ُمْنِکَرٌهًْ َو 
ُهْم ُمْسَتْکِبُروَن؛ اّما کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، 

دلهایشــان )حق را( انکار می کند و مستکبرند.)نحل، آیه 
۲۲( از نظر قرآن،  اشراف قوم های گذشته از جمله  اشراف 
قــوم فرعون، گرفتار لجاجت بودنــد و زیر بار حقانیت و 
ربوبیت مطلقه الهی نمی رفتند و تن به آیین موســی)ع( 
نمی دادند با آنکه آن حضرت)ع( دالیل و براهین روشن و 
معجزات بسیاری را برایشان آورده بود.)یونس، آیات ۷5 تا 
۷۸؛ زخرف، آیات 4۶ تا 4۹( بر اساس این آیات، خاستگاه 
و ریشــه این لجاجت، تقلید کورکورانه و گناهانی بود که 
قلب های آنان را دفن کرده بود. همین رویه را نیز  اشراف 
قوم ثمود)اعراف، آیه ۷۳(،  اشراف قوم نوح)هود، آیات ۲5 
تا ۳۲(،  اشراف مکه )ص، آیات ۶ تا 15؛ مومنون، آیه ۶4( 
در پیــش گرفتند؛ زیرا چنان در رفاه زدگی غرق بودند که 
خود را برتر از دیگران از هر لحاظ دانسته و حاضر نبودند در 
برابر حق سر تسلیم فرود آورند و دست از لجاجت بردارند. 
3- جناح بندی های سیاســی و گروهی: از نظر 
قرآن، افرادی تحت تاثیر دیگران رفتارهایی انجام می دهند 
که غیر عقالنی و غیر عقالیی است. در اسالم تقلید فقط 

در مواردی جایز دانســته شده است که ریشه و خاستگاه 
آن عقالنی یا عقالیی باشد؛ یعنی شخص براساس معیارها 
و شاخص های عقالنی یا عقالیی، از یک الگوی رفتاری یا 
فکری پیروی می کند و به تقلید از آن می پردازد؛ زیرا دالیل 
و براهین عقلی یا عقالیی بر صحت آن فرد یا اندیشــه یا 
رفتار تاکید دارد. تقلید از مراجع علمی و اطاعت از اوامر 
و نواهی آنان، ریشه در خاستگاه عقلی یا عقالیی دارد؛ زیرا 
هر جاهلی برای انجام کاری به عالم و عاقل مراجعه می کند؛ 
چنانکه در پزشکی یا نجاری یا مانند آنها این رویه عقالیی 
مورد تاکید عقالی عالم است. تقلید از مرجعیت اسالمی نیز 
این گونه است؛ اما تقلیدی که بیرون از خاستگاه عقالنی 
یا عقالیی باشــد، امری مذموم و مردود اســت. از همین 
رو تقلید از ســنت ها و آیین پدران و نیاکان، بی پشتوانه 
و خاستگاه علمی و عقلی  و عقالیی مردود دانسته شده 
اســت. در نوجوانی حالتی در انســان ایجاد می شود که 
نوعی تقلید بر اســاس دیگری مهم یا دیگران مهم شکل 
می گیرد؛ این گونه است که نوعی لجاجت در نوجوانی بروز 

می کنــد. برخی از افراد تا آخر عمر خویش گرفتار حالت 
نوجوانی هستند؛ زیرا گرایش به فرمانبری دارند؛ این گونه 
است که دیگری مهم یا دیگران مهم برای ایشان همانند 
فرماندارانی خواهند بود که هرچه فرمان دهند بی چون و 
چرا اطاعت می کنند. در میان احزاب سیاسی و اجتماعی 
چنین رویه ای شــکل می گیرد. از ایــن رو تقلید حزبی 
کورکورانه در میان اعضای گروه های سیاسی و اجتماعی 
و احزاب، بسیار خودنمایی می کند. از نظر قرآن، اعضای 
احزاب به سبب گرایش های حزبی گرفتار نوعی لجاجت 
هســتند و حاضر به تغییر فکر و رفتار خویش نمی شوند. 
ُعوا أَْمَرُهْم بَْیَنُهْم ُزبًُرا ُکُلّ  خدا بصراحت می فرماید: َفَتَقَطّ
ِحْزٍب بَِما لََدیِْهْم َفِرُحوَن َفَذْرُهْم فِي َغْمَرتِِهْم َحَتّی ِحیٍن؛ 
تا کار دینشــان را میان خود قطعه قطعه کردند و دسته 
دســته شدند، هر دسته ای به آنچه نزدشان بود دلخوش 
کردند، پس آنها را در ورطه گمراهي شان تا چندی واگذار.

ُقوا  )مومنون، آیات 5۳ و 54( و نیز می فرماید: ِمَن الَِّذیَن َفَرّ
ِدیَنُهْم َوَکانُوا ِشَیًعا ُکُلّ ِحْزٍب بَِما لََدیِْهْم َفِرُحوَن؛ از کسانی 

که دین خود را قطعه قطعه کردند و فرقه فرقه شدند هر 
حزبی بدانچه پیش آنهاست دلخوش شدند.)روم، آیه ۳۲( 
به نظر می رســد که همان طوری که برخی به سنت های 
اجدادی خویش دلبسته هستند و بر آن اصرار و پافشاری 
و لجاجت دارند، در گرایش حزبی و جناحی نیز این گونه 
عمل و رفتار دارند که به نوعی، تقلید کورکورانه اما در قالب 
حزبی و جناحی است. بر همین اساس، باید گفت که آیه 
تقلید از نیاکان و مذمت آن در باره اینان نیز صادق است. 
خدا می فرماید: و هنگامی که به آنها گفته شود: به سوی 
آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید! می گویند: 
»آنچه از پدران خود یافته ایم، ما را بس اســت!« آیا اگر 
پدران آنها چیزی نمی دانستند و هدایت نیافته بودند)باز 
از آنها پیروی می کنند(؟!)مائده، آیه 104( پس احزاب و 
جناح ها و گروه های سیاسی و اجتماعی به سبب لجاجت 
خویش حاضر نیستند تا به حق گردن نهند و از آن اطاعت 

و پیروی کنند.
برخی آثار لجاجت مسئوالن

در آیات قرآن، برای لجاجت آثار فردی و اجتماعی و نیز 
دنیوی و اخروی چندی بیان شده است که شامل انکار آیات 
قرآنی)نمل، آیات 1۳ و 14(، تجاوزگری و تعدی گری)یونس، 
آیه ۷4(، دین ستیزی و حق ناپذیری)غافر، آیات ۶۹ و ۷0(، 
مانــع از ایمان آوری)بقره، آیات ۶ و ۷5؛ انعام، آیه 10۹(، 
مهر شــدن قلب و عدم قدرت ادراک حقایق)یونس، آیات 
۷۳ و ۷4(، نصحیت گریزی)منافقون، آیات 5 و ۶(، نابودی 
اعمال نیک )اعراف، آیات 14۶ و 14۷(، آتش دوزخ)حج، 

آیات ۳ تا ۹؛ غافر، آیات ۶۹ تا ۷۲( می شود.  
خدا به لجبازان هشــدار می دهد که داشــتن چنین 
رویــه ای در فکر و عمل موجب می شــود تا گرفتار کیفر 
سخت الهی در دنیا و آخرت شوند؛ چنانکه قارون و هامان 
و فرعون گرفتار شدند.)مومنون، آیات 45 تا 4۸؛ زخرف، 

آیات 55 تا 5۶؛ جاثیه ، آیات ۸ و ۹(
اما از نظر آموزه های قرآن، لجاجت مسئوالن در نظام 
سیاســی اسالمی آثار خطرناکی را برای امام و امت به جا 
می گذارد. هرچند ریشه این لجاجت متفاوت و متنوع است، 
اما آثاری که به دنبال دارد، مشترک است؛ زیرا چه از روی 
تکبر این لجاجت باشد یا از روی نفاق و نفوذ یا مانند آنها، 

نتیجه یکی از مواردی است که در اینجا بیان می شود. به 
نظر می رسد که آثار زیانبار لجاجت مسئوالن و مدیران در 

یک نظام والیی می تواند به اشکال زیر بروز کند:
از نظام سیاسی اسالمی:  1- مشروعیت زدایی 
هنگامی که مســئوالن نظام اسالمی در اموری بر اساس 
رویه عقالنی یا عقالیی عمل و رفتار نکنند، بلکه بر اساس 
گرایش های سیاسی و حزبی یا تکبر و عجب شخصی اقدام 
به عمل کنند، مهم ترین تاثیر مخرب آن ، مشروعیت زدایی 
از نظام سیاسی والیی خواهد بود؛ زیرا مدیریت اسالمی در 
راستای اهدافی چون اقامه عدالت، اقامه قسط، اقامه نماز و 
زکات، امر به معروف و نهی از منکر)حدید، آیه ۲5؛ مائده، 
آیــه ۸؛ حج، آیات 40 و 41 و آیات دیگر( شــکل گرفته 
و می بایست اینگونه عمل و رفتار کند که تامین سعادت 
با دو مولفه اصلی آرامش و آســایش مهم ترین دستاورد 
آن خواهــد بود. این بدان معنا اســت که اگر با لجاجت 
دولتمردان و مدیران و مسئوالن نظام سیاسی این موارد 
تامین نشــود، مردم و امت اسالم نسبت به امام و امامت 
و رهبری دچار تردید شــده و آن را نظامی نمی دانند که 
تامین کننده اهداف امت باشد. این گونه است که با رفتار 
لجاجت آمیز مسئوالن به دلیل  اشرافیت یا تکبر یا نفوذ یا 
هر عامل درونی و بیرونی دیگر، نظام سیاسی مخدوش و 
چهره نامطلوبی از آن ارائه می شود. لجاجت مسئوالن بر 
باطل خویش موجب می شــود تا مردم از  ایشان پیروی 
نکرده و مسیر باطل از جمله تکبر و اتراف و اسراف و تبذیر 

و مانند آن دوامی نخواهد یافت.
2- مقبولیت زدایــی از نظام اســالمی: از دیگر 
پیامدهای لجاجت  مســئوالن و مدیران، مقبولیت زدایی 
از نظام سیاسی اســالمی است، به طوری که امت اسالم 
نســبت به قبول چنین نظامی دچار تردید شده و انگیزه 
حمایتی خود را نســبت به آن از دست می دهند و نسبت 

به آن دلسرد می شوند.
3- ناکارآمدنمایــی نظام اســالمی: حضور 
گروه های نفوذی و  اشــرافی در ســطوح مدیریتی و 
رفتارهای لجاجت آمیز آنها موجب عدم تحقق اهداف 
و مقاصد آسایشــی و آرامشــی در یک نظام سیاسی 
والیی شده و به طور طبیعی ناکارآمدی نظام سیاسی 
را به نمایش می گذارد. لجاجت مسئوالن نظام سیاسی 
براســاس انگیزه ها و عوامل پیــش گفته چنین تاثیر 
ســوئی را به جا می گذارد و مــردم گمان می کنند که 
نظام سیاسی مبتنی بر  عنصر والیی و اسالم نمی تواند 
تامین کننده سعادت دنیا و آخرت آنان باشد. بنابراین، 
هدف دشمنان دراین سطح تنها ناکارآمد نشان دادن 

نظام سیاسی والیی است.
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عباس آخوندی باالخره از وزارت راه و شهرســازی 
رفــت اما آثار ســوء مدیریت او تا ســالها بر جا می ماند 
و تازیانه هایش بر گرده و صورت بی مســکن ها نواخته 

خواهد شد. 
بر اساس آماری که حامد مظاهریان؛ معاون مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛ 35 درصد 
مردم اجاره نشــین هستند و معموال مستاجران از قشر 
ضعیف تر جامعه محسوب می شــوند. آنچه از این آمار 
فهمیده می شود این اســت که بیش از هشت میلیون 
از حدود 24 میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن مالکیتی 
هســتند؛ یعنی بیش از 28 میلیون نفر از جمعیت 81 
میلیــون نفری ایــران در خانه های اجــاره ای زندگی 

می کنند.
به این جمعیت باید ســاالنه حدود یک میلیون نفر 
که در قالب 500 هزار زوج به مسکن نیاز پیدا می کنند 
را هم افزود و این در حالی است که به گفته مسئوالن و 
کارشناسان، توان ساخت و ساز کشور در حوزه مسکن، 
حدود یک میلیون واحد در ســال است. به این ترتیب 
اگر دولت بخواهد برای هشت میلیون خانواده بی مسکن 
و ساالنه 500 هزار خانواده جدید که اغلب جز اقشار کم 
درآمد هستند مسکن تهیه کند، حداقل 12 سال زمان 
نیاز دارد. همه این آمارها، به شرط آن است که اولویت 
ساخت مسکن را به خانواده ها بدهیم و اال اگر معیار ما، 
مسکن برای هر فرد باشد، باید 28 میلیون واحد مسکونی 

فقط برای جمعیت فعلی بسازیم.
اکنون باید پرســید که کارنامه مســکن ســازی 
دولت های یازدهم و دوازدهم شــامل ساخت چند خانه 
یا آپارتمان اســت؟ و آیا تعلل پنج ســاله وزارت راه و 
شهرسازی، طول زمان بی مسکنی مستاجران گذشته، 
حال و آینده را افزایش نخواهد داد؟ آنهم با تورم سرسام 
آور اجاره و قیمت سرپناه. آیا این ارتکاب دو جرم پی در پی 
نیست که با زیر پا گذاشتن حقوق اولیه انسان ها و نص 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، از افتتاح مسکن 
خانواده های کم درآمد شانه خالی کرده و به آن افتخار 
هم می کند؟ آیا ادامه دار شدن اجاره نشینی پنج میلیون 

خانواده، دستاورد قابل افتخاری است؟!
این در حالی است که امنیت، هوا، آب، غذا، پوشاک، 
بهداشت، درمان مسکن، آموزش و ازدواج جز حقوق اولیه 
هر بشــری اعم از شهروند و غیر شهروند است. حقوقی 
که خالق متعال به عنوان روزی برای همه انسان ها )نه 
فقط اکثریت یا اقلیت( قرار داده و قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران هم به آن تاکید کرده است. با این حال، یک 
اقلیت محدود تالش می کند به نام اقتصاد آزاد و اقلیتی 
دیگر به نام اقتصاد دولتی، این حقوق را از مردم ســلب 
کرده تا از این راه به سوداگری یا اعمال قدرت بپردازد.

مسکن سازی دولت؛ نص قانون اساسی
اظهارات خالف قانون اقلیت فوق در حالی بیان شده 
که نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با تاکید بر این که 
تامین مسکن مورد نیاز مردم وظیفه قانونی دولت ها بر 
اساس نص صریح قانون اساسی است، می گوید: بر اساس 
قانون اساسی دولت مکلف است مسکن مورد نیاز اقشار 

کم  درآمد جامعه را تامین کند.
حسام عقبایی با اشــاره به الزامات مورد نیاز برای 
عمل به این وظیفه قانونی تصریح می کند:  در این رابطه 
دولت باید تمام تالش خود را به ســمت تولید مسکن 
معطوف کند و به طور همزمان سرمایه گذاری در حوزه 

ساخت و ساز مســکن را تشویق کند. همچنین دولت 
باید زیرســاخت های الزم را در این بخش فراهم کند تا 
بتواند به وظیفه قانونی خود جامه عمل بپوشاند. دولت 
برای عمل به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران باید 
یک برنامه جامع و مدیریت منسجمی داشته باشد تا به 
این ترتیب مســکن مورد نیاز مردم که در شان آنها نیز 

باشد، تامین شود.
گفتنی اســت در بند 12 اصل سوم قانون اساسی 
آمده اســت: دولت  جمهوری اســالمی  ایران  موظف  به 
پی  ریــزی  اقتصادی  صحیح  و عادالنــه  بر طبق  ضوابط 
اســالمی  جهت  ایجاد رفاه  و رفع فقر و برطرف  ساختن  
هر نوع  محرومیت  در زمینه  های  تغذیه  و مسکن  و کار و 

بهداشت  و تعمیم  بیمه  است.
در فصل ســوم قانون اساســی و زیر فصل »حقوق 
ملت« اصل سی و یکم با تاکید بر این که داشتن  مسکن  
متناسب  با نیاز، حق  هر فرد و خانواده  ایرانی  است، دولت  
را موظف کرده  با رعایت  اولویت  برای  آنها که  نیازمندترند 
به  خصوص  روستانشــینان  و کارگران  زمینه  اجرای  این  

اصل  را فراهم  کند.
در فصل چهارم قانون اساسی )اقتصاد و امور مالی( 
هم یکبار دیگر موضوع مســکن مطرح شــده است. در 
اصل چهل وســوم قانون اساســی هم آمده است؛ برای  
تأمین  استقالل  اقتصادی  جامعه  و ریشه  کن  کردن  فقر 
و محرومیت  و برآوردن  نیازهای  انسان  در جریان  رشد، با 
حفظ آزادی  او، اقتصاد جمهوری  اسالمی  ایران  بر اساس  
ضوابط زیر اســتوار می  شــود: تأمین  نیازهای  اساسی : 
مسکن ، خوراک ، پوشــاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش  و 
پرورش  و امکانات  الزم  برای  تشکیل  خانواده  برای  همه .

اکنون و با توجه به نص قانون اساسی و در کشوری 
چون ایران که 200 سال زیر یوغ استعمارگران و دست 
نشــانده های عقب افتاده و کودک صفت آنها بوده، باید 
فریاد بزنیم که مسکن سازی وظیفه دولت نیست و طوری 
رفتار کنیم که انگار اینجا منهتن نیویورک و مردم ایران، 
طبقه اشراف حاکم بر دولت و مردم آمریکا هستند؟! آیا 
این از عوارض بسیار گران، زندگی های اشرافی نیست؟  
آنهم در حالی که در آزادترین اقتصادها که در همان 200 
سال مشغول پیشرفت خود و عقب نگهداشتن ما بودند 
دولتهایشان برای اقشــار کم درآمد خانه می ساختند. 
آیا این نشــان نمی دهد که برخــی لیبرال های وطنی، 
لیبرالیسم را هم درست نفهمیده اند و آیا بار دیگر اثبات 

نمی کند که لیبرال ها جز حرف زدن هنری ندارند؟!
در اقتصاد سنتی ایران، اجاره دادن مسکن و هر نوع 
سوداگری با نیازهای اولیه مردم، شغل محسوب می شد، 
حال آنکه اصل رقابت سالم هم باید بر سر نیازهای ثانویه 
صــورت بگیرد آنهم بطوری که منجر به تکاثر ثروت در 

دست عده ای خاص یا دولت نشود.
با باال رفتن میزان ســواد و آگاهی ها در ســال های 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، مردم رفته رفته متوجه 
شدند که رقابت سالم باید بر سر نیازهای ثانویه و بویژه 
در حــوزه اختراعات و نوآوری هــای کاالیی و خدماتی 
باشــد. لوکوموتیو اقتصاد در جهان پیشــرفته صنایع 
هســته ای، فضایی، بیوتکنولوژیک و از این قبیل است 
که حتی صنعت ساختمان را به عنوان یکی از واگن ها 
به خود وصل کرده است اما سوداگری با نیازهای اولیه 
مردم در افکار برخی مسئوالن ما هنوز جوالن می دهد 
و برای حفظ مالکیت در دســت عده ای خاص یا دولت، 

همه طرح های مردم شــمول را کنار گذاشــته و با زیر 
پا گذاشتن قانون اساســی، از افتتاح طرح های مسکنی 
اقشار کم درآمد طفره رفته و به آن افتخار هم می کنند. 
آنها هنوز صنعت ساختمان، آنهم از نوع معیشتی اش را 
لوکوموتیو اقتصاد می دانند و همنوا با دشمنان به تعطیلی 

صنایع اصطالحا هایتک اقدام می کنند. 
حال آنکه ساخت مسکن در کشوری چون ایران، یک 
گذاره معیشتی و وظیفه دولت است. اگر هم قرار است به 
تقلید از اقتصاد قرون 19 و 20 غرب، ساختمان سازی 
آزاد را لوکوموتیو اقتصاد قرار بدهیم، بخش تجاری آن 
یعنی ســاخت پاساژ و بازارهای جدید و امثالهم را مبنا 

بدانیم نه سرپناه مردم کم درآمد.
راهکارهای خانه دار شدن مردم

کارشناســان و برخی مســئوالن، راهکارهای خود 
برای مسکن دار شدن مردم بارها گفته اند. برخی از این 
پیشــنهادات در دولت های نهم و دهم منتج به ساخت 
مسکن مهر شد. همان طرحی که وزیر دولت تدبیر و امید 
آن را مزخرف خواند و با افتخار حتی یک باب از واحدهای 
باقیمانده اش را افتتاح نکرد. عباس آخوندی، طرح مسکن 
اجتماعی را مطرح کرد که مثل همه ادعاهای لیبرال ها 

در حد حرف باقی ماند.
با این حال برخی افراد و دستگاه ها پیشنهادهایی را 
برای خانه دار شدن مستاجران و زوج های جوان همواره 
ارائه می دهند. به عنوان مثال، کمیســیون مسکن اتاق 
تعاون ایران، راهکارهایی برای برون رفت بازار مسکن از 
رکود پیشنهاد کرده که بعضا می تواند به خانه دار شدن 

مردم منجر شود.
این کمیسیون در یکی از راهکارها پیشنهاد می دهد: 

ضرورت دارد  طرح مســکن مهر به دو طریق بررســی 
تکمیل شود. در گام نخست پروژه های باقیمانده، از نظر 
جانمایی و فنی مورد بررســی واقع شده و اگر به دالیل 
فنی غیر قابل اجرا می باشد، زمین و یا واحدهای مسکونی 
جایگزین به متقاضیان معرفی شود و در صورتی که پروژه 
از نظر فنی قابل اجراســت، با تزریق منابع مالی کافی، 
پروژه ها از نظر ســاخت بنا و زیرساخت های مورد نیاز، 
تکمیل و پایان پذیرد.آنچه باید به پیشنهاد کمیسیون 
مسکن اتاق تعاون افزود؛ این است که واحدهای جایگزین 
باید در همان شهر یا شهرک باشد نه اینکه به متقاضی 

پردیس در پرند واحد بدهیم.
کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران در راهکار دیگری 
تصریح می کند: سهم قیمت زمین در بهای مسکن طی 
دو دهه اخیر، بین 40 تا 50 درصد بوده که این میزان 
تقریباً دو برابر کشورهای موفق در بخش مسکن است. 
مطالعات انجام شده نشان می دهد که همواره افزایش 
قیمت مســکن، از افزایش قیمت زمین شــروع شــده 
اســت، نه عکس آن. در راستای کاهش قیمت مسکن، 
ضرروت کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده تا رقم 
20 درصد هزینه نهایی تولید مسکن، وجود دارد.آنچه 
به این پیشنهاد می توان افزود اینکه، سهم قیمت زمین 
برای اقشار کم درآمد )تحت پوشش و غیر تحت پوشش( 

باید صفر باشد.
 کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران می افزاید: نقش 
مدیریتی واسطه ها، در ازای کار مشخص برای اقتصاد، 
مفید و در عوض نقش مالکیتی واسطه ها به دلیل افزایش 
قیمت نهایی برای مصرف کننده، مخرب است. در شرایط 
کنونی اقتصاد کشور قیمت نهایی مسکن نوساز بر اساس 

بازار و متناسب با قیمت مسکن های موجود ارزش گذاری 
می شود. بنابراین در صورتی که مالک زمین و ساختمان 
یکی باشــد به دلیل انحصاری که به واسطه مالکیت به 
وجود می آید، قیمت مسکن های موجود بر اساس بازار 
تعیین می شود نه بر اساس هزینه تمام شده آن. سیاست 
مذکور، واسطه های مالکیتی را از چرخه تولید حذف کرده 
و منفعت حاصل از این اقدام را نصیب تقاضاهای مصرفی 
می کند زیرا در شرایط فعلی، خریداران مسکن مجبورند 
خانه های ساخته شده را خریداری کنند ولی در صورتی 
که مصرف کنندگان مالک باشند و تولیدکنندگان تنها 
به عنوان واســطه مدیریتی به ایفای نقش پیمانکاری و 
مدیریــت پروژه ها بپردازند، فرصت بهره مندی از ارزش 
افزوده حاصل از ســرمایه گذاری در فرآیند ســاخت به 
مصرف کننده منتقل می شود، که این امر باعث کاهش 
قیمت تمام شده مسکن برای مصرف کنندگان می شود. 
این کمیســیون تاکیــد می کند: ضروری اســت 
تسهیالت مسکن، به گونه ای باشد که بتواند 80  درصد 
از هزینه ســاخت واحدهای مســکونی را پوشش دهد. 
این وام ســاخت در زمان فروش واحدهای مســکونی 
به صورت فروش اقســاطی به متقاضی منتقل می شود. 
برای متقاضیان، قرض الحسنه بودِن نرخ سود تسهیالت 
ســاخت واحدهای مســکونی و بلندمدت بودن زمان 

بازپرداخت اقساط وام دارای مطلوبیت است. 
کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران می افزاید: ضروری 
اســت ســازمان ها و نهادهای متولی دهک های پایین 
درآمدی جامعه مانند کمیته امداد امام خمینی)ره(  و 
ســازمان بهزیستی، بخش مناســبی از منابع و دارایی 
های خود را صرف اعطــای کمک های بالعوض جهت 

خانــه دار شــدن خانوارهای تحت تکفــل خود کنند. 
همچنین می توان از ظرفیت خیرین جهت خانه دار شدن 

دهک های پایین درآمدی جامعه بهره جست.
ایــن کمیســیون در راهــکار دیگــری تصریــح 
می کند: صنعتی ســازی ســرعت انجام کار را افزایش 
می دهد و سرعت دوره بازگشت سرمایه را کوتاه کرده و 
بهره وری را بطور چشمگیری باال خواهد برد. خانه های 
ساخته شده با استفاده از این روش، مقاوم تر هستند و 
اتالف انرژی بسیار کمتر از روش های غیر صنعتی است.
کمیسیون مســکن اتاق تعاون ایران، عدم کنترل 
تقاضای ســوداگرانه در بازار زمین و مســکن شهری از 
ســوی دولت ها حتی در شــرایط عرضه مناسب آن را 
موجب ناکارآمد شدن سیاست تامین مسکن متناسب 
برای گروه هــای مردم می داند و ادامــه می دهد: نبود 
سیاست های کنترلی در بخش مسکن منجر به افزایش 
جذابیت خرید و فروش زمین و مسکن نسبت به تولید 
و عرضه مسکن خواهد شــد.  ضمن اینکه ایجاد بانک 
اطالعات زمین و مسکن از دیگر سیاست هایی است که 
بستر کنترل سوداگری در بازار مسکن را فراهم می کند. 
این کمیســیون در راهکار دیگری تصریح می کند: 
در مجمــوع حــدود ۷2 هزار هکتاربافت فرســوده در 
498 شهر کشور وجود دارد. این عرصه شامل 15 درصد 
مساحت کشور و حدود 25 درصد جمعیت شهری کشور 
را در بر می گیرد. همچنین بر اساس آمار سازمان برنامه 
و بودجه، اســتان تهــران دارای حدود 25 درصد بافت 
فرسوده می باشــد. توجه به احیا و بازسازی بافت های 
فرســوده، عالوه بر ایجاد رونق در بخش مسکن ، باعث 
کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات طبیعی می شود.

با وجود آنکه به علت شــرایط اقتصادی کشور، 
اصالحــات راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی 
ضروری اســت، الیحه بودجه سال آینده حاوی هیچ 

تصمیم اساسی نیست.
در ســال جاری به علت بازگشــت تحریم ها و 
سوءمدیریت داخلی، اوضاع اقتصادی کشور چندان 
مطلوب نبود و افزایش شــدید تورم، موجب آسیب 
فراوان به اقشار مختلف جامعه شد. همچنین نتایج 
تصمیمات غیرکارشناسی ســال های اخیر در سال 
جاری بروز یافت که افزایش شــدید قاچاق سوخت 
به علت کنار گذاشتن سامانه کارت سوخت، از موارد 

آشکار آن است.
در این شــرایط، انتظار می رفت دولت در الیحه 
بودجه ســال آینده، مالحظه کاری را کنار گذاشته 
و تصمیمــات اساســی لحاظ کند. مثال بازگشــت 
ســهمیه بندی بنزین، افزایش حقوق ها متناسب با 
تورم و حذف یارانه پولدارها حداقل انتظارات از الیحه 
بودجه سال 1398 بود. اما دولت دوازدهم درباره هیچ 
یــک تصمیم گیری نکرده اســت و همان روزمرگی 

سال های گذشته را تکرار کرده است.
در ماه های اخیــر تقریبا دیگر هیچ مقام دولتی 
نبــوده که از افزایش قاچاق ســوخت، گالیه نکرده 
باشــد. همه این مقامات نیــز به اتفاق می گویند که 
راه چاره مقابله با قاچاق سوخت، بازگشت به سامانه 
کارت ســوخت و در صــورت نیــاز در گام بعدی، 

سهمیه بندی است.
با این حال، دولت در الیحه بودجه ســال آینده 
هیچ حکمی درباره ضرورت بازگشت کارت سوخت و 
سهمیه بندی ذکر نکرده است که به نظر می رسد رندی 

سیاسی در این بی تصمیمی نهفته باشد.
طبیعی است که مجلس برای حل معضل قاچاق 
سوخت، دو راه در پیش دارد: یا به الیحه بودجه دست 
نزند و همینطور آن را تصویب کند یا برای مقابله با 
زیان هنگفت قاچاق سوخت،  به اصالح الیحه بودجه 
و تعییــن تکلیف به دولت برای الزام ســهمیه بندی 

سوخت اقدام کند.
آنــگاه دولت کــه باید خودش ایــن تصمیم را 
می گرفــت، مجوز افزایش قیمــت بنزین یا حداقل 
ســهمیه بندی آن را به دست می آورد و اقدام به این 
کار می کند و در مقابل نارضایتی های عمومی، مردم را 
به مصوبه مجلس حواله می دهد و می گوید این حکم 

را مجلس برعهده دولت گذاشته است.
با توجه به اینکه سال آینده، سال انتخابات مجلس 
اســت، هرگونه مصوبه مجلس برای سهمیه بندی یا 
افزایش قیمت بنزین، به رای آوری نمایندگان فعلی 
خدشــه وارد خواهد کرد. امــا آنها هم اکنون در این 
دوراهی قرار دارند: سرنوشت فردی یا مصلحت کشور.
دولت در زمینه حذف یارانه پولدارها نیز همچون 
سال های قبل گام برداشته است. در حالی که دولت 
دوازدهم در بودجه امســال قصد داشت یارانه نقدی 
همه مردم به غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی را قطع کند و با مخالفت مجلس مواجه شد، 
در بودجه ســال آینده کار حذف یارانه پولدارها را به 
استانداری ها حواله کرده که از هم اکنون مشخص است 

یک حکم بودجه ای فرمالیته و غیرقابل اجرا است.
زیرا اســتانداری ها فاقد بانک اطالعاتی الزم برای 
شناســایی اقشار پولدار هســتند و این وظیفه برعهده 
دستگاه های ملی همچون بانک مرکزی و سازمان مالیاتی 

است که در سال های اخیر از انجام آن سر، باز زده اند.
در ایــن مورد هم اگر مجلس حکم کلی تصویب 
کند که دولت مکلف به حذف یارانه پولدارها است، از 
فروردین سال آینده هر فرد که یارانه اش قطع شود، 

دولتی ها می گویند حکم مجلس را اجرا کرده ایم.
افزایش فقــط 20 درصدی حقــوق کارمندان 
و بازنشســتگان در الیحه بودجه ســال 98 از دیگر 
تصمیمات بحث برانگیز است. اگر آمار تورم دستکاری 
نشــود، قطعا نرخ تورم میانگین تا آخر امسال باالی 
30 درصــد و نرخ تــورم نقطه به نقطــه باالی 40 
درصــد خواهد بود. بنابراین مجلس در این مورد هم 
مجبور اســت میزان افزایش حقوق ها را به نرخ تورم 

نزدیک کند.
در آن صورت، دولت بهانه خواهد آورد که برای این 
افزایــش، اعتبار کافی وجود ندارد. آنگاه مجلس برای 
تامین اعتبار این کار، مجبور به افزایش نرخ تسعیر ارز 
در بودجه 98 خواهد شد. هم اکنون در الیحه بودجه 
98 میزان درآمد نفتی کشــور بر اساس فروش روزانه 
1/5 میلیون بشکه نفت  به قیمت هر بشکه 54 دالر و 

با نرخ تسعیر 5۷00 تومان محاسبه شده است.
بــرای افزایش درآمد ریالــی دولت، چاره ای جز 
افزایش نرخ تســعیر ارز نیست. آنگاه دولت در سال 
آینده این بهانه را به دســت می آورد که افزایش نرخ 

ارز، به علت تعهدات تحمیلی مجلس بوده است.
در هــر صورت، الیحــه بودجه ســال آینده با 
سیاسی کاری زیادی تدوین شده و دولت هیچ تمایلی 
به اتخاذ تصمیمات راهبردی از خود نشان نداده و آنها 

را به مجلس واگذار کرده است.
منبع: مشرق نیوز

چرا دولتــــــــــــ
 تصمیمات اساسی بودجه ۹۸ را 

به عهده مجلســـــــــ گذاشت؟

ارائه شده در فروشگاه های  تخفیف های 
زنجیره ای می تواند به علت عرضه و تقاضا و 
اقتصاد مارکتینگ باشد، اما گویا انحرافاتی 

نیز در این مسیر وجود دارد.
باشگاه خبرنگاران در گزارشی  خبرنگار 
نوشت: چندی پیش که برای خرید به یکی 
از این فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کردم، 
چند قلم کاال را در ســبد خرید گذاشتم و 
پس از پرداخت مبلغ رسید را از صندوقدار 
گرفتم و طبق معمول پس از کنترل مبالغ و 
کاالهای خریداری شده، نگاهی هم به متن 
پایانی رسید کردم که نوشته بود: »سود شما 

از این خرید مبلغ ۷5400 ریال«.
بی اختیار بدون اینکه بدانم این تخفیف ها 
از کجا و به چه علت اعمال می شود، احساس 
رضایتمندی خوبی بابت این تخفیف داشتم. 
عصــر وقتی مادرم به خانه برگشــت، چند 
قلــم کاال از مغازه محله خریداری کرده بود 
که چند قلم آن با خریدهای من مشــترک 
بود. وقتی کاالهای خریداری شده را داخل 
کابینت می گذاشــتم، متوجه چیز عجیبی 
شدم. مایع تمیزکننده ای که از یک شرکت 
با یک تاریخ تولیــد بود، دو قیمت متفاوت 

برای مصرف کننده داشت!
وقتی سایر کاالها را نیز چک کردم متوجه 
شدم قیمت همه محصوالتی که از فروشگاه 
زنجیره ای خریداری کرده ام، بسیار باالتر از 
قیمت محصوالتی است که بر روی کاالهای 
مغازه درج شده است. به عنوان مثال قیمت 
یک قوطی کنسرو ذرت از یک مارک با تاریخ 
تولید مشابه حدود 2 هزار تومان تفاوت قیمت 
داشــت. یک کاال با یک تاریخ تولید از یک 

کارخانه با دو قیمت متفاوت!
وقتی قیمت ســایر اقــالم را نیز کنترل 
کردم، متوجه شــدم قیمت مصرف کننده 
بسیاری از کاالهای موجود در فروشگاه های 
بزرگ زنجیره ای گرانتر  از قیمتی است که 

بر روی کاالهای مغازه ای درج شده است.
دو نمونه از این تخفیف ها از دو فروشگاه 

زنجیره ای معروف:
قیمت درج شــده روی پنیــر 10 هزار 
تومان، قیمت فروشگاه دو هزار تومان گران تر 
و با تخفیف، 1400 تومان گران تر از قیمت 

روی کاال!
قیمــت روی کاال 1۷300تومان، قیمت 
فروشگاه  22900 تومان و قیمت  با تخفیف، 
تنها 50تومان زیر قیمت درج شده روی کاال!

تفاوت تخفیف واقعی
 و غیرواقعی

از لحاظ اقتصــاد مارکتینگ، خریدهای 
کالن و عمــده دارای تخفیــف هــای ویژه 
و ریــزش قیمــت اســت و کارخانه های 
تولیدی درصدی تخفیف را برای خریدهای 
عمده در نظر می گیرند که فروشنده بتواند 
عالوه بر محاســبه سود خود، تخفیف هایی 
را نیز به مشــتریان بدهد. تــا کنون تصور 
می کــردم منشــا این تخفیف هــا اصول 

مارکتینگ و قواعد مربوط به خرید عمده و 
خرده فروشی است اما تازه فهمیدم که اینگونه 
نیست. در خوش بینانه ترین حالت می توان 
سفارشــات  قیمت  تولیدکننــدگان  گفت 
خریداران عمده و فروشــگاه های زنجیره ای 
را با هماهنگی قبلی، بیشتر از قیمت واقعی 
درج می کنند که هنگام فروش در ظاهر به 
مشتری تخفیف داده شود، اما در اصل نه تنها 
تخفیفی داده نشده بلکه برخی محصوالت را 
گران تر از حد معمول به فروش رسانده اند که 

در نمونه کاالی باال مشاهده شد.
همچنین به نوشته مشــرق، با مقایسه 
قیمت روی کاال و قیمتی که در فاکتور برخی 
فروشگاه های زنجیره ای درج می شود، می توان 
به میزان گرانفروشی این مجموعه های تجاری 

پی برد.

در این زمینــه می توان به تخلف خاص 
برخی از این فروشگاه های زنجیره ای اشاره 
کرد که علی رغم تبلیغــات فراوان و ادعای 
در نظــر گرفتن تخفیفات ویژه برای فروش 
کاالها، اما در عمل نه تنها در این مدت قیمت 
کاالهایی که در انبار داشــتند را باال برده و 
با قیمت جدید به مشــتریان فروختند بلکه 
کاالهایی که تازه تولید شــده را نیز گران تر 

به مصرف کننده رساندند.
بــرای نمونه، فروشــگاه زنجیره ای افق 
کوروش از جمله مجموعه هایی است که به 
لطف تبلیغات فراوان توانسته شعب خود را 
در کشور گســترش داده و پابه پای صاحب 
نامان این بخش همچون رفاه، شهروند و اتکا 
مشتریان زیادی را جذب کند.  این مجموعه 
تجاری، در ماه های اخیر که گرانی ها فشــار 

زیادی بر مردم وارد کرده، در اقدامی خالف 
قانون، محصوالتش را با نرخی بیش از آنچه 
بر روی کاال درج شده به مشتریان فروخته که 
همین مسئله اعتراض بسیاری از خریداران را 

به همراه داشته است.
در واقع این افزایش قیمت هنگام فروش 
عالوه بر میزانی است که تولیدکنندگان برای 
محصول افزایش درنظر گرفته اند که همین 
مســئله لزوم پیگیری جدی توسط مراجع 
نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق 
اصناف و سازمان حمایت از مصرف کنندگان 

را گوشزد می کند.
براساس ماده 2 فصل اول قانون تعزیرات 
حکومتی، گران فروشی یعنی عرضه کاال یا 
خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده 
توسط مراجع رسمی و عدم اجرای مقررات 

قیمت گذاری که منجر به افزایش بهای کاال 
یا خدمات برای خریدار شود که جریمه آن 
بر اســاس میزان گران فروشی توسط دادگاه 

تعیین می  شود.
از ایــن رو عــدم برخورد بــا این نحوه 
گرانفروشی و همچنین اطالع رسانی ضعیف 
از برخوردهای صورت گرفته، سایر فروشگاه ها 
و ... را نیز به سوء استفاده از از ضعف نظارت 
و برخورد ترغیب خواهد کرد. ضروری است 
نهادهای مســئول در این حوزه با توجه به 
شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه 
علیه مردم ایران، راه را بر تحریم های داخلی 

و فشار بیشتر بر مردم ببندند.
در ادامه برخی از اعتراضات خریداران به 
گرانفروشی در این فروشگاه زنجیره ای را که 
در شــبکه های اجتماعی منتشر شده است، 

مشاهده می کنید:
فروشــگاه افق کوروش قیمت آدامسی 
که پشتش زده 8هزار تومن رو فاکتور کرده 

13500 با تخفیف 12000تومن!
وقتی فروشگاه افق کوروش محصولی که 

روش 1000خورده فاکتور میکنه 1500!
فروشگاه....... کلی از کاسب های کوچک و 
خرده پای محله رو ورشکست کرده حاال داره 
با فروش جنس قدیم به قیمت جدیدخون 

مردم رو تو شیشه می کنه.
پوشــکی که روش خــورده بود 3۷هزار 
تومن از فروشگاه همواره تخفیف افق کوروش 

خریدم 5۷هزار تومن!
تایید گرانفروشی فروشگاه زنجیره ای 

توسط نماینده مجلس
در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس 
با حضور در یکی ازشعبات فروشگاه زنجیره ای 
افق کوروش از نزدیک در جریان اعتراضات 
مردم نسبت به گرانفروشی در این فروشگاه 

قرار گرفت.
 حجت االسالم عبدالحمید خدری نماینده 
مردم بوشهر در مجلس شورای اسالمی که 
ســابقه قضاوت در دادگاه انقالب اسالمی را 
نیــز در پرونده کاری خــود دارد در جریان 
بازدیــد از این فروشــگاه در حوزه انتخابیه 
خود، با اعتراض ها نسبت به گرانفروشی در 

این مجموعه فروشگاهی مواجه شد.
براساس فیلمی که از حضور وی در این 
فروشگاه منتشر شده است، خدری به مقایسه 
قیمت فروش کاالیی مشــابه با تاریخ تولید 
یکســان در افق کوروش و مغازه های سطح 
شهر می پردازد که نشان دهنده گرانفروشی 
3 هزار تومانی یک کاال در این فروشگاه است.

آنچــه از مکالمات در ایــن ویدئو قابل 
مشاهده است، کاالی مذکور در فروشگاه افق 
کوروش به قیمت حدود 13 هزار تومان برای 
فروش عرضه شده که با تخفیف به مشتری 
10 هزار و 400 تومان فروخته می شــود در 
حالی که قیمت همین محصول در ســطح 

شهر کمتر از 10 هزار تومان است.
ایــن گرانفروشــی در حالی اســت که 
فروشــگاه های زنجیره ای بــه دلیل خرید 
عمــده از تولیدکنندگان، بعضــا با قیمت 
بســیار پایین تری از نرخی کــه در اختیار 
خرده فروشــان قرار می گیــرد، محصول را 
خریداری می کنند. بهرحال بروز این پدیده 
می تواند عــالوه بر مخدوش کردن فعالیت 
فروشــگاه های زنجیره ای بــزرگ، تحول از 
فروش ســنتی به مدرن را نیز به شکســت 

منجر سازد.
در این میــان حضور و نظــارت دقیق 
نهادهــای ناظر مانند ســازمان بازرســی و 
تعزیــرات و ســازمان حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان می تواند بسیار تاثیر گذار 
باشــد. نظارتی که خأل آن تاکنون مشهود 
بوده و ظاهرا ساز و کاری برای جلوگیری از 

تخلفات احتمالی وجود ندارد.

تخفیف های سرکاری
 فروشگاه های زنجیره ای
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بررســی های اخیر پلیس  نشان می دهد که 
بسیاری از ســارقین خودرو پایتخت، درحرکتی 
هوشمندانه نســبت به تغییر شــغل خود اقدام 
کرده اند، شــاید این خبــر در نگاه اول خواننده را 
دچار این ســوتفاهم کند که این افراد متنبه شده 
و به مشاغل شرافتمندانه روی آورده اند و تصمیم 
دارنــد بعد از ایــن، از راه عرق جبین و کد یمین 
به امرار معاش خود و خانواده شان بپردازند. خیر! 
این افراد نادم و پشــیمان نبوده و صرفا با نگاهی 
روانشناسانه به تجزیه و تحلیل شرایط فعلی جامعه 

پرداخته و دریافته اند در بازار بزهکاری، این روزها، 
برد با ســرقت از منازلی است که عمال تبدیل به 
گاوصندوق هایی برای نگهداری وجوه نقد با مقادیر 

میلیاردی و طال و سکه و دالرشده اند.
بســیاری از شــهروندان به دالیل مختلف از 
جمله فرار از مالیات و بی اعتمادی به بانک ها و ... 
اقدام به نگهداری وجوه نقد و ســایر اندوخته های 
غیر نقدی خــود به ارزش میلیاردهــا تومان در 
خانه های خود می نمایند و عمال خانه را تبدیل به 
یک گاوصندوق می نمایند و برای فرار از پرداخت 

گوشــه ای از درآمدهای خود در قالب مالیات به 
دولت، کلیه اندوخته خود را یک شــبه به دست 

سارقین می سپارند.
رویه ای که به شدت به بازار کار سارقان رونق 
داده و باعث شده سرقت از شیوه سنتی و سخت آن 
مانند بارزدن اسباب و اثاثیه منزل و یافتن مالخر، 
تغییر شــکل یافته و با حداقل زحمت و حداکثر 
بازدهی سارق منزل شما را در ظرف کمتر از یک 
ساعت صاحب گنجینه ای ارزشمند از طال و سکه و 
دالر و میلیاردها تومان وجه نقد نماید. سرقت هایی 

که دستاوردشان چیزی از افسانه های دزدان دریایی 
و علی بابا و چهل دزد بغداد کم ندارد و البته بدون 
اسم رمز و تنها با بی احتیاطی و غفلت شما درهای 
پس انداز و اندوخته های یک عمر زندگی شــما به 
روی سارقان گشوده می شود! انتخاب با شماست.

چه باید کرد؟
در ادامه فهرســتی از اقدامات مفید در زمینه 
پیشگیری از سرقت منزل  ارائه می شود که در راس 
همه این موارد باید به خودداری از نگهداری طال 

وسکه و وجوه نقد در منزل اشاره نمود.

اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با ارسال نامه ای به رئیس  رسانه 
ملی، نســبت به اثرات منفی تبلیغات صداوســیما در زمینه کتب کمک درسی و موسسات 

آموزشی هشدار دادند.
در این نامه خطاب به دکتر علی عسکری آمده است: »اگرچه نظام آموزشی کشور خالی 
از مشــکالت نیست، اما همراهی سازمان ها و دستگاه های برون بخشی از جمله صداوسیمای 
جمهوری اســالمی ایران با این مشکالت مبتال به و تشدید آنها، توجیه منطقی نداشته حتی 

اثرات مخربی را درپی خواهد داشت.
 بخش قابل توجهی از برنامه های شــبکه های مختلف صدا و ســیما به تبلیغ مستقیم و 
غیرمستقیم منابع کمک درسی به بهانه موفقیت دانش آموزان در آموزش مدرسه ای )منتهی 
به کنکور و روش های آمادگی برای آن( اختصاص داده شــده است. این برنامه های تبلیغاتی 
که در حجم وسیعی و در بهترین ساعات پر مخاطب بر روی آنتن می رود، از یک سو موجب 
تشویش خاطر خانواده ها و اضطراب شدید دانش آموزان شده و از سوی دیگر به صورت پنهان 
و ضمنی این پیام را القا می کند که منابع اصلی درسی و آموزش های رسمی مدرسه ای ناقص 
و ناکافی است. از این رو، به نقش و جایگاه آموزش و پرورش رسمی و مدرسه ای به عنوان یک 

نهاد حاکمیتی حساس و خطیر در جامعه، صدمه سختی زده و می زند.
 در پی القای این پیام نامناسب که از طریق امواج گسترده تبلیغاتی رسانه ملی، در سطح 
گســترده ای از جامعه صورت می گیرد، تولیدات کنترل نشــده مکتوب و غیرمکتوب، تحت 
عنوان منابع کمک درسی )تجاری و عموماً کم کیفیت( راه خود را به خانه های دانش آموزان 
و حتی کالس های درس و مدارس باز کرده و نتیجه چنین وضعیتی شــکل گیری مطالبات 
سطحی آحاد جامعه از مدرسه نیز شده است. به این معنی که توقع و انتظار از مدرسه به جای 
ارائه فرصت های تربیتی ارزشمند و زندگی ساز و آمادگی فرزندان این مرز و بوم برای زندگی 
ســالم، ســازنده و پاک، به کار بر روی کتاب های بازاری )کمک درسی( و اجرای تست های 
آســیب زا، چرخش یافته اســت. تا جایی که فهم عموم از پیشــرفت تحصیلی مدرسه ای به 
چنین موفقیت های صوری ســطحی فروکاسته شده است و توجه همگان را به سمت وسوی 
روش های یاددهی یادگیری ضعیف و توسعه »توهم یادگیری« سوق داده است. گویی نقش 
و جایگاه نظام آموزشی به ویژه در دوره متوسطه، آماده کردن دانش آموزان برای موفقیت در 
آزمون ورود به دانشــگاه خالصه شده است. همه اینها در جامعه منجر به شکل گیری پدیده 
»گرداب آموزشی« گردیده که حجم عظیمی از سرمایه های مادی و معنوی جامعه را در خود 

بلعیده و نابود می سازد. متاسفانه این پدیده، به صورت آشکار و نهان مزاحم ایجاد فرصت های 
یادگیری با کیفیت در سال های زندگی مدرسه ای شده و دست و پای اولیای مدارس را برای 
فراهم آوردن فرصت های مناسب یادگیری بسته است. در حالی که اگر این حجم از امواجی 
که از طریق صدا و ســیما منتشــر می گردد، بر روی نیازهای حیاتی و حقیقی نسل نوجوان 
و کســب توانایی ها و شایســتگی های ضروری آنان متمرکز  شود آثار عظیم و ارزشمندی در 

جامعه بر جای می گذارد.
از آنجا که اصل فراگیر »اولویت مصالح تربیتی کودکان و نوجوانان« تصریح شده در مبانی 
نظری سند تحول بنیادین نظام تربیت رسمی و عمومی، بر عملکرد تمامی نهادهای حاکمیتی 
کشور جاری و حاکم است؛ از جنابعالی انتظار می رود، برنامه های تبلیغاتی مورد  اشاره را نه 
از منظر معیار کّمی و مادی مانند حجم و جذب مخاطب و کسب منابع مالی بلکه از منظر 
مصالح تربیتی نسل نوجوان جامعه، مورد عنایت و ارزیابی دقیق قرار دهید تا به واسطه آن ذائقه 
تربیتی نسل نوجوان و به ویژه خانواده ها، از امور سطحی به سمت ارزش های تربیتی اصیل و 
زندگی بخش، متحول گشته و نسل نوخاسته را برای ورود به زندگی در جامعه پرچالش آینده 
آماده کنند. شایان ذکر است که اگر مالک و معیار دسترسی به تریبون های صدا وسیما، قدرت 
مالی نهادها و موسسات باشد، تردیدی نیست که اصل » اولویت مصالح تربیتی« در جامعه 

معطل خواهد ماند و از این روند، جامعه با آسیب های جدی مواجه خواهد شد. 
 به طور مشخص پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی شبکه های مختلف سیما، ناظر 
به برنامه های درســی رســمی مدرســه ای و آمادگی برای کنکور که شرح آن رفت، تنها در 
شبکه هفت متمرکز شده و این برنامه ها با نظارت هیئتی از معلمان خبره آموزش و پرورش 
و متخصصان تهیه و پخش شــده و به تبع آن، تبلیغات حجیم کتاب های کمک درســی و 
روش های نامتعارف و غیراصولی کســب موفقیت در کنکور )که به سطحی گرایی آموزشی و 
تربیتی منجر شده است( بسیار محدود شود. خوشبختانه مصوبات اخیر شورای عالی آموزش 
و پــرورش راه را برای ممانعت از تبلیغ آزمون های فراگیر و کتاب های کمک درســی دوره 

ابتدایی فراهم کرده است.«
اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

در نامه ای به رئیس  رسانه ملی مطرح شد

نقش صداوسیما در توهم یادگیری 
و غفلت از مصالح تربیتی با تبلیغات پر حجم آموزشی

سارقانی که تغییر شغل داده اند!

راهکارهای

 مهم پلیس آگاهی 

برای  پیشگیری

 از سرقت منازل

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی*

1. مقابل تمام پنجره ها، نورگیر، پاسیو و روی 
دیوارهای کوتاه و بالکن های طبقه اول حفاظ مقاوم 

و مطمئن نصب کنید.
2. دِر راهرو و پشــت بــام را با حفاظ نرده ای 

ایمن کنید.
3. در صورت خروج از خانه، فقط به بستن دِر 
خروجی اکتفا نکرده و همه درهای داخل خانه را 
قفل کنید تا فرصت جستجو و راه نفوذ از سارقان 

گرفته شود.
4. کلید خانه خود را در دســترس افراد غیر 

مطمئن قرار ندهید.
5. در صورتی که بیرون خانه شــما روشنایی 
ندارد با نصب المپ در سر در خانه روشنایی محل 

را  تامین کنید.
6.  نردبان و چهار پایه را در کنار دیوار حیاط 

قرار ندهید تا راه ورود سارقان هموار نشود.
7. در مواقع خالی بــودن خانه، چراغ یکی از 
اتاق ها را به مدت طوالنی و مستمر روشن بگذارید و 
حتی المقدور از همسایه ها و آشنایان مورد اطمینان 
بخواهید که روشنایی داخل خانه را در هنگام شب 

تغییر دهند.
8. در صورت مسافرت، اشیاء قیمتی خود را به 

اقوام مورد اعتماد خود بسپارید.
9. اگــر کلید خانه یا یــدک آن را گم کردید 
ســریع قفل های در را تعویض کنید. گاهی شما 
تصور می کنید دسته کلید را گم کرده اید اما در دام 
دزدان جیب بر گرفتار شده اید و آنها با تعقیب شما 
آدرس خانه را به دســت آورده و به دنبال فرصتی 

برای سرقت هستند.
10. اگر خانه های اطراف شــما خالی از سکنه 
است یا در مجاورت آنها مشغول ساختمان سازی 
هســتند، الزم اســت که از خانه خــود مراقبت 

بیشتری کنید.
11. از قــرار دادن کلیــد در محل هایی مانند 
زیر جاکفشــی و دیگر محل های قابل دسترسی 

خودداری کنید.
12. از نشــان دادن محل نگهداری وجه نقد 
و طــال و جواهرات و اشــیای بــا ارزش و گرانبها 
به همســایگان و کسانی که مورد اعتماد نیستند 
و همچنیــن از نگهــداری آنها به صــورت یکجا 

خودداری کنید.
13. قبل از ترک خانه از بسته بودن دِر ورودی 
پشت بام مطمئن شوید و به قسمت های مختلف 

خانه سرکشی کرده و پنجره ها را بررسی کنید.
14. هنگامــی کــه بــه مســافرت می روید 
همسایه های مورد اطمینان را در جریان قرار دهید.

15. اگر از سیســتم دزدگیر برقی اســتفاده 
می کنیــد به طــور مرتب آن را کنتــرل کرده و 
معایبــش را برطرف کنید و هنگام خروج از منزل 

کلید آن را باز کنید.
16. برای جلوگیری از ســرقت منزل خود به 
روش توپی زنی، توپی قفل را با بدنه در همسطح، 
در صــورت عدم امکان لوله ای فلــزی به دور آن 

جوش دهید.
17. به زنگ های بی وقت و بی مورد تلفن و منزل 
بی توجه نبوده و آنها را به عنوان زنگ خطر تلقی 
کنید و حتی االمکان منــزل خود را برای گردش 
یا مالقات دوســتان و فامیل به صورت یکسان و 

یکنواخت ترک نکنید.
18. استفاده از دوربین های مداربسته با کیفیت 
که در صورت ســرقت تصاویر تهیه شــده برای 

کارآگاهان پلیس  قابل بهره برداری باشد.
19. در زمان خروج از پارکینگ از بسته شدن 
در و عدم ورود افراد غریبه اطمینان حاصل کنید.
20. درب مجتمع را برای افراد غریبه باز نکنید.

21. اجازه ندهید فردی که نمی شناسید بعد از 
شما وارد مجتمع شود و از او بخواهید زنگ واحد 
مورد نظر خود را زده و درب توســط آن همسایه 

برای او باز شود.
پس از سرقت چه کنیم؟

در صورت بروز سرقت و مالباختگی موارد ذیل 
را در نظر داشته باشید:

1. آرامش خود را حفظ کرده و خونسرد باشید.
2.  فورا به پلیس 110زنگ بزنید.

3. برای باقی مانده آثار انگشت سارقان به هیچ 
چیز دست نزنید و جای لوازم را تغییر ندهید.

4. اجازه ندهید که افراد غیرمسئول به چیزی 
در محل سرقت دست بزنند.

5. اجازه ندهید مردم در محل ســرقت جمع 
شوند.

6. به کسی در مورد فرآیند پیشرفت تحقیقات 
پلیس چیزی نگویید.

در پایان اشــاره به این نکته ضروری است که 
کشف جرائمی مانند سرقت وظیفه ذاتی و تعریف 
شده پلیس آگاهی می باشد اما برخی موارد مانند 
ایمن سازی منازل به عنوان اقدامات پیشگیرانه در 
حیطه وظایف مالکین می باشد و هر شخصی قبل از 
مالباختگی با دوراندیشی باید نسبت به ایمن سازی 
محل سکونت خود اقدام نموده و از نگهداری مقادیر 
باالی وجوه نقد و ســایر اموال با ارزش در منزل، 
کــه امکان نگهداری آنهــا در بانک ها وجود دارد 

خودداری نماید.
* معاون مبارزه با سرقت های خاص 
پلیس آگاهی تهران بزرگ

سن بلوغ کاهش یافته است
*بلوغ در دهه اخیر دچار چه تغییر و تحوالتی شده 
است و طرح افزایش حداقل سن ازدواج از کدام مسائل 

در بلوغ غفلت دارد؟
پایین آمدن سن بلوغ عوامل متعددی دارد. اما یکسری از 
عواملی که باعث شده که کال بچه های ما دچار بلوغ زودرس 
شوند بیشتر مربوط به بحث های تربیتی و محیط زندگی است 
و این بلوغ زودرس می تواند ناشــی از فضای خانواده، فضای 

مجازی و یا جامعه و حتی نوع تغذیه باشد.
فضای مجازی خودش می تواند عامل بسیار موثری باشد، 
حتی در حریم شخصی فرد به راحتی می تواند ورود پیدا کند 
به طوری که حتی خانواده ها از تحوالتی که در ذهن فرزندشان 

رقم می خورد بی اطالع باشند.
به عنوان مثال حتی اگر کسی به عنوان یک فرد پایبند 
به اخالق اصال وارد فضاهایی چون اینســتاگرام یا صفحات 
مســتهجن  نشود و یا هر نوع وسیله ارتباط با فضای مجازی 
را از دسترس فرزندش خارج  کند ولی همین که می خواهد 
مثال صفحه یاهو را باز کند با تصاویری مواجه می شود که اصال 

نخواسته باشد آنها را ببیند و یا به جایگاه خاصی ورود کند.
فکر کنیــد فرزند نوجوان ما چه دختر و چه پســر در 
سنینی که هنوز به بلوغ نرسیده اند وقتی با این تصاویر روبه 
رو می شــوند، حس کنجکاوی که در انسان در همه شرایط 
هست، آنها را تحریک می کند که مطالب بیشتری را در ارتباط 
با آن مطلب یا تصویر بدانند، قاعدتا این می تواند زمینه ای برای 
مواردی چون دانلود فیلم های پورن و تصاویر مستهجن باشد.
به فرزندانمان نشان دهیم که مسئله حفظ 

سالمت آنها است نه هزینه های مالی
*به نظر می آید مراقبت دائمــی فرزندان برای 
جلوگیری از ورود به محتوای نامناسب فضای مجازی 

چندان عملیاتی نباشد، نظر شما چیست؟
اگر به این مسئله به صورت باید و نباید بپردازیم بله حرف 
شما درست است. اما می دانیم حواس پنج گانه در انسان وجود 
دارد که این حواس می تواند در برخورد با جنس مخالف تاثیرات 
متقابل داشته باشد مثال در قوه بینایی که در زن و مرد وجود 
دارد. چرا در آیات قرآنی خداوند اول به مردان تذکر می دهد و 
بعد به زن؟ ممکن است بعضی چیزها در کنترل انسان نباشد 
یعنی وقتی که انسان چشم به چشم می شود، اگر در همان 
شرایط نتواند خودش را حفظ کند، دچار معضالت زیادی شود.
مشکالتی که این موارد محرک و زمینه ای ایجاد کرده اند را 
به وضوح در مراجعه کنندگانم می بینم. شاید خانواده ها بگویند 
که امکان ندارد که بتوانند گوشی تلفن همراه را از دسترس 
فرزندانشــان دور کنند و از ورود آنها به صفحات غیراخالقی 
در اینترنت جلوگیری به عمل آورند یا حتی همیشــه از آن 
آگاه باشــند، راهش این است که فرزندمان را آگاه کنیم که 
هر چیزی مناســب سن آنها نیست و حتی بسیاری از موارد 
غیراخالقی که در فضای مجازی وجود دارد در هر سنی هم 
که استفاده شود جز آسیب به امنیت روانی و سالمت جسمی 
و زندگی مشترک آنها در آینده چیز دیگری نخواهد داشت.

می توان آسیب های هر کدام از این موارد را متناسب با 
سن فرزندانمان به آنها آموزش بدهیم به گونه ای که حرف ما 
را بپذیرند ولی متاسفانه پدر و مادرها از طریق باید و نبایدها 

ورود پیدا می کنند که اغلب هم نتیجه ای ندارد.
در عصری زندگی می کنیم که بچه های ما با عقالنیت جلو 
می روند و مثل نسل ما نیستند که کامال تابع پدر و مادر باشند 
و بگویند هر چه والدینم بگویند من گوش می کنم، زمانه به 
گونه ای است که باید فرزندمان اقناع شوند تا با ما در موضوعی 
همراهی کنند.وقتی می فهمند که در واقع ما دوست شان داریم 
و با منطق توضیح می دهیم که آثار مخرب این گونه تصاویر 

چیست طبیعتا بهتر همراهی می کنند.
می شود جایگزین هایی را ایجاد کنیم که بچه ها احساس 
کمبود نکنند، شاید خودشان را بادیگر دوستانشان مقایسه 
کنند ولی وقتی می فهمند که مســئله ما هزینه یک گوشی 
همراه نیست بهتر کنار می آیند. مثال می شود به جای گوشی 
پیچیده، یک دوربین عکاسی با کیفیت برای آنها تهیه کرد 
که بچه متوجه شــود ما مشکلی با پول خرج کردن برای او 

نداریم ولی در جای خودش.
وقتی که قرآن عنوان می کند که بچه های شما باید در 
زمان های خاصی به اتاق پدر و مادر آن هم با اجازه ورود پیدا 
بکنند، پدر و مادر باید مراقب ارتباط خودشان مقابل بچه ها 
باشند، چگونه ممکن است دیدن هر رفتار یا تصویری در فضای 

حقیقی یا مجازی برای فرزند ما مناسب باشد؟
گاه گفته می شود که نباید به حریم فرزندانمان ورود کنیم 
اما وقتی همه جور تکنولوژی در دسترس بچه ما وجود دارد و 
به ذهن او آسیب می زند ما نباید به این مسئله بی تفاوت باشیم.

فضای مجازی کنونی در حال تجاوز 
به ذهن فرزندان ما است

*مشخصا در مورد خود فضای مجازی و محتوای آن 
فارغ از کنترل فرزندان چه پیشنهادی دارید؟

الزم اســت وقتی فرزند ما وارد فضای مجازی می شود 
محیط امنی برای او وجود داشته باشد و این از حقوق هر فردی 
است که امنیت و سالمت روانی داشته باشد اما تا زمانی که 
این فضای مجازی است که خیلی راحت می  شود با کمترین 
زحمت به هر محتوای مستهجنی ورود پیدا کرد همچنان خطر 
در کمین فرزندان ما وجود دارد. شاهد بوده ایم که بارها رهبر 
انقالب در مورد اهمیت فضای مجازی و اهمیت رسیدگی به 

آن و راه اندازی شبکه ملی اطالعات هشدار داده اند.

استاد مطالعات زنان و روانشناسی:

 نمی توانیم در بحث ازدواج
 سن خاصی را تعیین کنیم

بررسی غفلت های طرح افزایش حداقل سن ازدواج از نیازهای واقعی دختران و پسران

 طرح افزایش حداقل سن ازدواج با پیگیری های فراکسیون زنان مجلس دهم و معاونت 
زنان و خانواده ریاست جمهوری در دست بررسی قرار دارد، اما این طرح همزمان با طی مراحل 
رسمی در مجلس مورد نقد بسیاری از استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعاالن حوزه زنان 
و خانواده واقع شده است، تا جایی که عده ای آن را از مصادیق بارز کپی برداری از غرب و 
نابودی خانواده برشمرده اند. در این زمینه خبرگزاری دانشجو با دکتر »فهیمه محالتی« که 
دارای 30 سال سابقه تحصیل حوزوی و همچنین درس خارج و فقه و اصول در محضر رهبر 
انقالب و دارای دکترای مطالعات زنان از دانشــگاه ادیان و دکترای روانشناسی و 15 سال 

سابقه مشاوره است گفت وگویی انجام داده که مشروح آن در ادامه می آید.

آنچه امروز در حال نابود شــدن است حقوق جنسی و 
اخالق فرزندان ما اســت که آینده آنهــا را دچار مخاطرات 
فراوانی می کند. می توانیم نــام این نوع از فضای مجازی را 
که به حالت رها و بدون مدیریت فعالیت می کند را تجاوز به 
ذهن بدانیم،چگونه نسبت به فضای مجازی بی تفاوت باشیم؟
بحران هویتی فرزندان با عدم تطابق بلوغ 
جسمی و جنسی با بلوغ عقلی و اجتماعی

*عدم تطابق سنی بلوغ جسمی و جنسی با بلوغ 
عقلی و اجتماعی چه مشکالتی ایجاد می کند؟

مــا به عنوان پدر و مادر باید نگران خلوت فرزندان مان 
باشیم نه اینکه حریم خصوصی آنها را زیر پا بگذاریم ولی تا 
جایی که می توانیم فضای سالم تری را برای آنها فراهم کنیم 
که کمتر آسیب بخورند. چون هر محتوای نامناسب در فضای 
مجازی به راحتی در دسترس فرزند ما است و در فضای واقعی 
هم رفتارهای نادرست را مشاهده می کند باعث تحریک قوای 
جنســی می گردد و باعث می شود که سن بلوغ در پسران و 
دختران ما پایین بیاید، مثال پسری که به شکل معمول باید 
در 15-14 سالگی به بلوغ می رسیده است در 12 سالگی به 
بلوغ می رسد چون همه چیز در دسترس دید آنها قرار دارد.

از سوی دیگر وقتی فرزندمان را درست تربیت نمی کنیم 
یعنی در ســن نوجوانی هنوز رفتارهای کودکانه از خود بروز 
می دهد و فرد مستقلی بار نمی آید و او را دچار مشکل می کند، 
چرا که جسم او رسیده و بلوغ یافته ولی رفتار او هنوز ناپخته و 
بچه گانه است. عدم تطابق بلوغ جسمی و جنسی با بلوغ عقلی و 
اجتماعی برای فرزند ما بحران هویتی ایجاد می کند چرا که اگر 
روح و جسم رشد و تکامل خود را در شرایط طبیعی که خداوند 
قرار داده پیش نبرد می تواند معضالت خاصی را برای فرد ایجاد 

کند و مشکالت هویتی و عدم اعتماد به نفس پیدا کنند.
بلوغ عقلی و اجتماعی از تربیت

 و آموزش پیروی می کند نه از سن
*گفتید که فضای مجازی نامناسب موجب بلوغ 
زودرس و بحران هویتی می شــوند، برای اینکه بلوغ 
جنسی و عاطفی با بلوغ عقلی و اجتماعی انطباق پیدا 

کنند چه باید کرد؟
یکی بحث ســن بلوغ است، سن بلوغ را عرض کردم آن 
چیزی که در شــرع و قانون هست و از نظر بعد روانشناختی 
و جسمی و فیزیولوژیکی بخواهیم در نظر بگیریم طبیعی و 
عرف اســت برای پســران 15-14 و در دختران از حدود 9 
ســالگی عالئم بلوغ شکل می گیرد و نهایتا در سن 11تا 13 

سال دختران این مرحله را کامل می کنند.
مورد دیگراین است که سن بلوغ می تواند به عوامل ژنتیکی 
هم مربوط باشــد، ببینیم پدر پسر یا مادر دختر چه شرایط 
بلوغی را داشته اند و در چه سنی به بلوغ رسیده اند سپس برای 
بلوغ پسر یا دختر هوشیاری داشته باشند. البته بحث تاثیر ارث 
و ژنتیک روی سن بلوغ در کنار مبحثی است که عرض کردم 
فرد شرایط طبیعی و عادی رشد را پشت سر گذاشته باشد. 
ولی نکته دیگر این است که وقتی بلوغ را مطرح می کنیم غیر 
از بلوغ جسمی و بلوغ عاطفی، بلوغ عقلی و اجتماعی و سیاسی 
هم مهم است.همه این  مباحث به نظر من برمی گردد به شرایط 

تربیتی هم در بعد خانواده و هم در بعد اجتماع.
ازدواج از سن خاصی پیروی نمی کند

موارد متعددی از دختران و پســران مجرد در ســنین 
مختلف برای مشاوره در مورد ازدواج به من مراجعه کرده اند 
که ممکن بوده فرد در سنین 15-14 سالگی باشد اما دارای 
پختگی کافی برای ورود به زندگی مشترک باشد و در همه 
ابعاد رشد پیدا کرده و برعکس مراجعه کنندگانی هم داشته ام 
که فرد در سن 30- 29 سالگی بوده اما آمادگی ورود به زندگی 
مشــترک و پذیرفتن مسئولیت زندگی را نداشته است. این 
موارد اصوال از تربیت پیروی می کند نه ســن. وقتی بررسی 
کنید می بینید پدر و مادر و نوع تربیت در خانواده روی این 
موضوع بسیار اثرگذار است، اینکه پدر و مادر مسئولیت پذیری 
را به فرزندشان آموخته اند یا او را تا بیست و چند سالگی به 

چشم یک کودک نگاه کرده اند؟ بنابراین به خاطر این می گویم 
که در بحث ازدواج ما نمی توانیم سن خاصی را تعیین کنیم، 
بلکه ما باید همیشه نگاه به شرایط روحی، روانی، تربیتی و 
شرایط جسمی یک دختر یا پسر داشته باشیم و بعد با توجه 

به آن مشاوره بدهیم.
چرا دختر و پسر ایرانی باید برای برآوردن 

نیازش مجبور به انحراف بشود؟ 
*یکی از دالیل مطرح شدن طرح افزایش حداقل 
سن ازدواج برای ضایع نشدن حق کودکی است، چقدر 

این دلیل قانع کننده به نظر می رسد؟
 ببینید؛ غلیان تمایالت عاطفی و جنســی در دختران 
در ســنین راهنمایی و در پســران در سنین دبیرستان رخ 
می دهد و موارد متعددی از دختران در این سن دوست پسر 
و پسران دوست دختر دارند. اما از شما سؤال دارم، چقدر از 
این دختران و پسران سالم می مانند؟ چه تضمینی هست که 
دچار مخاطرات جنسی یا سقط جنین نشوند؟ چرا دختر یا 
پســر باید در این سنین به جنس مخالف محبت کند و اگر 
اهل دوستی با نامحرم نباشد محبت خودش را صرف دوست 
همجنس خود بکند و وارد رابطه عاطفی قوی با او بشود؟ این 

حاکی از یک نیاز به نام محبت کردن و محبت دیدن است که 
به این شــکل بروز پیدا می کند و اگر کنترل های پدر و مادر 
نباشد به آسیب های جدی برای فرد می انجامد. الزم است که 
فضای صمیمی بین والدین و فرزندان شکل بگیرد که خرج 
کردن محبت در فضای خانواده باشد و یا فرزند به راحتی از 

نیاز خودش به همسر با والدینش حرف بزند.
چرا کسی نگران حرمت و کرامت

 دختر و پسر ایرانی نیست
آنهایی که می گویند ازدواج زیر 16 سال ظلم به 
دخترها یا زیر 18 سال ظلم به پسرها است و یا حق 
کودکی ضایع می شود و باید سن ازدواج را باال برد، چرا 

مدعی این بخش از حقوق زن نمی شوند؟
چرا دختری به خاطر نیازش باید به رابطه نامشروع کشیده 
شود و مخاطرات و لطمات روحی بعد از آن را تحمل کند و 
گاه برای همیشه به خاطر آسیب های جدی که در آن رابطه 
غیرشرعی و غیر رسمی خورده اند از نعمت زندگی مشترک 
محروم می شوند و مهم تر از آن به کرامت و حرمت آنها خدشه 
وارد شده که البته همین سؤاالت در مورد پسرها وجود دارد 
ولی آسیب های چنین طرحی برای دختران بسیار بیشتر است.

میلیون ها جوان مجرد
 روی دست جامعه  باقی مانده اند

* در حوزه ازدواج به نظر شــما کدام موارد در 
الویت باالتری نســبت به طرح افزایش سن ازدواج 

وجود داشته است؟
چرا دختر یا پسر باید آن قدر فشار تحمل کنند که مجبور 
به رابطه خارج از ازدواج و نامشروع شوند و بعد شرایط سالم 
برای ازدواج را از دست بدهند و با ترس و عذاب وجدان وارد 

زندگی مشترک شوند؟ 
چگونه می توان در حسن نیت افرادی که این طرح را در 
مجلس و دولت دنبال می کنند شک نکرد؟ این همه جوان در 
سنین 30 تا 40 سال مجرد داریم که ازدواج نکرده اند، این را 
معضل نمی دانند، پیگیری نمی کنند و حتی گوشه چشمی 
به آنها ندارند بعد دغدغه شبانه روزی شان شده باال بردن سن 
ازدواج. ازدواج میلیون ها جوان مجرد که کم کم دارند فرصت 
ازدواج را از دســت می دهند بر مجرد کردن مابقی جوان ها 

اولویت باالتری دارد.
خود والدین

 بزرگ شدن فرزندانشان را قبول ندارند
* چقدر نگاه جامعه و والدین در عقب افتادن سن 

ازدواج جوانان نقش داشته است؟
بله متاسفانه مراجعه کنندگان دختر و پسر زیادی دارم 
که خودشان اعالم آمادگی برای ازدواج داشته اند اما والدین 

مانع ازدواج آنها می شوند چون مثال دختر 15 ساله یا پسری 
16 ساله بوده اند. اغلب به خاطر حجب و حیایی هم که دارند 
نمی توانند در مورد نیازشان صراحتا با خانواده هایشان صحبت 
کنند. بدتر از آن نگاه بخشی از جامعه نسبت به کسانی است 
که می خواهند در این ســن ازدواج کنند و مرتبا لقب بچه 
یا کودک به آنها می دهند در حالی که بســیاری از آنها واقعا 
کودک نیستند و در حد سن خود رفتار می کنند. بسیاری از 
این مراجعه کنندگانم که ازدواج کرده اند از زندگی خود راضی 

هستند و می گویند که  ای کاش زودتر ازدواج کرده بودند.
دخترم در 18 سالگی ازدواج کرده است و 

اگر می خواست زودتر ازدواج کند مشکلی با 
آن نداشتیم

* دختر خودتان کی ازدواج کرده است؟
ببینید دختر من در 18 ســالگی ازدواج کرده ولی اگر 
قبل از آن هم دوســت داشت ازدواج کند مانع او نمی شدیم 
هم اکنون هم مشــغول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 
است و اینکه گفته شود ازدواج در سن نیاز مانع عقب ماندگی 
تحصیلی می شوند کامال غلط است اتفاقا چون ازدواج می کنند 
و فشار جنسی و عاطفی از روی آنها برداشته می شود راحت تر 

می تواننــد تحصیل کنند و جلو بروند چــون دیگر دغدغه 
ذهنی ندارند.

در ابتدا برخی از اطرافیان به من و پدرش خرده می گرفتند 
که چرا دخترتان را در این سن ازدواج دادید، پس تحصیلش 
چه می شود او نمی فهمد و از این دست مسائل ولی پاسخ ما 
این بود که فرزند ما به اندازه کافی رشد کرده و خودش هم 
دوســت دارد که ازدواج کند چرا باید مانع او بشویم. به نظر 
می رسد که انگار خود والدین گاهی فرزندانشان را قبول ندارند.
خوب غیر از مســائلی که در مورد ســرکوب یا انحراف 
میل جنسی برای آنها ایجاد می کند مخاطرات دیگری چون 
بیماری های افسردگی و انزوا را هم به همراه دارد. درددل های 
جوانانی که نتوانسته اند به موقع ازدواج کنند و تا کنون مجرد 
مانده اند و دچار انحرافات جنسی و عذاب وجدان هایی شده اند 

بسیار ناراحت کننده است.
طبق آمار میزان طالق ها

 در سنین پایین کمتر است
* آمار جوانان به خصوص دختران مجرد و همچنین 
طالق های زودهنگام را چگونه توجیه می کنید؟ مورد 

اخیر را ناشی از ازدواج در سن پایین نمی دانید؟
ببینید طبق آمار رسمی کشور میزان طالق در سنین زیر 
19 سال بسیار کمتر از میزان طالق ها در بازه 29-25 سال 
است یعنی در ابتدا این ادعای شما که ازدواج در سن پایین تر 
طالق بیشتری به همراه دارد کامال رد می شود. موضوع دیگر 

هم تفکیک جوانان دهه 60 و دهه 70 است. 
چرا کسی صدای دختران دهه 60 را 

نمی شنود؟
* بسیاری از مجردین سن باالی ما بچه های دهه 

60 هستند، دلیل اصلی دوری آنها از ازدواج چه بود؟
الزم است که جوانان به خصوص دختران دهه 60 را 
از جوانان دهه70 جدا کنیم. بسیاری از دختران دهه 60 
اصال به ازدواج فکر نمی کردند. چون بعد از انقالب فضا 
برای حضور دختران در جامعه و بیشتر در قالب تحصیل 
و شغل ایجاد شده بود یعنی بعد از یک محدودیت شدید 
برای فعالیت اجتماعی خانم ها ناگهان فضا در اختیارشان 
قرار گرفت. اغلب این دختران تصمیم داشتند که تحصیل 
را بدون وقفه تا دکترا ادامه دهند اما زمانی که به 28-29 
سالگی می رسیدند ناگهان خودشان زبان باز می کردند و 
از نیازها و فشــارهایی که در این مدت طوالنی تحمل 
کرده اند می گفتند و نگران از اینکه دارند فرصت ازدواج 
و مادری را از دســت می دهند. اما متاســفانه خود این 
دختران هم می گویند که دیگر شرایط ازدواج برای آنها 

محدود شده است.

شما با اینکه صدای دادخواهی این دختران که جمعیت 
میلیونی هم دارند را می شنوید باز کسانی را می بینید که به 
جای رسیدگی به این جمعیت میلیونی تمام دغدغه شان شده 

افزایش سن ازدواج.
تحصیالت عالیه بد نیست اما نباید مانع زندگی فرد شود 
و او را از بقیه شقوق زندگی اش محروم کند؟ مگر انسان صرفا 
دارای یک بعد است؟ از آن گذشته بر چه کسی پوشیده است 
که بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاه بیکارند و با باال رفتن 

مدرک تحصیلی شغل پیدا کردن مشکل تر است؟
متاسفانه این مشکل در پسرهای دهه60 هم این گونه 
بروز پیدا کرد که حاضر نبودند زیر بار مسئولیت های زندگی 
مشــترک بروند چرا که زندگی مشترک را مانعی بر سر راه 

پیشرفت های شغلی و تحصیلی می دانستند. 
نسل دهه 70 از آموزش ها و مهارت های 

زندگی محروم نگه داشته شدند
* به نظر شما کدام  اشتباهات در این زمینه در حال 

تکرار هستند که باید از آنها دوری کرد؟
عبرتی کــه بچه های دهه 70 و خانواده هایشــان از 
بچه هــای دهه 60 گرفتند این بود که زودتر وارد زندگی 
مشــترک شوند. اما عده ای می گویند چون بچه های دهه 
70 زودتــر ازدواج کردند میزان طالق در آنها باال اســت، 
که باید بگویم این تحلیل کامال غلطی است، میزان طالق 
ممکن است ناشی از عوامل متعددی باشد و همانطور که 
گفتم آمار رســمی کشور حکایت از تعداد کم طالق ها در 

ازدواج های زیر 19 سال دارد. 
یک عامل اصلی نوع تربیت فرد در خانواده است. هم 
خانواده و هم سیستم تربیتی جوانان را در امر ازدواج رها 
کرده انــد و هیچ آموزش و مهارتــی برای ورود به زندگی 
مشترک به آنها داده نمی شود لذا فرد وارد زندگی مشترک 
می شود ولی مهارت های آن را ندارد. در اینجا به جای اینکه 
نقش تربیتی پدر و مادرها و سیستم آموزشی را گوشزد و 
آنها را توانمند کنیم قربانی یعنی جوانان را مجازات می کنیم 
و می گوییم تو یک مشکل داشتی به نام عدم مهارت زندگی 
حاال یک مشــکل دیگر هم برایت اضافه می کنیم به نام 

ممنوعیت ازدواج.
مشاوره قبل از ازدواج خواسته رهبر انقالب است، 

چرا وزارت بهداشت آن را اجرایی نمی کند؟
* به عنوان یک برنامه کوتاه مدت بهترین جایی 
که حداقل آموزش ها را می توان به جوانان برای زندگی 

مشترک داد، کجاست؟
چرا مرتبا آمار طــالق را می گویند اما زمانی که داد 
می زنیم که چرا مشــاوره بعــد از ازدواج و زمان طالق به 
صورت مجانی را برداشــتید و در شــورای حل اختالف 
گذاشتید و یا چرا زمانی که رهبر معظم انقالب تاکید کرد 
که مشاوره قبل ازدواج جزو سیاست گذاری خانواده باشد 

هیچ کس پاسخگو نشد؟
متاسفانه وزارت بهداشت در این زمینه بسیار منفعل است، 
اسامی ما را که تخصص دانشگاهی و حوزوی داریم به صورت 
فرمالیته گرفتند ولی از روانشناسان خودشان که دیدگاه کامال 
غربی دارند دعوت کردند. خوب کسی که غربی فکر می کند 
غربی هم راهکار می دهد و خروجی اش هم این بالیی است 

که امروز بر سر جامعه ما آمده است.
آموزش مهارت های زندگی مشترک

 نه در مدارس وجود دارد و نه در دانشگاه
* به نظر شــما چقدر زمان و چقدر تجربه دیگر 
الزم است تا این آموزش  مهارت های زندگی به سیستم 

رسانه ای و آموزشی ما وارد شود؟
چرا آموزش  مهارت های زندگی با خانواده و یا زندگی 
مشترک هنوز بعد از 40 سال از انقالب اسالمی به مدارس 
راه ندارد و همچنان در مدارس ما به دانش آموز متاهل نگاه 
درستی وجود ندارد؟ این نگاه ها اسالمی است یا غربی؟ 
امروز اگر بخواهیم یک درس برای آموزش مهارت های 
زندگی به دروس دانشــگاهی وارد کنیم با ممانعت های 
زیادی مواجه می شــویم، چقدر از این ســنگ اندازی ها 
می تواند اتفاقی باشــد؟ وقتی این همه تحجر در سطح 
دانشــگاه وجود دارد می خواهید به دنبال افزایش سن 
ازدواج نباشــند؟ قطعا چنین مواردی هم دور از تعقل 

است و هم دور از شرع. 
ظلم به میلیون ها جوان
 به اسم نجات دختران

* یک علت مطرح شــدن این طرح جلوگیری از 
ازدواج اجباری برخی دختران در ســن پایین است، 

چقدر چنین دلیلی منطقی به نظر می رسد؟
من منکر وجود دخترانی که در سن پایین توسط خانواده 
و پدرانشان به زور و بدون میل باطنی وادار به ازدواج می شوند، 
نیستم اما راهکار این نیست که به علت این موارد مانع ازدواج 
جمعیت میلیونی جوانان ایران شــد، بلکه باید مانعی برای 

عملکرد بد آن پدر یا خانواده ایجاد کرد.
یعنی عده ای به اسم اینکه می خواهند مانع ظلم پدر یا 
مادر به دختر شوند خودشان ظلم بزرگ تری را در حق همه 
جوانان مرتکب می شوند. مگر پدری که دخترش را به اجبار 
ازدواج می دهد با افزایش سن ازدواج متوقف می شود و دیگر 
ایــن کار را نمی کند مگر االن که دارد این کار را می کند از 
مراجع قانونی اجازه گرفته که بعد از تصویب این طرح دیگر 

این کار را نکند؟



ورزشی

رئیس  سازمان خصوصی ســازی با اشاره مصوبه 
هیئت وزیران درباره دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
گفت: تا دو ماه دیگر و نهایتا تا پایان سال قیمت گذاری 

این دو باشگاه انجام می شود.
علی اشرف عبداهلل پوری حســینی درباره قیمت پایه دو 
باشگاه پرسپولیس و استقالل و زمان واگذاری آن اعالم کرد 
که قطعا سازمان خصوصی ســازی تالش می کند به وظایف 
خود به درســتی عمل کند و اقدامات الزم را در کوتاه ترین 

زمان ممکن انجام دهد.
وی گفت: تا دو ماه بعد قیمت گذاری این دو باشگاه انجام 
می شــود و این قیمت را به هیئت واگذاری اطالع می دهیم 
و تالش می کنیم تا پایان ســال جاری مزایده این دو باشگاه 

را انجام دهیم.
در سال ۱۳۹۴ بود که هیئت وزیران مصوبه ای را تایید 
کرد که طبق آن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، بنگاه های 
فرهنگی به حساب می آیند و در نتیجه نباید خصوصی شوند. 
اما بســیاری معتقدند که این دو باشگاه جنبه ورزشی دارند، 

نه فرهنگی.
در نتیجه طی این سال ها با این استدالل که دو باشگاه 
اســتقالل و پرسپولیس از سوی هیئت دولت به عنوان بنگاه 
فرهنگی شناخته شــدند واگذاری آنها امکان پذیر نبود، مگر 
اینکه هیئــت دولت بر مصوبه خود، بازنگــری کند و آن را 
تغییر دهد در آن صورت این دو باشــگاه می توانند به چرخه 

واگذاری برگردند.
اما چندی پیش وزیر ورزش نامه ای به دولت ارسال کرد 
و خواهان خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
شــد. در این راستا در ماه های گذشــته علی اشرف عبداهلل 
پوری حســینی - رئیس  سازمان خصوصی ســازی - درباره 
آخرین اخبار مربوط به خصوصی ســازی دو باشگاه استقالل 
و پرســپولیس گفت که وزیر ورزش و جوانان به  جد پیگیر 
خصوصی ســازی این دو باشــگاه اســت و با نامه ای که به  
درخواســت وزیر ورزش و جوانان برای شــروع مجدد روند 
خصوصی سازی این دو تیم از ســوی سرپرست وزارت امور 

اقتصادی و دارایی به دولت رفته، منتظر مصوبه هیئت وزیران 
برای شروع روند واگذاری استقالل و پرسپولیس هستیم.

رئیس  سازمان خصوصی سازی سابقا در این مورد گفته 
بود کــه وزارت اقتصاد هم به همــراه وزیر ورزش به هیئت 
دولت نامه نوشــته که ما موافق این واگذاری هســتیم، ولی 
برای واگذاری ســرخابی ها بزرگترین مشکلی که وجود دارد 
این است که مصوبه هیئت وزیران در مرداد یا شهریور سال 

۱۳۹۴ سدی برای این راه است.
در آن مصوبه به صراحت اعالم شده بود که این باشگاه ها 
فرهنگی هســتند لذا از مدار خصوصی سازی خارج می شوند. 
در نتیجــه مســئوالن تاکیــد می کردند که اگر قرار اســت 
واگذاری این دو باشــگاه انجام شود باید آن مصوبات هیئت 
وزیران اصالح شــود و تا زمانی که آن مصوبات اصالح نشود 
برای واگذاری آنها نمی توانیم کاری انجام دهیم. اما به تازگی 
هیئت وزیران با واگذاری این دو باشگاه موافقت کرده اند. یکی 

از اقدامات اولیه برای انجام واگذاری ها قیمت گذاری است.

در سال های گذشــته دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
قیمت گذاری شــدند ولی قیمت گذاری بنگاه ها شــش ماه 
اعتبار دارد و از زمانی که دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس 
قیمت گذاری شــده اند، چهار سال می گذرد در نتیجه بعد از 
مصوبه هیئــت وزیران بار دیگر این دو باشــگاه باید دوباره 

قیمت گذاری شوند.
اکنون پوری حســینی اعــالم کرده که قطعا ســازمان 
خصوصی ســازی تالش می کند به وظایف خود به درســتی 
عمل کند و اقدامات الزم را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 

دهد.
آگهی فروش استقالل 

و پرسپولیس بهمن منتشر می شود
علی اشــرف عبــداهلل پوری حســینی، رئیــس  ســازمان 
خصوصی ســازی درباره دو باشگاه استقالل و پرسپولیس اظهار 
کــرد: اگر توقف در مزایــده چهارم این دو باشــگاه به معنای 
شکست باشد، امیدواریم این بار این شکست اتفاق نیفتد. از نظر 

ما البته شکســت نبود و توقف به این معنا بود که افراد صاحب 
صالحیتی برای خرید این دو باشگاه جلو نمی آمدند. متاسفانه 
افراد صاحب اهل جلو نمی آمدند. احساس این است که عزیزان 
صاحــب اهل و منابع مالی، اکنون آمادگــی دارند و امیدواریم 
تجربه تلخ سه سال گذشــته تکرار نشود. کار سختی نیست و 
خودمان از آن مســائل سنگینی ساخته ایم. ان شاءاهلل این مورد 
هم انجام می پذیرد و فوتبال ایران پیشرفت شایانی داشته باشد.

پوری حســینی همچنین درباره شرایط واگذاری این دو 
باشگاه اذعان کرد: من صالحیت گفتن این شرطها را ندارم و 
هیئت واگذاری باید آن را بیان کند. ما یکسری اهلیت عمومی 
داریم که نباید ممنوع المعامله باشــد، بدهکار بانکی نباشد و 
در قراردادهای قبلی خودش با ســازمان خصوصی سازی بد 
عهدی نکرده باشــد. غیر از این اگر هیئت واگذاری، شــرط 
دیگــری برای خریــداران معین و تصویب کنــد، در آگهی 
خواهیم آورد. همان طور که در ســال ۹۴ ســه شرط دیگر 
را برای خرید اســتقالل و پرســپولیس آوردیم که متاسفانه 
مراجعین محترم بعضی از آن شرایط را دارا نبودند. اگر قرار 
باشد شرطی اضافه شود، هیئت به ما می گوید و ما آن را در 
آگهی ها به اطالع می رســانیم. فرصت یک یا دو هفته ای به 
صاحب نظــران محترم داده ایم که آنها را برای فروش این دو 
باشگاه مد نظر قرار دهیم. فکر می کنیم آگهی فروش این دو 
باشگاه اواخر بهمن یا اسفند منتشر خواهد شد و تا آن زمان 
قیمت گذاری این دو باشــگاه انجام می شود. تالش می کنیم 
وعده سلطانی فر را که گفته بود تا پایان سال، کار فروش این 

دو باشگاه انجام می شود، عملی کنیم.
او اضافه کرد: تا آخرین لحظه که در بســته می شــود و 
پاکت ها داده می شوند، نمی دانیم چه کسی پاکت داده است 
و بعد از پایان زمان مقرر شده مشخص می شود، چه کسانی 
متقاضی این دو باشگاه هستند. مثال بعد از باز شدن پاکت ها 
اســتعالم تقاضاکنندگان گرفته می شود و مشخص می شود 
که شخصی که خود را بدهکار بانکی نمی داند، ۱۰۰ میلیون 
چک برگشــت خورده دارد. امیدوارم مزایده شیرینی داشته 

باشیم.

رئیس  سازمان خصوصی سازی اعالم کرد

استقاللوپرسپولیس۲ماهتاقیمتگذاری
به یاد شهید محمدتقی رضویتالشبرایفروشدوباشگاهسرخابیتاپایانسال97

هشتاد ماه از عمر؛ وقف جنگ تحمیلی
شــهید محمدتقی رضوی به سال ۱۳۳۴ در 

شهر مقدس مشهد چشم به جهان گشود.
بــا آغاز جنــگ تحمیلی، شــهید رضوی با 
پشــتکار و ابتــکار فراوانی کــه در عملیات های 
گوناگون از خود نشــان می دهد، توجه مسئوالن 
و فرماندهان جنگ را جلــب می نماید. وی پس 
از ماه ها خدمت در مسئولیت فرماندهی مهندس 
جهاد ســازندگی، به عنوان مسئول ستاد کربال و 

فرماندهی مهندسی جنگ جهاد ســازندگی و نیز معاونت فرماندهی قرارگاه 
مهندسی رزمی قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( منصوب شده و به هدایت مهندسی 
رزمی جنگ می پردازد. او تا لحظه شــهادت در این مسئولیت خطیر به انجام 

طرح ها و فعالیت های ماندگار و ارزشمند همت می گمارد.
شهید رضوی برای خدمت به جنگ، دیگر اعضای خانواده، از جمله پدرش 
را نیــز به منطقه می آورد و در خدمــت جنگ و دفاع قرار می دهد. وی حدود 
هشــتاد ماه از عمر خود را وقف جنگ می کند و در این مدت پر برکت، منشأ 
آثار و خیرات کثیری می شــود. بخشی از وصیت نامه: قدر این  اسالم  و انقالب  
و امام  و مســئولین  نظام  جمهوری  اســالمی  را بدانند و برای  نشان  دادن  این  
قدرشناســی  تا جایی  که می توانند خدمت  کنند و ســختی ها و ناراحتی ها را 
تحمل  کرده  و در جهت  پیشبرد انقالب بکوشند. به  مسئولین  عرض  می کنم  که  
در رأس  همه  کارهایشان  خدمت  به  مظلومان  را قرار دهند که  همین ها هستند 
که  جبهه ها را گرم  نگه  داشــته اند و هر روزه  خــون  می دهند که نهال  انقالب  
بارور شود و اسالم  به  پیروزی  برسد. بخشی از پیام رهبرانقالب در پی شهادت 
شهید رضوی:شهادت دلیر مردان و آبدیدگان میدان های الهی، قله کمالی برای 
مجاهدت ها، مقاومت ها وفداکاری های آنان است و مهر تأیید و قبول از جانب 
پروردگار بزرگ می باشــد تا در زمره نخبگان و برگزیدگان حضرتش درآیند و 

خلعت وصال پوشند و جاویدان نزد پروردگارشان مرزوق و متنعم شوند.

حدیث دشت عشق

تیم ملی فوتبال ایران جهــت برگزاری آخرین 
اردوی خود پیش از جام ملت های آسیا عازم قطر شد.
تیــم ملی فوتبال ایران ســاعت ۱۴:۳۰ دیروز تهران را 
به مقصــد دوحه ترک کرد تا آخریــن اردوی پیش از جام 
ملت های آســیا را برگــزار کند. در این ســفر 2۱ بازیکن 
به همــراه اعضــای کادر فنی تیم ملی حضور داشــتند و 
ملی پوشان در حالی که شــاهد حضور پر رنگ رسانه ها در 
مرکــز ملی فوتبال بودند اما هیچ خبری از مســئوالن قبل 
از این ســفر نبود! ملی پوشان کشــورمان در اردوی قطر با 

تیم های قطر، لبنان و فلســطین سه دیدار دوستانه برگزار 
خواهند کرد و ســپس از دوحه به امــارات، محل برگزاری 

مسابقات جام ملت های آسیا 2۰۱۹ سفر می کنند.
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش 
از سفر تیم ملی فوتبال ایران به قطر گفت: ما توقع برگزاری 
جشن قبل از اینکه بتوانیم نتایجی برای شادی مردم کسب 
کنیم، نداریم. ما احتیاجی به این موارد نداریم. آن چیزی که 
ما را نکشد ما را قوی تر خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران به 
مهم ترین مسابقات خود می رود و حرف بازیکنان این است 

کــه آنها احترام می خواهند که درک این موضوع برای چند 
نفر مشــکل است.کی روش اضافه کرد: وظیفه من به عنوان 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این است که بگویم در چند 
ماه گذشــته احترامی که شایسته تیم ملی است به آن داده 
نشده است؛ با کمال احترام و متاسفانه باید بگویم مخصوصا 
از طرف آقای وزیر. البته این مهم نیست و ما به این مسئله 
عادت کرده ایم. مهم تریــن مطلب برای یک تیم و یک تیم 
ملی این اســت که بتواند قلب های مردم را تســخیر کند. 
مردمی که ساکت هســتند و به تیم ملی شان عالقه دارند، 

نه آن تعداد محدودی که در رسانه ها سر و صدا می کنند.
اســامی بازیکنان اعزامی به قطر به این شرح است: * 
دروازه بانها: علیرضا بیرانوند، ســید حسین حسینی و پیام 
نیازمنــد * مدافعان: رامین رضاییــان، وریا غفوری، پژمان 
منتظری، محمدحســین کنعانی زادگان، روزبه چشــمی، 
محمدرضا خانزاده، احســان حاج صفــی و میالد محمدی 
* هافبک ها: امید ابراهیمــی، احمد نورالهی، علی کریمی، 
 اشــکان دژاگه ، مسعود شجاعی * مهاجم ها: مهدی ترابی، 

مهدی طارمی، علی قلی زاده ، علی علیپور و سردار آزمون.

گالیه کی روش از بی توجهی وزیر ورزش قبل از اعزام تیم ملی فوتبال به قطر

رئیس  فدراسیون فوتبال آخرین وضعیت استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی در لیگ برتر ایران را تشریح 
کرد و گفت: در این ارتباط به فیفا نامه زده ایم.

مهدی تاج درباره بحث استفاده از کمک داور ویدئویی )VAR( در لیگ برتر ایران به خاطر  اشتباهات داوری گفت: این بحث 
درستی است. سیستم VAR سیستم منظمی است. یکی از بحث های اینفانتینو رئیس  فیفا در کنگره اخیر در قطر هم همین بود 
که امتیاز فیفا این بود که در جام جهانی از این سیستم استفاده شده بود. وی افزود: تا االن فقط ۱۱درصد از کشورهای دنیا 
در لیگ داخلی خود از این سیستم استفاده کرده اند. برای همین خیلی هم در این بحث عقب نیستیم. ما هم در این ارتباط به 
فیفا نامه زدیم و از آنها درخواست کردیم. شخصا با نایب رئیس کمیته داوران فیفا هم صحبت کردم و او گفت نامه فدراسیون 
ایران که بیاید پیگیری می کند. رئیس  فدراســیون فوتبال ایران با بیان اینکه فیفا احتماال با درخواست ایران موافقت می کند، 
گفت: دنبال سیستم VAR هستیم تا در بسیاری از ورزشگاه های ایران برای نیم فصل انجام بدهیم. باید دوربین ها را با صدا و 
ســیما هم هماهنگ کنیم. صدا و ســیما در ورزشگاه آزادی ۹ دوربین، در اصفهان ۶ دوربین و در بعضی استان ها کمتر از این 
تعداد دوربین دارند. با این تعداد دوربین نمی شود سیستم VAR را پیاده کرد. تاج ادامه داد: ما دوربین خط، دوربین کنار و پشت 
دروازه را هم می خواهیم. باید دوربین مســتقل باشد تا برای این کار تجهیز شود. همچنین این کار سیستم ویدئویی و داوران 
مجرب می خواهد. در سمینار قطر مفصل بحث شد که چک کردن صحنه ها باید زیر 2 دقیقه انجام و نتیجه اعالم شود. نباید 
اینطور باشد که بازبینی صحنه ها ۵ دقیقه طول بکشد چون از جذابیت بازی کاسته می شود و وقت اضافه زیادی شکل می گیرد.

رئیس  فدراسیون فوتبال: نیم فصل دوم از سیستم VAR استفاده می کنیم 
کمیته بررسی برنامه های فدراسیون ها برای المپیک ۲۰۲۰ کارش را از هفته آینده و با دو فدراسیون آغاز 

می کند.
ســتاد عالی بازی های المپیک تصمیم گرفت با تشکیل کمیته ای از فدراســیون ها دعوت کند تا برنامه هایشان برای 
المپیک 2۰2۰ مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو این کمیته که متشکل از نماینده کمیته ملی المپیک )اصغر رحیمی(و 

وزارت ورزش)علی رغبتی( است، کار خود را از هفته آینده با دو فدراسیون آغاز می کند.
اصغر رحیمی درباره آغاز به کار این کمیته گفت: در صحبتی که با آقای رغبتی داشــتیم هدفگذاری ما تا پایان سال 
رشــته هایی اســت که مدال آور هستند و می خواهیم در این سه ماه باقی مانده تا پایان ســال وزنه برداری، کشتی)آزاد و 
فرنگی(، تکواندو، دوومیدانی و کاراته را مورد بررســی قرار دهیم. البته فدراسیون هایی که رئیس دارند، در اولویت هستند. 
ما کار را از هفته آینده احتماال با وزنه برداری و تکواندو شروع می کنیم چون هم مدال آور هستند و هم فدراسیون هایشان 

رئیس دارند.
او ادامه داد: در این نشســت ها، فدراســیون ها برنامه هایشان تا المپیک 2۰2۰و اینکه چگونه می خواهند در مسابقات 
کسب سهمیه المپیک شرکت کنند را ارائه می دهند و برنامه های فنی و جنبه مالی آن برآورد می شود و پس از اینکه به 
جمع بندی رسیدیم در جلسه ستاد عالی بازی ها از خود مسئوالن فدراسیون ها می خواهیم بیایند و از برنامه هایشان دفاع 

کنند.

آغاز مسیر حضور در المپیک ۲۰۲۰ با وزنه برداری و تکواندو 

سرویس ورزشی-
در شماره روز گذشته کیهان )22۰7۶ - دوشنبه 2۶ آذرماه(  گزارشی در 
تشریح فعالیت های فدراسیون فوتبال علیه دالالن به چاپ رسید. در قسمتی 
از این گزارش آمده بود: »حساســیت فدراســیون فوتبال نسبت به فعالیت 
برخی دالالن و واسطه های غیررسمی از شش ماه قبل بیشتر شد تا جایی که 
طی این مدت رفتار و حرکات این افراد زیر ذره بین قرار گرفته است. نتیجه 
بررسی های ابتدایی به آنجا ختم شد که در وهله نخست ۳2 دالل به مراجع 
قضایی احضار شدند که در میان آنها نام افراد شناخته شده از جمله یکی از 
کارشناسان تلویزیونی که معرف حضور اهالی فوتبال است، دیده می شود. به 
غیر از این آقای کارشناس، نام یکی از افراد نزدیک به سرمربی شناخته شده 

فوتبال کشورمان هم در لیست مذکور مشاهده می شود.«
این گزارش بازتاب بسیاری نزد خوانندگان عزیز کیهان داشت تا جایی 
که روز گذشته برخی از آنها ضمن تماس با سرویس ورزشی کیهان اطالعاتی 

را در خصوص برخی دالالن فوتبال به ویژه فوتبال پایه ارایه کردند.
بــه عنوان نمونه یکــی از خوانندگان در تماس با دفتــر روزنامه عنوان 
داشــت: »چندی قبل پسرش را در یکی از مدارس فوتبال شرق تهران ثبت 
نــام کرد. در این مدت آقای دالالن که در قامت مربی ظاهر شــده بود ۱2 
میلیــون تومــان از وی دریافت کرده تا زمینه انتقال پســرش را به یکی از 
تیم های مطرح پایتخت فراهم کند اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه آقای 

دالل پس از مدتی غیبش زده و دیگر خبری از او نشد«
ایــن فرد مدعی گردید پس از بررســی های فراوان متوجه شــده دالل 
مذکور در دادگاه حکیمیه شــهید مدرس و دادگاه شهید مطهری یافت آباد 

سه پرونده قضایی دارد.
یکی دیگر از خوانندگان روزنامه نیز در تماس خود مدعی شد که ساکن 
گرگان بــوده و فریب وعده های یکی از دالالن را خورده تا جایی که مجبور 
شــده پول عمل جراحی مادرش را به یکی از دالالن بدهد تا شــاید زمینه 

حضورش را در یکی از تیم های تهرانی فراهم کند.
این دست صحبت های عالقه مندان به ورزش که تعدادشان کم نیست و 
قربانی جریان داللی در فوتبال هستند، نشان دهنده گسترش فعالیت دالالن 
در چند ســال اخیر است. امید می رود کار خوبی که فدراسیون فوتبال آغاز 
کرده با قدرت ادامه یابد و تنها معطوف به لیگ برتر یا لیگ دسته یک نباشد، 
بلکه تمام ابعاد فوتبال از جمله فوتبال پایه را در نظر گیرد تا شاید در نهایت 

دست دالالن و باج گیران از ورزش کوتاه شود.
این تاکید از آن جهت است که چند سال قبل ) سال 8۹-88( طی کمتر 
از دو ماه تعدادی از دالالن که فعالیت مطبوعاتی نیز داشتند دستگیر شدند 
ولی بعد از مدتی بدون آنکه نتیجه خاصی حاصل شود نه تنها تمام این افراد 
آزاد شــدند بلکه یکی از آنها سر از تلویزیون درآورد و چندین و چند برنامه 

زنده را روی آنتن برد!

دست دالالن 
از فوتبال قطع می شود؟!

نکته  ورزشی

صفحه 9
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳9۷

۱۰ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۷

داریم کجا می رویم؟
طی هفته گذشته و به دنبال بگومگوهای تند و گاه حتی زننده که میان 
مســئوالن و دست اندرکاران دو تیم مطرح فوتبال کشورمان که دست بر قضا 
هر دو هم مدعی قهرمانی این فصل لیگ برتر هســتند، اتفاق افتاد و ردوبدل 
شد، بعضی از خوانندگان محترم و البته قدیمی تر و با تجربه تماس گرفتند و 
از وضعیــت کلی اخالقی و فرهنگی حاکم بر ورزش علی الخصوص فوتبال گله 
و شــکایت کردند. مضمون کلی و لب کالم این عزیزان که سخن به دلسوزی 
بــه زبان آورده این بود که »داریم کجا می رویم«؟ به قول فرمایش قرآن کریم 

»این تذهبون«؟!
این ســؤالی است که خیلی از دلسوزان ورزش که بیش از هر چیز نگران 
وضع فرهنگی و اخالقی جامعه و ورزش هســتند، نه امروز بلکه سال هاســت 
دارند مطرح می کنند و درباره آن می نویســند، اما متاسفانه اعتنا و توجهی به 

آن نمی شود.
 در ورزش و فوتبالی که همه چیز در »نتیجه« و »برد« و »قهرمان شدن« 
آن هم با هر حربه و ترفند و وســیله، خالصه شده است، انتظاری بیش از این 

نمی توان داشت. 
در فوتبالــی که در بخش های حساســی از آن آدم هــای کوچک رخنه 
کرده اند، توقع شنیدن حرف های بزرگ نمی توان داشت. در فوتبالی که حتی 
در ســطوح مدیریتی ملی و باشگاهی آن آدم های کم مقدار و به قول فرنگی ها 
)cheap( حکمرانی و اظهار فضل می کنند، انتظار رفتار پهلوانی و بزرگ منشانه 
انتظاری بی جاست، انتقاد هم که بکنی و تذکری هم از سرانجام وظیفه بدهی، 
همین جماعت کوچولو و تشــنه شهرت و فرصت طلب به انواع اقسام رنگ ها و 

تهمت ها، متهم و محکومت می کنند... 
ما البته تا آنجا که در توان داشته باشیم به سهم و بر اساس انجام وظیفه، 
در این باره خواهیم نوشــت و تاکید خواهیم کرد کار باید دست کاردان باشد. 
کارهای مردم را نباید به دســت آدم های کوچک و بی مایه داد، ورزش، فوتبال 
و... در فضای بداخالقی و آلوده به انواع مناســبات ناســالم و روابط قهرآمیز و 
فضای مملو از کینه و نفرت و حســادت و بدگویی و بدخواهی و تنفر و نفرت 
پراکنی و متفرقه و... مثل هر حوزه و امری از امور اجتماعی پیشرفت نخواهد 

کرد و سهل است که در جا زده و عقب هم می رود... 
و تا این وضع که همه به خاطر گرد و خاک کردن و فرصت جوالن دادن 
آدم های تشــنه شهرت و فرصت طلب با حرکتی همه جانبه از مدیران ورزش و 
فوتبال گرفته تا رسانه ها و تماشاگران و... اصالح نشود، از این فوتبال و از این 

ورزش بیش از این نمی توان انتظار داشت...

ضربه آزاد

آگهی حصر وراثت
بانو پریسا شــهرت طیبی نام پدر محمد زکی بشناســنامه 103 صادره از 
بهبهان درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که همســرم مرحوم فرشاد شهرت خورشــیدی بشناسنامه 29 صادره 
بهبهــان در تاریخ 97/4/6 در بهبهان اقامتــگاه دائمی خود فوت ورثه اش 
عبارتند از 1- متقاضی پریسا طیبی به ش ش         صادره بهبهان )زوجه 
متوفی( 2- رضیه محمدی نژاد به ش ش         صادره بهبهان )مادر متوفی( 
والغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بــدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و 
هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف دادگستری 
شهرستان بهبهان - شعبه یک

کالسه پرونده: 970511

۱۰۳
۱۳۵7

۵۱۹
۱۳۱۶

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139760317007003206 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباســعلی محسن نسب فرزند محمدصلی 
بشناسنامه شماره 4314 صادره از بهمئی به شماره ملی 5999703816 در ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مساحت 561/64 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5125 اصلی 
واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی فریــدون ماهیگیر محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/12                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/27
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

بدین وســیله به متهم مهدی هنربخش فرزند علی در راســتای ماده 344 
و 174 قانون آیین دادرســی کیفری در امور کیفری ابالغ می گردد که در 
تاریخ 97/11/10 ســاعت 8/30 صبح جهت رسیدگی به اتهام شما دایر بر 
ضرب و جرح عمدی با چاقو در شعبه 101 دادگاه کیفری تنگستان تشکیل 
می گردد حاضر شــوید در غیر این صورت وفق مقررات مواد 344 - 345 و 
406 - قانون صدرالذکر در خصوص شما تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
میزایی - دادرس شعبه اول دادگاه کیفری 2 تنگستان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای حسینعلی داستانی عبدولی

خواهان خانم مهناز ناصری فرزند فضل اله دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای حسینعلی داستانی عبدولی به 
خواسته گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986420301000 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/6 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اندیمشک 
مهرپیما

آگهی ابالغ وقت رسیدگی وفق ماده ۱۱5
بدینوسیله به آقای عبدالکریم شاکرپور فرزند عباس مجهول المکان 
ابالغ و اخطار می شــود شرکت حمل و نقل سلیم بار بندر با وکالت 
آقای بیژن یوســفی شکواییه ای علیه شما دائر بر اخالل در حمل و 
نقل کاال به دفتر شــعبه 101 دادگاه عمومــی بندر امام خمینی)ره( 
تقدیم که به کالســه 970761 ثبت و برای 1397/11/27 ساعت 
10 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است لذا حسب تقاضای شاکی 
و دستور دادگاه به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومــی و انقالب در امور کیفری مصوب 1378 مراتب یک نوبت 
در جراید کثیراالنتشــار درج و از متهم فوق الذکر دعوت می شود در 
جلســه رسیدگی دادگاه حضور یابد در غیر اینصورت دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
متصدی دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بندر 
امام خمینی)ره( - مقدم

آگهی تغییرات شرکت دانه گستران صدر 
سهامی خاص به شماره ثبت 955۴ 

و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۴۴۴۳۲ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- آقای مرتضی ابراهیمی قره ورن کد ملی 2970227762 به سمت 
عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم ســمیه آشــتاب کد ملی 2754469087 
به ســمت عضو و نایب رئیــس هیئت مدیره و آقای علی آشــتاب کد ملی 
2740677936 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو ســال 
تعیین و انتخاب شــدند. 2- امضاء کلیه اســناد مالی و چک ها و قراردادها و 
اســناد تعهدآور متفقًا با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مکاتبات عادی و 
اداری به تنهایی با هر یک از نامبردگان همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد 

بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
شناسه آگهی: 308436                           شناسه نوبت چاپ: 334739

آگهی تغییرات شرکت تابا سوله بوشهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۷ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۰۴۷۰
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
محمدجعفر فرشــاد با شماره ملی 2296067794 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای سید 
ســعید علم بالدی با شــماره ملی 0040318524 به ســمت عضو هیئت مدیره- خانم مژگان 
میامی با شــماره ملی 2297878966 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین 
گردیدند- کلیه قراردادها و اســناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء آقای محمدجعفر فرشاد )رئیس هیئت مدیره و کلیه 
اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء  آقای محمدجعفر فرشاد )رئیس هیئت مدیره( یا آقای 
ســید سعید علم بالدی )عضو هیئت مدیره ( یا خانم مژگان میامی )نائب رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
شناسه آگهی: 316356                                                  شناسه نوبت چاپ: 342948

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱8 آئین نامه 
اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

1- صادق مقصودی یاراحمدی فرزند اهلل رحم ش ش 1217 صادره از بروجرد 
کد ملی 4131631245 به نشانی: اراک، خیابان طالقانی نسترن 25 فرعی دوم، 
کد پستی )3815749911( ابالغ می شود که بانک ملت شعبه مرکزی جهت 
وصول مبلغ 560/127/183 ریــال موضوع الزم االجرا تا تاریخ 1397/2/19 
به انضمام خســارت دیرکرد روزانه مبلغ 145/100 ریــال تا یوم الوصول به 
استناد سند رهنی شماره 11984-91/12/21 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 11 اراک علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه 
9700282 در این اجرا تشــکیل و در جریان اقدام است و چون طبق گزارش 
مامور ابالغ در آدرس تعیین شــده در اجرائیه شــناخته نشــده اید و بستانکار 
نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیست لذا به استناد 
تقاضای بســتانکار به شــماره وارده 6457- 97/8/29 و ماده 18 آیین نامه 
اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
آگهی می شــود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز 
رســمی ابالغ اجرائیه محسوب می شــود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید 
عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب و مورد رهن که عبارت است 
از: ششــدانگ یکباب عمارت پالک 63 فرعی از 3906 مجزی شده ازپالک 
3906 اصلی واقع در بخش دو بروجرد که پس از قطعیت ارزیابی و به مزایده 

گذارده خواهد شد و به جز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
تاریخ انتشار: 97/9/27

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
458/ م الف منصوری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای غالمعلی سیدزاده طالئیه دارای شناسنامه شماره 1663 بشرح دادخواست به کالسه 57/97/1191/ش 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان نرگس علیخانلو 
بشناســنامه 63 در تاریــخ 97/4/26 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه آن مرحوم / مرحومه 
منحصر است به 1- محمدعلی سیدزاده طالئیه فرزند حاتم شماره شناسنامه 414 پسر متوفی 2- غالمعلی 
سیدزاده طالئیه فرزند حاتم شماره شناسنامه 1663 پسر متوفی 3- معصومه سیدزاده طالئیه فرزند حاتم آقا 
شماره شناسنامه 4 دختر متوفی  4- رقیه سیدزاده طالئیه فرزند حاتم آقا شماره شناسنامه 788 دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حذفی را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 5۷ شورای حل اختالف ارومیه

»آگهی احضار متهم«
در راســتای اعمال ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری مصــوب 1392 متهم محمدنبی 
عابــدی فرزند ناصر که نشــانی از نامبرده وجــود ندارد از طریق نشــر آگهی به وی ابالغ 
می گــردد که ظرف حداکثر یک ماه پس از انتشــار این آگهی از اتهامات منتســبه مبنی بر 
کالهبرداری موضوع شــکایت آقای افشــین قشــنگ میرزاوند فرزند بخشــعلی در پرونده 
9609986422300924 مطروحه در این شــعبه از خــود دفاع نماید. در صورت عدم حضور 

تصمیم قانونی اتخاذ می گردد.
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اندیمشک
یوسف نصرالهی

آگهی تغییرات شرکت راز طالئی سهامی خاص به شماره 
ثبت ۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰669۷۱

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:  1- آقایان 
مهدی معینی به کد ملی )2754004971( و محمدرضا معینی به کد ملی )2754655328( و خانم ســهیال معینی به کد ملی 
)2750434203( به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت 2 ســال انتخاب شدند. 2- آقای کاظم سبزی کار به کد ملی 
)2750668719( به ســمت بازرس اصلی و خانم مریم حسرتی به کد ملی)2750634725( بسمت بازرس علی البدل شرکت 

به مدت یک سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
شناسه آگهی: 308439                                                                        شناسه چاپ: 334742

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده ۱8 
آئین نامه اجرایی اسناد رسمی الزم االجراء
بدینوسیله به آقای 1- آقای محمد دهلقی فرزند علی به شماره ملی 0534426697، 
2- احمد دهلقی نام پدر: محمد شــماره ملــی: 0531566031 و 3- آقای حاتم 
دهلقی فرزند علی شــماره شناسنامه 127 شــماره ملی 0531565408 هر سه 
به نشــانی: اراک خیابان قائم مقام بن بســت داوودی کد پستی 3814718174 
ابالغ می گردد که: بانک کشــاورزی شعبه مرکزی اراک به نشانی: اراک خیابان 
هاشمی نژاد باالتر از فرمانداری به استناد سند رهنی 10611-90/9/12 دفتر 38 
اراک در قبال مبلغ 857822029 ریــال موضوع الزم االجراء تا تاریخ 96/4/17 
به انضمام روزانه مبلغ 430555 ریال خســارت تاخیر تا یوم الوصول و نیم عشر 
اجرایی متعلقه علیه شــما مبادرت به صدور اجراییه نمــوده و پرونده اجرایی به 
کالســه 9600174 در این اداره تشــکیل و در جریان اقدام است. سپس حسب 
تقاضای بســتانکار مورد وثیقه که عبارت است از شش دانگ پالک 247 فرعی 
از 44 اصلــی بخش 6 اراک ملکی حاتم و احمد دهلقی به موجب گزارش مورخ 
97/5/7 توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 6/645/000/000 ریال- شش 
میلیارد و ششــصد و چهل و پنج میلیون ریال- ارزیابی مجدد گردید از آنجا که 
ابالغ اخطار ارزیابی میســر نمی باشد و بنا به درخواست بستانکار وارده به شماره 
7312-97/9/18 و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرا بدینوسیله مراتب ارزیابی به 
شــما ابالغ می گردد و از آنجا که ارزیابی مجدد است ارزیابی قطعی بوده و ملک 
مورد وثیقه حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و پس از انتشــار 

آگهی مزایده از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
459/م الف منصوری

آگهی تغییرات شرکت تابا سوله 
بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت ۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۰۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای رضا زارعی به شماره ملی 4709852456 
به عنوان بازرس اصلی و آقای علی کاظم پور به شــماره ملی 3501126824 
به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند: - اعضا هیئت 
مدیره به قرار ذیل برای مدت  دو سال انتخاب گردیدند: - آقای محمد جعفر 
فرشــاد با شــماره ملی 2296067794- آقای سید سعید علم بالدی با شماره 

ملی 0040318524- خانم مژگان میامی با شماره ملی 2297878966 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
شناسه آگهی: 316357                          شناسه نوبت چاپ: 342949

آگهی تغییرات شرکت راز طالئی 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۴ 

و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰669۷۱
 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/08/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد:  1- آقای مهدی معینی به کد ملی )2754004971( به عنوان 
عضــو و رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل و خانم ســهیال معینی به کد 
ملــی )2750434203( به عنوان عضــو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمدرضا معینی به کد ملی )2754655328( به عنوان عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال تعیین و انتخاب شدند. 2- امضای کلیه اسناد مالی،  چک ها، 
قراردادها و اسناد تعهدآور و امضای کلیه اوراق عادی و اداری با مدیرعامل 

به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه 
شناسه آگهی: 308435                        شناسه نوبت چاپ: 334738

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی مرغ گوشتی صداقت 
سردشت به شماره ثبت ۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰86۲۰89۴۱5 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/7 و نامه شماره 2722 مورخ 
1397/7/22 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان سردشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

1- اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده 30 تبصره تصویب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سردشت
شناسه آگهی: 308438                                                     شناسه چاپ: 334741

تیم های انگلیسی و آلمانی به هم خوردند
قرعه آسان برای رئال مادرید و بارسلونا

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا دیروز در مقر 
یوفا در شهر نیون سوئیس برگزار شــد تا 16 تیم صعود کرده از مرحله 

گروهی رقبای خود را در اولین مرحله حذفی رقابت ها بشناسند. 
در این مراسم مسئوالن یوفا، نمایندگان تیم ها و چهره هایی همچون فرانچسکو 
توتی، لوئیز گارسیا )میهمان ویژه(، یرژی دودک و استبان کامبیاسو حضور داشتند. 
بازی های دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا طی دو هفته و 
در روزهای2۳ و 2۴ بهمن و ۳۰ بهمن و یکم اسفند برگزار می شود. بازی های دور 
برگشت نیز به همین شــکل در روزهای۱۴ و ۱۵ اسفند و 2۱ و 22 اسفند انجام 
خواهند شــد. فینال این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه »واندا 
متروپولیتانو« شهر مادرید )ورزشگاه خانگی اتلتیکو( برگزار می شود. بر این اساس 
برنامه هشت بازی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است: 

)اسامی تیم های میزبان بازی رفت در ابتدا آمده است(
* شالکه آلمان ................................................................................. منچسترسیتی انگلیس
* اتلتیکو مادرید اسپانیا ............................................................................. یوونتوس ایتالیا
* منچستریونایتد انگلیس ........................................................... پاری سن ژرمن فرانسه
* تاتنهام انگلیس......................................................................................... دورتموند آلمان
* المپیک لیون فرانسه ............................................................................... بارسلونا اسپانیا
* آژاکس هلند ....................................................................................... رئال مادرید اسپانیا
* آ.اس. رم ایتالیا.............................................................................................. پورتو پرتغال
* لیورپول انگلیس ................................................................................. بایرن مونیخ آلمان

آگهی دعوت )نوبت اول( مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تن آب شهمیرزاد )سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۱6۲ و شناسه ملی ۱۰۴8۰۰۱۲۷۴۲

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تن آب شهمیرزاد )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 162 و شناسه 
ملی 10480012742 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 9 صبح مورخ 97/10/9 
و مجمع عمومی فوق العاده ســاعت  10 صبح مورخ 97/10/9 در آدرس تهران - میدان ولیعصر - کوچه 
پنجم - خیابان شــقایق - پالک 2 - طبقه چهارم با کدپســتی 1593815876 تشکیل می گردد، حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: 1- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 2- تصویب 

ترازنامه و صورت های مالی منتهی به سال مالی 1396
هیئت مدیرهدستور جلسه: مجمع عمومی فوق العاده: 1- نقل و انتقال سهام

شماره بایگانی شعبه: 970542
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان: خمیس خسرجی  
به طرفیت خواندگان: امیر پوررحیمی

به خواسته مطالبه
تقدیــم دادگاه های عمومی اهواز نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 9 دادگاه 
حقوقی اهواز واقع در استان خوزستان- اهواز- انتهای عامری اول نیوساید مجتمع 
قضایی تندگویان ارجاع و به کالســه 970542 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن 97/11/30 و ســاعت 11 صبح تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان ها و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 9 دادگاه حقوقی اهواز- قاسمی زنگنه

مشخصات ابالغ شونده حقیقی:
1- نــام: مرتضی 2- نام خانوادگــی: مرتضایی دیمایی 3- نام پدر: 
کریم 4- کدپستی:  5- کد ملی:  6- نشانی:  7- منطقه شهرداری:
مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز - محل حضور: استان خوزستان 
- شهرســتان اهواز - امانیه - خیابان سقراط شرقی - نبش عارف 

- روبروی امور مشترکین گاز 
مهلــت حضور: 7 روز نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشــناس 
و اظهــار هر مطلبی نفیا یا اثباتا بــا توجه به علت حضور مندرج در 
این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر 

این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه ۲8 شورای حل اختالف اهواز 
)۲6۳ سابق( - کفایت عیاشی

شماره ابالغنامه: 9710106957103279
شماره پرونده: 9709986957100013

شماره بایگانی شعبه: 970013

آگهی دعوت )نوبت اول( مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تن آب 
شهمیرزاد )سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۱6۲ و شناسه ملی ۱۰۴8۰۰۱۲۷۴۲

بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت تن آب شهمیرزاد )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 
162 و شناســه ملی 10480012742 جهت تشــکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
ســاعت 11 صبح مورخ 97/10/9 در آدرس تهران - میدان ولیعصر - کوچه پنجم - خیابان 
شــقایق - پالک 2 - طبقه چهارم با کدپســتی 1593815876 تشکیل می گردد، حضور به 

هم رسانند.
دستور جلســه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- تعیین سمت اعضای هیئت مدیره 

هیئت مدیره3- تعیین دارندگان حق امضاء

آگهی تغییرات شرکت توان گستر ارومیه 
سهامی خاص به شماره ثبت 8۴8۲ 

و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲6۱۳۳ 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع  عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/07/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای علی سلیمانی به شماره 
ملی 2754461108 به عنوان بازرس اصلی و آقای عطا جبارزاده قلعه جوقی 
به شــماره ملی 2740132344 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردید. 2- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت تعیین شد. 3- آقای مهران کالقه چی به شماره ملی 2754693297، 
2- خانم صفورا نصیبی به شماره ملی 2750609471،  3-آقای سعید صمدی 
یغموراعلی به شماره ملی 0061550019 به سمت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
شناسه آگهی: 299821                           شناسه نوبت چاپ: 325746

ابالغیه



دستگیری سارقان به عنف
اهواز – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی اســتان خوزســتان گفت: اعضای 
باند هفت نفره ســارقان به عنف با 15 فقره ســرقت و یک فقره آدم ربایی در 
شهرستان اهواز دستگیر شدند. سرتیپ حیدر عباس زاده ، افزود: پلیس آگاهی 
بــا اقدامات تخصصی پنج نفر از اعضای باند ســارقان به عنف را شناســایی و 
با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشــان دستگیر 
کردنــد.وی تصریح کرد: با توجه به متواری بودن ســرکرده باند که یک مرد و 
یک زن بودند اقدامات اطالعاتی گسترده ای صورت گرفت که در نتیجه پس از 
شناسایی محل اختفاء آنان با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی این دو 

نفر نیز دستگیر شدند.
سقوط مرگبار

زاهدان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: مرد جوانی هنگام 
کار در یک ساختمان در حال ساخت در این شهرستان از دستگاه باالبر سقوط 
و جان باخت. ســرهنگ محمود سعادتی افزود: در بررسی های عوامل انتظامی 
مشــخص شد جوانی ۳5 ساله که به همراه چند نفر دیگر در یک ساختمان در 
حال ساخت دو طبقه در خیابان مالکی مشغول کار بوده از باالی دستگاه باالبر 
به پایین ســقوط کرده و پس از انتقال به بیمارســتان با وجود تالش های تیم 

پزشکی به علت شدت جراحات وارده فوت کرده است.
کشف تخم مرغ فاسد

رشت – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی آستارا از کشف تخم مرغ فاسد در 
بازرسی از یک کامیون در آستارا خبر داد.سرهنگ محمد نمازی افزود : ماموران 
انتظامی این شهرســتان چهار تن تخم مرغ فاسد را در بازرسي از یک کامیون 
در پاســگاه سه راهی قلعه کشف و ضبط کردند.وی ارزش تخم مرغ هاي کشف 
شــده را 480 میلیون ریال اعالم کرد و وی افزود : راننده ۳0 ســاله کامیون به 

مقامات قضائي معرفي شد.
نجات جان ملوان

آبادان - ایرنا : معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت خوزستان گفت: شش 
ملوان یک شناور صیادی چوبی از غرق شدن در صیدگاه بحرکان در خلیج فارس 
نجات یافتند. علی دانش مهر اظهار داشــت: این لنج صیادی به علت آبگرفتگی 
در حال غرق بود که با تالش شناورهای صیادی نزدیک نجات یافت.وی افزود: 
این شــناور پس از ایمن سازی به منظور تعمیرات اساسی به همراه ملوانان به 

نهر قصر اروند کنار آبادان منتقل شد.
سرقت قطعات خودرو

سرویس شهرستان ها : فرمانده انتظامی استان از شناسایی ودستگیری چهار 
نفر از اعضای باند بزرگ ســرقت قطعات خودرو واعتراف ســارقان به 81 فقره 
سرقت خبر داد.  سرتیپ »علی آزادی«، گفت: با انجام کار اطالعاتي گسترده و 
تالش چندین روزه ماموران و بازبینی دوربین محل های وقوع سرقت سه نفر از 
عوامل اصلی این باند در یکی از محالت ســنندج حین سرقت شناسایی و طی 
یک تعقیب وگریز پلیســی دستگیر شــدند.وی تصریح کرد: با تالش ماموران، 
دیگر همدســت سارقان وسه مالخر نیز دســتگیر و در تحقیقات به عمل آمده 
متهمان در مجموع به 81 فقره ســرقت باطری و دیگر قطعات خودرو اعتراف 

کردند.
سارق موتورسیکلت

بوشــهر – فــارس : فرمانده انتظامی شهرســتان بوشــهر از شناســایی و 
دســتگیری یک سارق حرفه ای موتورسیکلت در شهر بوشهر خبر داد.سرهنگ 
ابراهیم عرب زاده گفت: این ســارق به علت مهارت در ســرقت به گرگ سارق 
مشــهور بود.وی افزود: با بررســی های اطالعاتی و عملیاتی ســرقت های رخ 
داده هویت اصلی ســارق شناسایی شــد.به گفته سرهنگ عرب زاده این سارق 
حرفه ای ســوژه های خود را در نقاط مختلف شــهر انتخاب و در زمان مناسب 
موتورسیکلت هایی را که از لحاظ رعایت نکات ایمنی ضعیف تر بودند به سرقت 
می برد.فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر تصریح کرد: این سارق حرفه ای پس 
از یک عملیات هوشمندانه دستگیر شد که به 1۳ فقره سرقت موتورسیکلت در 
شهر بوشهر اعتراف کرده است.سرهنگ عرب زاده اظهار داشت: در این رابطه دو 

نفر مالخر نیز دستگیر شده است.
جویندگان طال در دام پلیس

مشهد – تسنیم : فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: جویندگان طال در 
کارخانه متروکه نیشــابور دستگیر شدند. ســرتیپ محمد کاظم تقوی ، افزود: 
ماموران کالنتری 12 نیشــابور با تحقیقات میدانی و پوششی کارخانه متروکه 
را تحت نظر قرار دادند و بررســی های اولیه پلیسی نشان می داد افرادی بدون 
مجوز قانونی برای اســتحصال طال در این محل فعالیت می کنند.وی گفت: در 
این عملیات دو متهم که یکی از آنها اهل اســتان دیگری اســت دستگیر و در 
بازرســی از محل حدود چهار تن سم )مخصوص فرآوری خاک طال( به همراه 

100 کیلوگرم کربن کشف و دو دستگاه خودرو نیسان نیز توقیف شد.

صفحه 10
سه شنبه ۲۷ آذر 1۳۹۷

10 ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۷۷
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

 

مرد جوانی که به طور مرتب پس از پایان 
کار روزانه عادت داشــت جوراب خود را بو 

کند، به دردسر عجیبی افتاد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، اعتیاد 
به یک عادت بد موجب بستری شدن مرد جوان 
چینی در بیمارســتان شد. این مرد ۳7 ساله که 

در  داشــت  عادت 
روزانه  کار  پایــان 
جورابــش  خــود 
را بو کنــد، بر اثر 
ابتــال بــه عفونت 
در  ریــه  شــدید 
بیمارستان بستری 

شد.»پنگ« که اهل شهر »ژانگژوئو« در استان فیوجیان چین است، هر روز پس 
از اتمام کار و بازگشت به منزل عادت داشت جورابی که در طول روز پوشیده را 
ساعت ها بو کند! این عادت مضر که روزانه توسط این مرد جوان تکرار می شد، او 
را به دردسر بزرگی انداخت. بنا بر تشخیص پزشکان بیمارستان، بر اثر استشمام 
عمیق جوراب های کثیف، نوعی قارچ به سراسر ریه بیمار سرایت کرده بود.دکتر 
»مای ژائوانینگ« در این باره گفت: »این عفونت می تواند به دلیل اســتراحت 
ناکافی بیمار در منزل نیز ایجاد شده باشد، چون بیمار مجبور بود پس از اتمام 
کار در خانه مراقب فرزندش هم باشد و در نتیجه سیستم ایمنی بدنش ضعیف 
شده است.«این مرد جوان در بیمارستان معالجه شد و بنا به گفته پزشکان به 
زودی بهبودی خود را باز خواهد یافت.گفتنی اســت، پس از انتشــار این خبر، 
هشــتگ »عفونت ریه بر اثر بو کشــیدن جوراب بدبو« روز جمعه بیش از 65 

میلیون بار در سایت Weibo داغ شد.

عاقبت 
اعتیاد 

به بوی جوراب!

آتش ســوزی در باغ وحــش چســتر 
تمامی  باغ وحش  این  مسئوالن  شد  موجب 

بازدیدکنندگان را تخلیه کنند.
به گزارش رویترز، تصاویر منتشــر شــده در 
رسانه های اجتماعی شــعله ها و حجم باالی دود 
خارج شــده از باغ وحش »چســتر« را که گفته 
اکنون  هم  می شــود 
بســته شــده، نشان 
می دهند.مســئوالن 
بــاغ وحش بــا بیان 
عملیاتی  تیــم  اینکه 
باغ وحش »چســتر« 
در تالش برای انتقال 
به  حیوانات  تمامــی 
محلی دور از این حادثه هســتند، اعالم کردنــد: تمامی بازدیدکنندگان از باغ 
وحش تخلیه شده و تیم عملیاتی در تالش برای تحت کنترل درآوردن شرایط 
است.باغ وحش »چستر« با 125 هکتار وسعت، محل نگهداری 21 هزار حیوان 
مختلف بوده و ســاالنه 1/9 میلیون بازدیدکننده دارد. بخش نیمه گرمسیرِی 
»مونســون فارســت« در این باغ وحش به ارزش 50/۳ میلیــون دالر میزبان 
حیواناتی از جمله اورانگوتان ســوماترایی، ماکاک، انواع مارها و تمساح هاست.

دسامبر سال گذشته نیز یک آتش سوزی بزرگ در باغ  وحش لندن منجر به تلف 
شدن یک موریانه خوار و چهار دم عصایی )میرکت( و آسیب دیدن یک مغازه و 

کافه در این باغ وحش شده بود.

تخلیه باغ وحش 
»ِچستر« 
در پی 

آتش سوزی

فوران آتشفشان سوپوتان مرکز اندونزی را در شرایط امنیتی قرار 
داد.

منابع خبری گزارش دادند: فوران شدید گدازه ها از کوه آتشفشان سوپوتان 
اندونزی در استان »سوالوسی شــمالی« و پرتاب خاکستر و دود تا ارتفاع هفت 
هزار و 500 متری، آســمان منطقه را در تاریکی فرو برده و مســئوالن منطقه 
هشــدار درجه 2 امنیتی را در این منطقه صادر کرده اند.به گزارش رســانه های 
اندونزی، آتشفشان یک هزار و 748 متری سوپوتان، یکی از 127 کوه آتشفشان 
اندونزی اســت که فعالیت مســتمر آنها ســبب بروز تلفات و خسارات گسترده 
می شــود و همین امر سبب شــده از نظر اقتصادی لطمات گسترده ای به روند 
توســعه بومی و محلی در بخش های مختلف این کشور وارد شود.سازمان مقابله 
با فجایع ملی اندونزی با توجه به تعطیالت پایان سال میالدی و ورود ده ها هزار 
گردشــگر به جزایر مختلف این کشــور اقدام به صدور هشــدار درجه 2 در این 
منطقه کرده است.این سازمان اعالم کرد: شدت گدازه های پرتاب شده آتشفشان 
بسیار زیاد است و در صورتی که جریان فوران گدازه ها ادامه یابد ناگزیر از تخلیه 
بومیان این منطقه خواهیم بود.عالوه بر این آســمان منطقه که تا ارتفاع بیش از 
7 هزار متری در دود و خاکســتر فرو رفته به روی شرکت های هواپیمایی بسته 
شده است.مجمع الجزایر اندونزی با بیش از 260 میلیون نفر، به علت قرار داشتن 
در حلقه آتش و زلزله در اقیانوس آرام شاهد زمین لرزه های پرقدرت و ویرانگر و 
فوران آتشفشان های مخرب متعدد است.نگاهی به نقشه پراکندگی آتشفشان ها 
در اندونزی نشان می دهد که استان های مختلف این کشور میزبان آتشفشان های 
فعال و غیرفعالی هستند که آسیب پذیری مردم این کشور در برابر بالیای طبیعی 
را افزایش داده اند.این مجمع الجزایر در اقیانوس آرام دارای ۳4 اســتان است که 
هشت مورد از این استان ها از جمله »ملوک شمالی«، »پاپوای غربی«، »بانتن« و 
»جزایر ریائو« پس از سال 1999 ایجاد شده اند.فوران های شدید گدازه و خاکستر 
و دود آتشفشــانی کوه »آگونگ« در شمال شرقی بالی اندونزی سبب شد تا این 
جزیره در شرایط هشدار قرار گرفته و به روی گردشگران داخلی و خارجی بسته 

و 48 پرواز بین  المللی در این منطقه زمین گیر شود.

مرکز اندونزی 
در شرایط
 امنیتی! 

  

    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 اسالمی 
شهر زابل در نظر دارد تعداد 5 دستگاه خاور کمپرسی 4 تنی با راننده 
بــا مدل 90 به بــاال 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 اعالمی 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- 
اســتهالک- 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 
صالح 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 دوم

جمهوری اسالمی ایران
شهرداری زابل

خمری- سرپرست شهرداری زابل

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد به منظور واگذاری:
 نظــارت فنــی و کمی بــر اجــرای پروژه هــای توســعه و احداث، اصــالح و بهینه ســازی، 
روشــنایی معابر، برق رسانی روســتایی، مانور فیدرها، کاهش تلفات، نصب انشعابات، ساختمانی 
 )ARC-GIS(و تأسیســات ساختمان و همچنین بروزرسانی و پیاده ســازی شبکه روی نرم افزار
فی مابین شــرکت توزیع نیروی برق اســتان یزد با پیمانکاران و نیز پروژه های اهدایی توســط 
متقاضیان در ســال 98 و نظارت فنی بر تولید پایه ها، فونداســیون ها و تابلوهای مورد اســتفاده 
در شــبکه ها، مشاوران واجد شرایط ذیل را که توسط ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت 
 هماهنگی توزیع شــرکت توانیر احراز صالحیت شده اند و دارای سوابق اجرایی مرتبط می باشند، 

بر اساس شرایط ذیل برای خدمات فوق الذکر، ارزیابی کیفی نماید.
بدینوسیله از مشــاوران واجد شرایط دعوت می شــود برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی 
مشــاوران از تاریخ درج اولین آگهی به مدت 10 روز از ســاعت 7/30 الی 14 به نشــانی یزد- 
 بلوار منتظر قائم- شــرکت توزیع نیروی برق اســتان یزد و یا ســایت شــرکت توانیر به نشانی

 www.tender.tavanir.org.ir مراجعــه و مــدارک مربوطــه را دریافــت و حداکثــر 
تا 97/10/22 مدارک تکمیلی را به نشــانی یزد- بلوار منتظر قائم- شــرکت توزیع نیروی برق 
استان یزد- امور تدارکات به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته تحویل یا ارسال فرمایند. 
شــرکت توزیع نیروی برق استان یزد پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی 

دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنا در قبال ارائه مدارک ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد.
شرایط مشاورین:

1- دارای تجربه در امر توزیع نیروی برق اعم از فنی، مالی و اداری و اطالعات عمومی
2- صالحیت انجام خدمات مشاوره در پایه 3 در تخصص تولید، توزیع، انتقال برق

3- توانایی مشاوره طراحی و نظارت
4- آشنایی با نرم افزار آرک جی ای اس و بروزرسانی اطالعات

5- داشتن نظام کنترل کیفیت خدمات مهندسی و مدیریت اطالعات و نظام گزارش دهی
6- توانایی الزم در آموزش و انتقال تکنولوژی و تجربه برگزاری کارگاههای آموزشی
7- آشنایی کامل با آیین نامه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با توزیع برق

8- آشنایی با فن آوریهای روز و به کارگیری در خدمات مشاوره
9- حسن شهرت و نداشتن سوء سابقه در خصوص فعالیتهای مرتبط با توزیع برق

10- آشنایی با استانداردهای اجرای شبکه های توزیع
11- آشنایی با مسائل حقوقی مرتبط با شبکه های توزیع برق

12- آشنایی با پیمانکاران و مشاورین مرتبط با شبکه های توزیع برق
13- آشنایی با مسائل ایمنی در صنعت برق

14- آشنایی با گردش کارها و روش های اجرایی توزیع برق یزد
15- آشنایی مختصر در خصوص ساختار سازمانی شرکت توزیع یزد و آشنایی با شرح مسئولیتها 

و اختیارات واحدهای مختلف سازمانی شرکت توزیع برق یزد
 16- مشــاور، حق به کارگیری کارکنان اســتخدامی و قراردادی و خدماتی مشــاغل در توزیع 

برق یزد را ندارد.
 17- مشــاور باید امکانات الزم را جهت ارائه خدمات مشــاوره ای به کلیه متقاضیان در ســطح 
اســتان یزد فراهم نماید به گونه ای که متقاضیان از ســایر شهرستانها امکان استفاده از خدمات 

مشاوره ای در شهرستان خود را دارا باشند.
18- آشــنایی با مشــخصات فنی تجهیزات و یراق آالت مصرفی در شــبکه های توزیع برق و 

کاربردهای آنان
19- آشنایی ویژه با آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

نوبت اول

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نظارت
 شماره ۹۷/60۳/۳۲/۳۷5

ســازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها( در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه و به پایین ترین قیمت 
پیشــنهادی خریداری نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت 

به عمل می آید.

ف
موضوع مناقصهردی

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه به ریال

مدت 
مبلغ تقریبی محل تحویلقرارداد

برآورد )به ریال(

خرید و حمل دکل 1
سازمان 45 روز400.000.000دوربین

10.000.000.000بهشت زهرا )س( 

الف( شرایط متقاضی موضوع خرید دکل دوربین و عملیات نصب:
1- مرتبط بودن موضوع اساســنامه شــرکت با موضوع مناقصه 2- دارای استانداردهای الزم در زمینه 
تولید سازه های فلزی و استانداردهای جوش و HSE باشد. 3- ارائه مدرک الزم جهت اثبات همکاری 

با سایر ارگان ها و سازمان ها 4- دارای کادری مجرب، متخصص و متعهد باشد.
* عملیات نصب دکل دوربین با شــرایطی که توسط ســازمان ارایه خواهد شد با برنده موضوع مناقصه 

خواهد بود.
ب( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشــنهادات: کلیه داوطلبین می توانند جهت خرید اسناد 
مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 1001 نزد بانک شهر 
شعبه بهشت زهرا)ســالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری شماره یک سازمان- اداره 

قراردادها مراجعه نمایند.
ج( سپرده شــرکت در مناقصه: متقاضیان می بایســت مبلغ فوق را به عنــوان سپرده شرکت در 
مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشــت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه ماه و قابل 
تمدید یا وجه واریزی به حساب 1003 بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( 

به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت و تکمیل 

و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت پایان تحویل پاکت 15 می باشد.(
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه  و 

نمونه قرارداد بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هـ( برگزاری جلســات مناقصه: پس از بازگشایی پاکات الف در جلســه اول مناقصه در سازمان 
بهشــت زهرا)س(، حداکثر پس از ده روز، ارزیابی صالحیت و امتیازدهی توسط سازمان فناوری اطالعات 
شهرداری تهران صورت گرفته و در صورت احراز شرایط، جلسه دوم برگزار و پاکات ب در محل سازمان 

بهشت زهرا)س( گشوده خواهد شد.
و( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است که شرکت کنندگان باید مدارک را پس 
از اخذ امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند. امضاء اسناد مناقصه 

و نمونه قرارداد به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد. 
ز( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد. 

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

تجدید آگهی مناقصه عمومی 
)دومرحله ای(

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

97/31
نوبت دوم

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

)آگهی فراخوان عمومی شماره ۹۷/61 م نوبت اول(
1- نام دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

1-1 - معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان خوزستان به نمایندگی از طرف ســازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد در اجرای مصوبه 
شــماره 4089/هـ مورخ 90/1/23 تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری پایانه صادرات محصوالت کشــاورزی واقع در شهرستان اندیمشک را طبق مشخصات 
و شــرایط ذیل به دارندگان موافقت نامه اصولی از مراجع ذیربط به صورت اجاره یکساله به منظور بهره برداری موقت جهت احداث مستحدثات 

غیردائمی با حفظ مالکیت این اداره کل بشرح ذیل واگذار نماید.
2- انواع تضمین شرکت در فراخوان: ضمانتنامه بانکی معتبر بنام سازمان ملی زمین و مسکن یا واریز نقدی به حساب تمرکز سپرده سازمان ملی زمین 

و مسکن به شماره حساب سیبا 2173712330000 نزد بانک ملی شعبه اهواز )ضمنًا ارائه هرگونه چک شخصی، بانکی تضمین شده مورد قبول نمی باشد(
3- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد و شرایط فراخوان: ساعتهای اداری از تاریخ 97/10/1 لغایت 97/10/10 از طریق سامانه تدارکات دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir دریافت نمایند.
1-3- با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه و گشــایش پیشنهاد مزایده گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس فوق انجام خواهد شد الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
4- تاریخ بازدید از محل در ساعت های اداری از تاریخ 97/10/10 لغایت 97/10/22 ساعت 10 صبح

5- زمــان و محــل و ارائه پیشــنهادها: تــا ســاعت 14/30 روز شــنبه مــورخ 97/10/22 از طریق ســامانه تــدارکات دولت )ســتاد( به آدرس
 www.setadiran.ir می باشــد. ضمانتنامه یا فیش واریزی، موافقت نامه اصولی هم به صورت اســکن شده در ســامانه فوق الذکر بارگذاری گردد. و هم به 
صورت فیزیکی )پاکت الف، ب، با درج شماره و موضوع فراخوان( به آدرس امانیه- خیابان شهید مدرس- اداره کل راه و شهرسازی خوزستان- اداره توسعه منابع 

انسانی و تحول اداری تا ساعت 14/30 مورخ 97/10/22 تحویل گردد.
6- زمان و محل بررسی پیشنهادها: آدرس فوق- سالن جلسات- ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/24

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارســال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل در بستر سامانه 

از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل موضوع مزایده بازدید به عمل آورید، عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی )ت.کن( با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934 - 021 تماس حاصل نمائید.
3- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

4- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف: اهواز- امانیه- خ شهید مدرس- اداره کل راه 
و شهرسازی استان خوزستان- تلفن: 5 - 33334051

* شرایط فراخوان
1- برنده فراخوان باید جهت انعقاد قرارداد اجاره به اداره راه و شهرسازی اندیمشک مراجعه نمایند.

2- برنده فراخوان مکلف است حداکثر 3 ماه پس از انعقاد قرارداد نسبت به شروع عملیات و اجرای طرح وفق مفاد قرارداد واگذاری اقدام نمایند.
3- متقاضیان می توانند در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه کارت شناسایی معتبر حضور داشته باشند.

4- الیحه قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب سال 1337 حاکم بر این فراخوان می باشد.
5- به پیشنهادات فاقد تضمین الزم و کافی، مبهم، مخدوش، ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- درج شماره پالک ثبتی انتخابی، موضوع فراخوان، مشخصات کامل فردی روی پاکات الزامی می باشد.
7- توجه: زمان تحویل پاکات ساعت 14/30 می باشد پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

8- برنده فراخوان مکلف اســت حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ اداره کل نســبت به ارائه موافقت نامه اصولی اقدام نمایند، در غیر این 
صورت به منزله انصراف از فراخوان تلقی و تضمین ارائه شده به نفع دولت ضبط می گردد و در صورت احراز شرایط الزم نفر دوم فراخوان بعنوان 

برنده اعالم می شود و همان شرایط برای او حاکم است.
9- برنده فراخوان بعد از ارائه موافقت نامه اصولی حداکثر 10 روز پس از تاریخ اعالم اداره کل، نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی به حساب سازمان 
ملی زمین و مسکن اقدام نموده و اصل فیش آن را به اداره کل تحویل نمایند در غیر این صورت سپرده تضمین شرکت در فراخوان به نفع دولت 

ضبط می گردد و در صورت احراز شرایط الزم نفر دوم برنده فراخوان اعالم می شود و همان شرایط برای او حاکم است.

قیمت پایه ماالاجاره یک ساله مساحت )هکتار(پالک ثبتیشماره فراخوان
نشانیمبلغ تضمین )ریال(مرجع موافقت نامه اصولیبه )ریال(

اندیمشک- پشمینه زار9/000/000سازمان صنعت و معدن و تجارت استان6153/120180/000/000-97/م

اداره ارتباطات و اطالع رسانیشناسه چاپ: 345915                                                                                                                            شناسه نوبت چاپ: 319159

جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی پنج صراف در 
شعبه ســوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست 

قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
 به گزارش خبرگزاری میزان، جلسه رسیدگی به پرونده 
اتهامی، فرشــاد جوانیان و شرکت تضامنی جوانیان و شرکا، 
محمدرضا افضلی و شــرکت تضامنــی محمدرضا افضلی و 
شرکا، محمدرضا رضایی و شرکت تضامنی محمدرضا رضایی 
و شرکا و میالد رشــیدی برچ لویی و سیدمصطفی جنانی و 
شرکت تضامنی میالد رشیدی و شرکا در شعبه سوم دادگاه 
ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار 
شــد.قاضی مســعودی مقام در ابتدای جلسه گفت: جلسه 
رســیدگی به پرونده اتهامی این پنج نفر بــه اتهام خرید و 
فروش غیرقانونی ارز بــه ارزش تقریبی 89 میلیون و 694 

هزار و 455 دالر تشکیل شده است.
سپس نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: در 
این پرونده آقایان »میالد رشــیدی«، صراف و دارای مدرک 
لیسانس در تاریخ 97/6/5 و »سید مصطفی جنانی« کارمند 
صرافــی دارای مــدرک دیپلم در تاریخ 97/8/5 بازداشــت 

شده اند.
حســینی ادامه داد: شــرکت صرافــی تضامنی میالد 
رشیدی متهم به شــرکت در اخالل در نظام ارزی کشور به 
صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳8 
میلیون و 20۳ هزار و 697 دالر بطور صوری و با استفاده از 

کارت های ملی اشخاص متعدد است.
وی افزود: »محمدرضا افضلــی« صراف و دارای مدرک 
دیپلم از تاریخ 97/6/4 بازداشت شده است و »شرکت صرافی 
تضامنی محمدرضا افضلی و شــرکا« متهم به مشارکت در 
اخالل در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و 
فروش غیرقانونی به مبلغ 15 میلیون و 17 هزار و 586 دالر 
بطور صوری و با اســتفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد 

است.
نماینده دادســتان اظهارداشت: متهم دیگر »محمدرضا 
رضایی« صراف و دارای مدرک تحصیلی لیســانس در تاریخ 
97/6/4 بازداشــت شده است و »شــرکت سهامی تضامنی 

محمدرضا رضایی و شرکا« با نمایندگی خانم »مینا فرهمند« 
متهم به شــرکت در اخالل در نظام ارزی کشــور به صورت 
عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 14 میلیون 

و 568 هزار و 8۳0 دالر است.
حسینی افزود: »فرشاد جوانیان« دارای مدرک تحصیلی 
دیپلم و »شــرکت صرافی فرشاد جوانیان و شرکا« متهم به 
شــرکت در اخالل در نظام ارزی کشــور به صورت عمده از 
طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ 21 میلیون و 905 
هزار دالر، طبق نامه مورخ 97/7/6 بانک مرکزی در سال 96 
از میــزان 40 میلیون و 587 هزار و 500 دالر ارز مداخله ای 
که دریافت نموده اســت مبلغ 21میلیون و 905 هزار دالر 
به نــام افراد خاص و با کارت های ملی که اجاره نموده اند به 

ثبت رسیده است.
وی گفت: متعاقب اســتعالمات اولیــه از بانک مرکزی 
مبنی بر اینکه تعدادی از افراد سودجو در سال 96 از طریق 
سیستم سنا اقدام به خرید ارز نموده اند که این مبالغ با توجه 
به نوع فعالیت و وضعیــت اجتماعی و درآمد این افراد قابل 
بررســی است و از طرفی مشخص نیســت که ارز خریداری 
شده در کجا مصرف گردیده است، ضابطین به موضوع ورود 
کردند و پرونده به دادستانی تهران ارجاع شد و در نتیجه آن 

پرونده حاضر به عنوان یکی از پرونده های ارزی تشکیل شد.
خرید ارز به نام افراد ضعیف جامعه

نماینده دادســتان افــزود: با صدور دســتور قضایی و 
شناسایی افراد مشخص شد برخی از ارز های خریداری شده 
به نام اشــخاصی است که از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه 
هستند که با دریافت مبالغ ناچیز کارت های ملی خود را در 
اختیار دالالن بخش ارز قرار دادند و این دالالن با همدستی 
برخی از صرافی ها ارز دریافتی را به نام این اشخاص در سامانه 
ســنا ثبت کرده اند و پس از آن خودشان مبادرت به دریافت 

ارز نموده اند.
حســینی افــزود: متهمیــن حاضر به عنــوان صرافان 
متخلف محسوب می شوند که تحقیقات نشان می دهد با در 
اختیــار گرفتن کارت های ملی و بانکــی افراد و با همکاری 
دالالنی با اســامی »فرشــید ترکمانی«، »حمید خسروی«، 
»محمود راســتگو«، »علیرضا حسن زاده«، »نوید زهره وند«، 
»حقیقت پژوه« و با همکاری برخی افراد مبالغ مورد اشــاره 
در کیفرخواســت را به نام  اشخاصی و یا صاحبان کارت ملی 
در سامانه ســنا بطور صوری ثبت و به طور صوری اقدام به 

خرید می کردند.
وی با  اشــاره به دالیل تحصیل شده ناشی از تحقیقات 

مقدماتی در کیفرخواســت گفــت: در گزارش بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران در تاریخ 96/12/14 آمده اســت 
که این افراد به دفعات و بــه مقدار باال ارز دریافت کرده اند. 
همچنین گزارش معاونت مبــارزه با جرایم اقتصادی پلیس 
آگاهی تهران درخصوص اعالم لیســت 1028 نفر از افرادی 
که بــا کارت های ملی اســتیجاری ارز دریافت نموده اند در 
پرونده موجود اســت.وی ادامه داد: تحقیقات انجام شده از 
دالالن و جلسه مواجهه حضوری بین آنها متضمن این است 
که نامبردگان با کارت های اشــخاص متعــدد اعم از خانواده 
و... بــدون حضور صاحبــان کارت به صرافی هــا مراجعه و 
اقدام به معامله ارز کرده اند.نماینده دادســتان گفت: در نامه 
بانک مرکزی در تاریخ 97/8/6 آمده است که صرافی میالد 
رشــیدی در سال 96 به میزان 48 میلیون و 550 هزار دالر 
ارز مداخله ای دریافت نموده اســت که ۳8 میلیون دالر آن 
را به مشــتریان خاص داده است. همچنین طبق نامه بانک 
مرکزی صرافی آقای محمدرضا افضلی از مجموع 20 میلیون 
و 550 هــزار دالر ارز مداخله ای دریافتی بالغ بر 15میلیون 
دالر را بــه صورت تکراری به نام صاحبــان کارت های ملی 

اجاره ای به ثبت رسانده است.
حسینی خاطرنشــان کرد: این دالالن ارز فاقد مجوز از 
بانک مرکزی به منظور خرید و فروش ارز در ســطح عمده 
بوده اند و کارت ملی اشــخاص متعدد را در اختیار داشتند و 
مشــخصات افراد بدون ثبت امضا در ســامانه سنا وارد شده 
است، متهمان با علم اطالع از غیرقانونی بودن فعالیت خود 
اقدام به فروش ارز مداخله ای در بازار آزاد نمودند و به جهت 
میزان ارز مورد معامله موجب اخالل در نظام ارزی کشــور 
شــده اند.نماینده دادســتان تصریح کرد: به موجب بند الف 
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور و طبق 
قانون درخواســت تعقیب کیفری متهمــان و صدور حکم 

محکومیت برای آنها را دارم.
در ادامه متهمان و وکالی آنها در پاسخ به سؤاالت قاضی 

به دفاع از اتهامات خود پرداختند. 
به گفته قاضی مســعودی مقام، ادامه جلســه در هفته 

آینده برگزار خواهد شد.

در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد

محاکمه ۵ صراف به اتهام اخالل در نظام ارزی 
با خرید و فروش غیرقانونی ۸۹ میلیون دالر

رئیس  پلیس فتا ناجا گفت: تاکنون سازو کارهای 
مشخصی برای »رمز ارزها« در کشور تعیین نشده و از 

سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است.
سردار سیدکمال هادیانفر به پایگاه خبری پلیس، گفت: 
امــروزه برخی از افراد و شــرکت های خارجی بــا راه اندازی 
فناوری »بالک چین« اقدام به تولید »رمز ارزها« کرده و در 
صرافی های آنالین اینترنتی در جهان که تحت سلطه ایاالت 
متحده آمریکا نیز می باشــند و اجازه دسترســی به کاربران 
ایرانی را نیز نمی دهند، با عناوین »کریپتو کارنسی« اقدام به 
خریــد و فروش می کنند که این عناوین در ایران به ارزهای 

دیجیتال معروف شده است.
هادیانفــر با بیــان اینکه فنــاوری »بــالک چین« در 
حوزه های مختلف نظیر اقتصــاد، تامین منابع مالی، صنایع 
پزشکی و... کاربرد دارد، افزود: گرچه ارزهای رمزنگاری شده 
به عنوان روشی آسان برای پرداخت هزینه ها، خرید آنالین 
و آفالین، ســرمایه گذاری، معامله گــری و نقل و انتقال پول 
بین طرفیــن رواج یافته اند و می تواند فرصتی برای برخی از 
کشــور ها نیز باشد ولی آزاد بودن شبکه »رمز ارزها« به ویژه 
»بیت کوین« به معنای آن است که این ها متمرکز نیستند 
و به تعبیر دیگر صاحب ندارند و در برخی از اخبار منتشــره 
برای مردم جهان اعالم شــده اســت که هیچ گونه کنترل و 

نفوذی در این حوزه وجود ندارد.
وی ادامه داد: باید دقت داشت که این »رمز ارزها« بدون 
پشتوانه بوده، عدم نفوذ و کنترل بر این ارزها نیز معنا ندارد 
به طوری که دســتکاری در قیمت ها )ایجاد نوسانات بسیار 

باال در قیمت این ارزها در صرافی ها( و حمایت از تحریم های 
موسوم به UN Security Council Sanctions list and OFAC و 
همچنین تحریم کاربران ایرانی و قطع دسترسی آنان توسط 
کشــورهای صاحب نفوذ در این حوزه نشــان دهنده نفوذ و 
کنترل بر »رمــز ارزها« بوده و موجــب افزایش فوق العاده 
ریســک برای فعالیت های ســرمایه گذاری و سفته بازی در 

حوزه رمز ارزها شده است.
رئیس پلیــس فتا ناجا اظهارداشــت: مــردم عزیزمان، 
شــرکت های خصوصــی و دولتــی مراقب اپلیکیشــن ها، 
نرم افزارها، وب ســایت های اینترنتــی، ربات های تلگرامی، 
فیشینگ وب سایت ها و ایمیل ها، تبلیغات سوء وب سایت ها، 
افزونه های مرورگرها که برخی افراد ســودجو تحت عناوین 
مختلفی اعم از استخراج و دریافت بیت کوین و ایردراپ های 
رایگان و امثالهم با اســتفاده از بدافزارهــای آلوده اقدام به 
سوءاستفاده از سیســتم های رایانه ای و سرور های شرکت ها 
برای استخراج رمز ارزها می کنند، باشند و هرچیزی را بدون 

دانش و اطالع از آن دانلود و استفاده نکنند.
هادیانفر گفــت: در زمینــه ذخیــره و نگهداری»رمز 
ارزها« در صرافی ها و کیــف پول ها به خاطر بومی نبودن و 
خارج از دســترس بودن آنان بــرای کاربران ایرانی، احتمال 
کالهبرداری با استفاده از ابزار و روش های دسترسی غیرمجاز 
وجود دارد. افراد فعال در این حوزه باید دقت داشــته باشند 
که اکســچینج ها )تاالرهای معامالتی، صرافی های آنالین( و 
کیف پول ها گلوگاه های اصلی »کریپتوکارنسی« می باشند، 
هر لحظه احتمال کالهبرداری از سوی آنان و از دست رفتن 

سرمایه ســرمایه گذاران متصور اســت.وی با  اشاره به اینکه 
تاکنون ساز و کارهای مشخصی برای »رمز ارزها« در کشور 
تعیین نشده و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، 
افزود: تاکنون برای هیچ وب ســایت اینترنتی در این حوزه 
مجوز قانونی صادر نشــده است. رئیس  پلیس فتا ناجا ادامه 
داد: افرادی که قصد فعالیــت در این حوزه را دارند حتما با 
مطالعه و دانش کافی وارد این حوزه شده و موقع خرید »رمز 
ارزهــا« از یک فرد، با او به صــورت رو در رو دیدار کرده و 

معامله را به صورت حضوری انجام دهند.
به گفته وی، اکنون وب سایت های اینترنتی، کانال ها و 
گروه هایی در شــبکه های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی 
تلگرام که خود در کشور ایران فیلتر می باشد، در این زمینه 
راه اندازی شــده و فعالیت می کنند که هیچ گونه مجوزی از 
سوی هیچ نهادی برای آنان تاکنون صادر نشده است و حتی 
برخی از وب ســایت ها نیز برابر بررســی های صورت گرفته 

اقدام به کالهبرداری می کنند.
احتمال کالهبرداری از مدارک هویتی و کارت بانکی

رئیس  پلیس سایبری کشور گفت: مردم عزیز کشورمان 
توجه داشــته باشــند برخی از افراد در کانال ها و گروه های 
شبکه های اجتماعی و حتی وب سایت های اینترنتی اقدام به 
ثبت نام از افراد برای خرید و فروش رمز ارزها با اخذ مدارک 
هویتی نموده و از همان مدارک سوءاستفاده می کنند. افرادی 
هم که در زمینه فروش»رمز ارزها« فعالیت دارند باید توجه 
داشته باشند که برخی از افراد سودجو با استفاده از مدارک 
هویتی و کارت بانکی ســایر افــراد و یا حتی جعلی اقدام به 

خرید می کنند.
کاهش سنگین ارزش »بیت کوین«

ســردار هادیانفر با اشاره به اینکه خرید پول های مجازی 
مانند این اســت که مردم ریال خود را به دالر تبدیل کرده 
و ســپس چند کد صفر و یک دریافــت کنند، گفت: معلوم 
نیست که سرنوشت این سرمایه چه خواهد شد همانطور هم 
که چندی پیش گفته شــد این بازارها دارای نوسانات بسیار 
باالیی بوده و هســتند و این را به وضوح در ماه های اخیر نیز 
شــاهد بودیم که قیمت »بیت کوین« افت بسیار سنگینی 
داشــته و افراد ســرمایه گذار در این حــوزه دچار ضررهای 
ســنگینی شده و سرمایه خود را از دست داده و این سرمایه 

نیز به صورت ارز از کشور خارج شده است.
وی بیان کرد: نظر و موضع دولت نیز در مورد رمز ارزها 
مشخص است و اگر بنا باشــد قانونی در این خصوص ابالغ 
شــود یا صرافی هایی در آن فعالیت نماینــد، بانک مرکزی 
باید نظارت کند تا ســرمایه شهروندان تضمین شود؛ ضمن 
اینکه پلیس فتا همیشه در حوزه رسیدگی و مبارزه با جرایم 
رایانه ای در کنار مردم عزیزمان است لذا با اشرافیت بر موضوع 
با هرگونه کالهبرداری و سوءاستفاده برخورد قانونی کرده و 
اجازه نمی دهد تا با ســرمایه و امنیت سرمایه گذاری مردم، 

عده ای سودجو در خارج و داخل کشور بازی کنند.
رئیس پلیــس فتا ناجا از شــهروندان درخواســت کرد 
در صــورت اطــالع از هرگونه فعالیت مجرمانــه در فضای 
 مجــازی موضوع را از طریق نشــانی پلیس فتــا به آدرس
 www.Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

رئیس  پلیس فتا:

وب سایت های خرید و فروش ارزهای دیجیتال غیر قانونی هستند



شهر ما با نام تو برای همه نام آشنا است. شهری که شهره مردان بزرگش 
به خاطر بزرگی وجود کبریایی توست.

مردمان این شهر نه که مردمان این مرز و بوم بر سر سفره احسان تو نشسته اند و 
قدردان خوان کرم تو هستند. ما در سایه سار گنبد طالیی و گلدسته های فیروزه ای این 
حرم نفس گرفته ایم. ما هرچند در کویر بساط زندگی خود را پهن کرده ایم اما به عشق 
این حرم زنده ایم. همین حرم که بزرگانی را در کنار خود پرورش داد و حوزه علمیه ای 

را برپا کرد و انقالبی را خلق کرد و نهضتی عظیم را در عالم بشریت به وجود آورد.
صفای زندگی ما با زمزمه های زیارت نامه تو جان می گیرد. 

تو، هم فاطمه ای هم معصومه و مستمســک ما در روز جزا. حرم تو بهشت روی 
زمین من است.

من به شفاعت تو دل بسته ام. مثل همه آنان که چون پروانه دور ضریح تو می چرخند 
و به جایگاه تو نزد خدا معتقدند و به آن ایمان دارند.آن طور که امام صادق)ع( فرمود: 

با شفاعت تو شیعیان وارد بهشت می شوند.
بانوی آب و آینه! از خدا خواسته ام هرگاه توفیق زیارت تو را به دست آورم به من 

معرفتی عنایت کند تا با معرفت به زیارت نایل آیم.
بانوی حرم! تو معصومه ای، دختر امام، خواهر امام و عمه امام. تو طاهره، تقیه، نقیه، 

راضیه، مرضیه، سیده و اخت الرضایی.
زیارت حرم کبریایی تو، مردم این شهر و این دیار را به آسمان ها پیوند می دهد. 

با زیارت حرم تو عرش نشــینی تفسیر می شــود و عشق رنگ و رویی جاودانه به 
خود می گیرد.

ما با واژه واژه این زیارت خو گرفته ایم که برای رســتگاری خود از تو به پیشــگاه 
حق تعالی طلب شفاعت داریم. 

تو عزیزی که زیارت تو را جز بهشت پاداشی نیست.
تو فاطمه ای که بزرگان شهر ما در بدو ورود به استقبال آمدند و تا روز آخر غالمی 

تو را افتخار خود کردند.
امروز شهر ما سوگوار رحلت جانکاه توست و مردم آن در غم هجران تو جامه تو 

جامه سیاه بر تن دارند  ای بانوی حرم، خواهر آفتاب طوس.

به مناسبت دهم ربیع الثانی رحلت حضرت فاطمه معصومه)س(

مرثیه ای برای خواهر آفتاب

اخبار كشور

درمکتب امام

دانشگاه و حوزه پاسدار اصول انقالب
طالب علوم دينى و دانشجويان دانشگاه ها بايد با متام توان خود در مراكزشان 
از انقالب و اســالم دفاع كنند و فرزندان بســيجى ام در اين دو مركز، پاسدار اصول 
تغيريناپذير »نه رشقى و نه غرىب« باشند. امروز دانشگاه و حوزه از هر محىل بيشرت 
به اتحاد و يگانگى احتياج دارند. فرزندان انقالب به هيچ وجه نگذارند ايادى امريكا 

و شوروى در آن دو محل حساس نفوذ كنند.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

روزنامه ای که صاحبش 80 میلیارد بدهی بانکی دارد
مدعی مطالبات معوق مردم شد!

سرویس سیاسی-
مضحک اســت که روزنامه ای مدعی مطالبات معوقه مردم شــود که مدیرمسئول آن یکی از اَبَربدهکاران بانکی است! 
روزنامه قانون دیروز با انتشار یک کاریکاتور ظاهرا به مطالبات معوقه مردم پرداخت! اینجا باید یادآور شد که یکی از دالیل 
زمین ماندن مطالبات معوقه مردم، افرادی از قبیل مدیرمسئول روزنامه قانون! هستند که در اقدامی »غیرقانونی«! با وجود 

گذشت زمان هنوز پول بانک ها را پس نداده اند!
روزنامه زنجیره ای قانون در صفحه نیش خط خود با انتشار کاریکاتوری یکی از مسئوالن را به تصویر کشیده که روی 
کمر فردی که مطالبات معوقه خود را طلب می کند ایستاده و می گوید: »مطالبات معوقه ؟؟ چشمم روشن ! البد فردا می خوای 

»جلیقه زرد« هم بپوشی !« 
گفتنی است این روزنامه مدعی اصالح طلبی در حالی ژست حمایت از مردم و مطالبات معوقه آنان را گرفته و از مسئوالن 
دولتی که به جای عمل به تعهدات و پرداخت مطالبات مردم، بر گرده آنان سوار شده اند  انتقاد می کند که مدیر مسئول 

آن علیرضا نیکوئی از جمله ابر بدهکاران بانکی است.
ظاهرا این روزها تبهکاران مالی راه های راحت تری را در پیش گرفته اند. اگر تا سال ها پیش، بعد از اختالس به کانادا 
پناهنده می شدند، حاال امروز کافی است مبلغی را در حوزه های فرهنگی و هنری و یا مطبوعاتی برده، یا حتی می توان »روزنامه 
قانون« داشت تا به راحتی هرچه تمام تر میلیاردها تومان پول بیت المال را تصاحب کرد و از برخورد قانونی هم در امان بود. 
روزنامه قانون همواره تالش کرده است تا ژست روشنفکری به خود بگیرد و خود را یکی از جلوداران مبارزه با فساد  و 
مدعیان حمایت از حقوق مردم نشان دهد. آن هم روزنامه ای که سیاست هایش را فردی مشخص می کند که از ابربدهکاران 
بانکی است. فردی که 80.000.000.000 تومان از پول معلمان و فرهنگیان را  تصاحب کرده است. چنین روزنامه ای نام 
خود را »قانون« گذاشته است! شبه روشنفکرانی که سال ها از مشکالت گالیه می کردند و در روزنامه های زنجیره ای لب به 

گالیه می گشودند، حاال معلوم شده است خود آنها بخشی از مشکالت بودند.
این حرف ها را به دوستانتان بگویید!

عبداهلل نوری وزیر کشور دوره اصالحات و یکی از فعاالن سیاسی اصالح طلب در یک سخنرانی خواستار پاسخگویی 
مسئولین درباره اوضاع کنونی شد.

وی اظهار داشــته اســت: آنچه بدیهی است در برابر این حجم مشــکالت و بحران ها، همه ارکان   نظام به جهت آنکه 
مشــروعیت و مقبولیت آنها مســتقیم و یا غیرمستقیم ریشه در خواست  و رای مردم دارد، باید در پیشگاه مردم به عنوان 
صاحبان اصلی کشور و بیت المال،  پاسخگو باشند. نوری ادامه داد: نه فقط رئیس جمهور و اعضای کابینه، که همه  مقامات و 
مسئوالن به  نسبت اختیارات و قدرتی که دارند، باید نسبت به  چالش های امروز ایران در  حوزه های مختلف، در برابر مردم 
احساس مسئولیت کنند و  پاسخگو و عذرخواه باشند.  هیچ مقام، جایگاه و نهاد و سازمانی نباید از نظارت مردم و  رسانه ها و 
مطبوعات  مستقل استثنا باشد. اینکه مقامات و مسئوالن برای فرار از  پاسخگویی به مردم نسبت  به عملکردشان، مسئولیت 
مشکالت را به گردن یکدیگر بیندازند و خود به جای  پاسخگویی در نقش منتقد و اپوزیسیون عمل کنند، باعث  افزایش 

بی اعتمادی و   شکاف میان خودشان و مردم می شوند.
نوری با اشاره به مشکالت موجود کشور نیز گفت: البته  ممکن است برخی دوستان اصالح  طلب، پاسخ  دهند که خیلی از 
 اقدامات را به جهت موانع، محدودیت ها و  سنگ اندازی های موجود، نمی شود انجام داد  و اجازه اقدامات اصالحی را  نمی دهند، 
ولی نتیجه  اش برای مردم فرقی ندارد و  مشکالتی که اکثریت مردم ایران در  زندگی و معیشت و اقتصاد خانواده خود لمس 
می کنند  همین چیزی است که  همه داریم  می بینیم. ما هم می دانیم موانع و مشکالتی خارج از  اراده اصالح طلبان  وجود 
دارد ولی  نمی شــود مشکالت، اختالفات و ناکارآمدی های درون  نیروهای اصالح طلب موجود را  نبینیم و  همه چالش های 
موجود را به مشکالت بیرونی و  عملکرد جریان مقابل  اصالحات ربط دهیم. اینکه برخی افراد با نردبان اصالحات باال می روند 

و با آبروی اصالحات بازی می کنند، واقعیتی است که وجود دارد.
در این رابطه نکاتی هســت که بایســتی گوشزد کرد، مدعیان اصالحات از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون به جز چند 
سال محدود مسئولیت اجرایی و تقنینی داشته اند و در همه این سال ها نیز در قامت اپوزیسیون منتقد وضع موجود بوده اند 
بی آنکه بگویند این وضع را چه کســی ایجاد  کرده اســت؟! اگر دولت در دســت مدعیان اصالحات است و اقتصاد را آنان 
مدیریت می کنند بایستی چه کسی پاسخ گوید؟! شیفت کردن مشکالت از خود به همه و ظاهر شدن در قامت اپوزیسیون 

حالل مشکالت اقتصادی مردم نیست.
انتظار این اســت که آقای عبداهلل نوری درباره کارخانه رشــت الکتریک نیز توضیح بدهد که چه کســانی آن را به نام 
همسرانشان ضبط کردند و البته توضیح این نکته هم از جانب ایشان ضروری است که با چه انگیزه ای در وزارت کشور تحت 

مسئولیت خود، ستاد حمایت از کرباسچی که به جرم فساد اقتصادی در حال محاکمه بود، تشکیل دادند؟!
تورم افسارگسیخته بازار مسکن و بی عملی دولت

روزنامه همدلی در گزارشــی نوشــت: »در روزهایی که نرخ دالر آرام آرام از فاز گرانی فاصله می گیرد، بازار مسکن اما 
بسیاری از مردم را نگران کرده است. در پاییزی که رو به اتمام است و چهارراه استانبولی که هیجان هفته های گذشته را 
ندارد، انتظار می رفت تا بازار مسکن نیز افت قیمت ها را تجربه کند، اما آن طور که گزارش های میدانی یا حتی رسمی نشان 
می دهد، قیمت ها همچنان رو به باال است. جدیدترین آمار سامانه اطالعات امالک در تهران نشان می دهد که، در ۲۴ روز 
ابتدای آذرماه ۱۳۹۷ شاخص قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به ۹ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان رسیده که نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۳ و 88/۲ درصد افزایش نشان می دهد. حاال اتفاقی که در بازار مسکن افتاده 
این است که با وجود کاهش نرخ دالر، خریداران همچنان منتظر افت قیمت ها هستند، اما بر اساس گزارش های میدانی 
معامالت زیادی در این بازار در جریان نیست و قیمت ها رو به باال هستند. بماند که با آشوب دالر و افزایش قیمت مسکن، 
قدرت خرید قشر ضعیف و متوسط جامعه روز به روز تحلیل می رود تا هیجان از این بازار به کلی برود. سوال مهمی در این 
میان مطرح شده است که پاسخ آن حتی از زبان فعاالن و کارشناسان مسکن نیز به گوش نمی رسد. اینکه به راستی چرا با 

وجود کاهش نرخ دالر، قیمت مسکن کاهش نمی یابد و باالخره حباب قیمت مسکن چه زمانی می ترکد؟«.
روحانی در سال ۹۲ گفته بود: »تامین مسکن ارزان برای جامعه جزو برنامه های دولت تدبیر و امید است«.

عملکرد دولت روحانی در حوزه مســکن به توهین های دولتمردان به مســکن مهر، باقی ماندن مسکن اجتماعی در 
حد شــعار، بی تدبیری در ارائه تســهیالت بانکی در حوزه مسکن، بی عملی در وضع مالیات برای خانه های خالی و گرانی 

افسارگسیخته مسکن خالصه می شود.
متاسفانه دولت به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی در حوزه مسکن ارائه نداد با این وجود روحانی در جلسه رای اعتماد 
به چهار وزیر به این موضوع اذعان  کرد و گفت که دولتش در زمینه مســکن به مردم بدهکار اســت، این بدهی روحانی 
ماحصل سکانداری عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است اما نکته شگفت آور این است که چند روز پس از اذعان 
روحانی مبنی بر بدهکاری دولتش، آخوندی در کمال آرامش!! گفت که به این موضوع که خانه ای نساخته ام افتخار می کنم!

عالقه سلبریتی ها به سنجاب و گنجشک آنور آبی!
روزنامه شرق در شماره دیروز یادداشت کوتاه و قابل تاملی در مورد سلبریتی ها منتشر کرده است. 

در این یادداشت آمده: »وقتی شبکه های اجتماعی را مرور می کنیم، در کنار لحظه های دردناک مانند حیوان آزاری یک 
االغ یا ماجراهای مربوط به اظهارنظرهای سیاسی نکته های دیگری نیز وجود دارد. البته سلبریتی ها همواره نقش پررنگی در 
شبکه های اجتماعی دارند. مانند حضور مهناز افشار در دادسرای فرهنگ و رسانه که پس از تبلیغ یک دارو صورت گرفته است.«
این یادداشت در ادامه با بیانی طنزگونه به موضوع پرداخته و آورده است: »برخی ایرادات هم مدام به سلبریتی ها مطرح 
می شود و انتظارات زیادی از آنها هست؛ مثال این سؤال هم مطرح است که چرا سلبریتی ها مدام با حیوانات عکس می گیرند و 
دلشان برای سنجاب و گنجشک آن طرف آب بیشتر می سوزد یا مثال چطور می توانند بروند در یک خشکشویی کانادایی کار 
کنند یا بیماران یک بیمارستان را برای اهداف انسان دوستانه جابه جا کنند، اما عالقه ای به انجام این کارها در ایران ندارند.«

در این رابطه الزم به ذکر است که متاسفانه با گسترش کیفی و کمی رسانه های مجازی بستری برای سلبریتی ها فراهم 
شــده تا به مدد شــهرت به خود اجازه دهند تا در حوزه ای ورود کنند و به اظهارنظرهایی بپردازند که گاه ممکن است به 
قیمت جان انسان ها تمام شود.برای نمونه داروی خطرناکی که اخیرا یکی از همین سلبریتی ها برای سوءمصرف موادمخدر 

تجویز کرده بود.
همچنین در روزهایی که دراویش یک فرقه در منطقه گلستان تهران برای فراری دادن یکی از هم فرقه ای های خود 
آشــوب به پا کردند باز یکی دیگر از همین ســلبریتی ها به میدان آمد و علیه حافظان امنیت شهر به لجن پراکنی مشغول 
شد. حافظان امنیتی که در برابر آشوبگرانی ایستاده بودند که با قلدری می خواستند پلیس را مجبور کنند تا هم فرقه ای 
آنان را که به اتهام حمله به پلیس و فراری دادن متهمان به سرقت دستگیر شده بود رها کند. در حالی که در هیچ جای 
دنیا با چنین وضعیتی طرف نیستیم که این گونه نیروهای انتظامی را در برابر آشوبگران مورد هجمه قرار دهند و کار تا 
 آنجا پیش رفت که این فرزندان میهن را بدون ســالح دفاعی در برابر وحشــیانی فرستادند که به شهادت چند نفر از آنان 

منجر شد. 
ضمن آنکه باید اذعان داشت که اخیرا یکی دیگر از این سلبریتی ها که عالقه خاصی به ژست دفاع از حیوانات دارند 
)چنانکه در یادداشت شرق نیز آمده( در صفحات شخصی خود در محیط مجازی ژست های حقوق حیوانات می گرفت و از 
طرفی دیگر پالتو پوستی را که از پوست بدن روباه ساخته شده را تبلیغ می کرد! الزم به تاکید است که احراز از آزار حیوانات 
مورد تاکید رسول اکرم )ص( و ائمه اطهار است تا آنجا که امیرالمومنین)ع( در نامه ای که به ماموران مالیاتی نگاشته موارد 
زیبایی از حقوق حیوانات را مشاهده می کنند از قبیل: در سواری گرفتن میان آنها مساواتی باشد که به شکلی نشود که 
تمام راه حیوانی راکب داشته و دیگری نداشته باشد و در مورد حقوق حیوان ماده ای که حامله است چنان حضرت علی)ع( 
سفارش می نمایند که انسان از دقت نظر آن حضرت حیرت می کند. حاال به قول یادداشت شرق اگر همین سفارش ها را 

فالن شخص خارجی گفته بود االن چه کف و سوت هایی که هوا نمی رفت.

رئیس مجلس شورای اسالمی در همایش 
قانون گذاری گفت:  نقش پژوهش در فرایند 
بودجه ســال 9۸ باید همراه با اصالحاتی به 

مجلس شورای اسالمی ارائه شود.
به گزارش فارس، علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اســالمی صبح دیروز در هفتمین همایش 
ملی نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری که با حضور 
جمعی از مقامات، صاحب نظران و اندیشمندان در 
تاالر شهید مدرس ساختمان مشروطه برگزار شد، 
طی سخنانی اظهار داشت: ما باید ۲ مسیر در سال 
جاری طی کنیم که یکی از آنها این است که بودجه 
سال ۹8 با اصالحاتی ارائه شود و همچنین به موازات 
آن ما اصالح ساختار بودجه را براساس تدابیر رهبری 
و طبق قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی 
مدون کنیم و بعد برای بودجه سال ۹8 می توانیم 
اصالحیه داشته باشیم و سال ۹۹ را بر پایه همین 

تدوین کنیم.
وی افزود: این دغدغه رهبری معظم انقالب در 
خصوص بودجه سال ۹8 کل کشور دغدغه بسیار 

ســنجیده و مهمی است و همه باید از آن حمایت 
کنیم، چرا که این یک کار مبنایی برای کشور است.

رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنانش 
در خصــوص چابک ســازی دولت گفــت: یکی از 
سیاست های کلی کوچک کردن دولت و چابک سازی 
آن است، خیلی ســال است که این یک سیاست 
کلی است اما دولت نه چابک و نه کوچک شد، چرا 

اینگونه است؟ 
وی بر همین اســاس اضافه کــرد: البته این 
کوچک سازی در حد اینکه افرادی بازنشسته می شوند 
وجود دارد. در قانون بازنشســتگی هم عده ای جدا 
شدند اما این تاثیر کمی می گذارد. تا زمانی که وضع 
دولت اینقدر فربه اســت و پیکره پهنی دارد زمینه 
برای ترقی و سرمایه گذاری در کشور باقی نمی گذارد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی عنوان کرد: 
مشکل دولت این است که نمی داند با چه مکانیزمی 
کارمندانــش را کم کند لذا باید برای آنها یک جا و 
زمینه اقتصــادی فراهم کند تا این افراد را به آنجا 

انتقال دهند تا دولت کوچک شود.

الریجانی در همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری:

بودجه ۹۸ باید با اصالحاتی ارائه شود

 قم- محمد خامه یار

سرویس سیاسی- 
۲۷ آذر ماه هر ســال یادآور حادثه ای تلخ و نیازی بســیار مهم است، حادثه تلخ 
شــهادت آیت اهلل مفتح توسط گروهک تروریستی فرقان هنگامی که این شهید برای 
تدریس عازم دانشگاه بودند و نیاز بسیار مهم که علی رغم گفته های فراوان تحقق عینی 

نیافته وحدت حوزه و دانشگاه است.
نزدیک چهل سال از آن روزها می گذرد و امروز »وحدت حوزه و دانشگاه« بیش 
از پیش احساس می شود، استعمارگران قرن ها با تفکیک علوم به دینی و غیردینی و 
خرافی خواندن علوم دینی و جدی قلمداد کردن علوم غیر از آن دیواری بزرگ میان 
دانش آموختگان این دو حوزه کشــیده بودند، وضعیت دگم و غیر قابل انعطاف کلیسا 
در برابر خواسته های مشروع و عقالنی مردم که جلوی هرگونه پیشرفت و تحرکی را 
از آنان می گرفت راه را بر استعمارگران و جدایی حوزه دین از اجتماع باز گذاشت، اگر 
غرب بعد از رنسانس و کنار گذاشتن دین تحریف شده خود از عرصه اجتماع توانست 
پیشرفت های ظاهری را به دست آورده و همزمان با این پیشرفت ها در ابعاد دیگر دچار 
پســرفت های وحشتناک گردد جهان اسالم از اول »اطلب العلم من المهد الی اللهد« 
و »اطلــب العلم و لو بالصین« را چــراغ راه خود قرار داده بود، زمانی که در غرب علم 
معنایی نداشت و عالمان حرمتی در جهان اسالم کرسی های آزاد اندیشی دایر و هزاران 

دانشجو و طلبه مشغول کسب علم بودند.
این همه گفته نمی شود که کم کاری امروز توجیه گردد، در گذشته هر چه که بودیم 
امروز در وضعیت کنونی قرار داریم و این وضعیت از روزی رقم خورد که روشنفکر نمایان 
غرب و شرق زده حوزه و دانشگاه را از هم منفک و در یک کالم علم و دین را دو ساحت 

جداگانه قلمداد کردند.
پیروزی انقالب اسالمی فضای جدیدی برای دانش آموختگان حوزه و دانشگاه ایجاد 
کرد به صورتی که اساتید دانشگاه در حوزه های علمیه حضور یابند و برای طالب علوم 
دینی سخنرانی کنند و از سوی دیگر نیز گروه زیادی از طالب و علمای دین به دانشگاه ها 
راه یافته و ضمن تحصیل علوم جدید داشته های خود را در اختیار دانشجویان قرار دهند.

حوزه و دانشــگاه علی رغم نزدیکی فراوان به هم در چهار دهه گذشــته به خوبی 
از این فرصت بهره نبرده است، بی شک حضور سیاسیون و سخنرانی های سیاسی در 
محیط حوزه و همچنین تدریس علوم دینی و فلسفه اسالمی در دانشگاه توسط علمای 

دین کافی نیست و بایستی به جد نسبت به این حضور و ارتباط تنگاتنگ اندیشید.
وحدت حوزه و دانشــگاه از دشمِن مشــترک و در عین حال هدف مشترِک این 
دو ناشــی می شود، هجوم مغول به جهان اسالم و تخریب مساجد توسط آنان، حمله 
به مساجد در دوره مشروطه و جدایی حوزه و دانشگاه در دوره پهلوی که به پیروزی 
کودتای ۲8 مرداد ۱۳۳۲ منتهی شد همه و همه اهمیت وحدت »مسجد و مدرسه« 
و »حوزه و دانشگاه« را نشان می دهد، دشمنان می دانستند که برای زمین زدن جامعه 
بایستی کتابخانه ها و مساجد را تخریب کنند و نه دانشجویی برای تحصیل باقی بماند 
و نه عالمی برای هشدار نسبت به خطرهایی که در کمین است جرات به خود راه دهد، 
در این راســتا حوزه بایستی به تحجر و دگم اندیشی متهم می شد و دانشگاه بی دین 

قلمداد می گردید، انقالب اسالمی این سد را شکست.
هفت نکته ای که نباید از آنها غفلت کرد 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ۲۷ آذر ماه ۱۳60 پیامی به سمینار وحدت حوزه 
و دانشگاه صادر کرده و هفت نکته مهم در این باره را گوشزد کردند که با گذشت ۳۷ 
سال از آن روز این نکات هنوز تازه و مغفول به نظر می رسند، مرور این نکات را به همه 

افرادی که دل در گرو وحدت حوزه و دانشگاه دارند توصیه می کنیم. 
۱- اساتید و دانشجویان عزیز و ارجمند دانشگاه ها، علی رغم توطئه ها و تبلیغات 

دشمنان، شناخت محیط طلبگی را در برنامه کار خود قرار دهند.
۲- روحانیون با حضور در دانشگاه ها، عملی متقابل انجام دهند. در دانشگاه ها نکات 

بسیاری برای آموختن وجود دارد و ذهن های آماده ای برای یاد گرفتن. 
۳-نظاِم طلبگی، نظام کشف نشده ای است. شناختن نظام طلبگی برای دانشگاهیان 
و متقاباًل آگاهی از نظام آموزش دانشگاهی برای مدرسان حوزه های علمیه، بدون تردید 

آموزنده و الهام بخش خواهد بود.
۴- انقالب اسالمی ایران، قبل از هر چیز، یک انقالب معنوی است...خأل معنویت، 
از آفات اجتماعی در رژیم گذشته بوده است. دانشگاه ها و حوزه ها برای دفع این آفت، 

در خود و در جامعه، نقش مهم و مسئولیت عمده برعهده  دارند.
5- نظریه »علم برای علم« افسانه  کهنه ای است که به خصوص در یک جامعه انقالبی 
پذیرفتنی نیست. علم اگر برای انسان، برای آرمان های انسانی، برای بشریت که غایت 
آن، رسیدن به خدا است باشد، معنی پیدا می کند. و حوزه های علمیه و دانشگاه ها را 

به تفکر در این باب دعوت می کنم.
6- فلسفه  ناهماهنگی و ناهمگونی دانشگاه و حوزه علمیه از القائات دشمنان خدا 
و خلق اســت: »متصل، جان های مردان خداست«...دانشگاهیان و روحانیون برای رد 
این نظر، و خنثی کردن نقشه دشمنان، باید با هوشیاری عمل کنند و عماًل نادرستی 

آن را به اثبات برسانند.
۷-تشکیل سمینارها و ایجاد گردهمایی ها در زمینه وحدت بین حوزه و دانشگاه، تا 

روزی که این وحدت عماًل و به نحو گسترده حاصل شود ضروری است.)۱(
پی نوشت:

اطالعات ، ۲8 آذر ۱۳60 ، صفحه ۱ و ۱5

به مناسبت سالگرد شهادت آیت ا هلل مفتح

7 نکته ای كه برای وحدت حوزه و دانشگاه
از آن غفلت شده است

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: خوشبختانه برخی ها امروز به این امر 
رسیده اند که غرب تمام دنیا نیست. پس هفت 
ماه کشور را معطل چند کشور غربی نکنید که 

آیا SPV را ثبت خواهند کرد یا نه.
سعید جلیلی در مراسم افتتاحیه کنگره ملی 
»مصطفای شهید با گفتمان جوان مومن انقالبی« 
و هفتمین سالگرد شهید مصطفی احمدی روشن 
در دانشگاه صنعتی شریف، گفت: بزرگداشت شهدای 
هســته ای در هفته پژوهش از آن رو اهمیت دارد 
که این شهیدان اجازه ندادند کسانی برای ملت ما 
محدودیت پژوهش ایجاد کنند. شهدای هسته ای از 
آن رو بزرگ هستند که غرب را بزرگ نمی دانستند 
تا برای خواست غربی که مرکز عالم نیست، کسانی 
نروند و کشور را از ۲۳ حق تحقیق و توسعه کشور 

محروم کنند.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه امروز راه و 
آرمان شهدای هسته ای به بار نشسته است، تصریح 
کرد: کسانی که می گفتند بدون کدخدا دیپلماسی 
پیش نمی رود و به این خاطر توافقی شد که در آن 
دانشمندان ما از تحقیق و توسعه در ۲۳ موضوع منع 
و محروم شدند، امروز می گویند به آمریکا نمی شود 
اعتماد کرد. همه چیز را در آمریکا متمرکز نکنیم.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه برخی ها می گویند باید قدرت کنشــگری را 
باال برد، اظهار داشــت: کار دیپلماسی آن است که 
بسترها را برای کنشگری فراهم کند و ارتقاء دهد 
نه اینکه آنها را برچیند. باال رفتن قدرت کنشگری 
یک ملت آن است که توافقی نشود که در آن حق 

تحقیق و توسعه گرفته شود.
جلیلی ادامه داد: می گویند رعایت حقوق بشر 
ضرورت ادامه حیات کشور است؛ بسیار خوب. آیا 
دانش تحقیق و توسعه حق یک ملت هست یا نه؟ 
چرا باید صد حق مسلم کشور نادیده گرفته شود؟ 
خوشبختانه امروز به این امر رسیده اند که غرب تمام 
دنیا نیست. پس هفت ماه کشور را معطل چند کشور 
غربی نکنید که آیا SPV را ثبت خواهند کرد یا نه. 
اگر خوشبختانه به این باور رسیده اید که غرب تمام 
دنیا نیست، پس نگویید به خاطر بهانه گیری چند 

کشور فالن کنوانسیون را باید پذیرفت.
وی افزود: اگر صادقانه می گویید غرب تمام دنیا 
نیســت، پس نامه ننویسید که فالن کشور دست 
چندم اروپایی می خواهد رئیس شورای امنیت شود 
و فالن کنوانسیون دیگر را هم بپذیرید. اگر صادقانه 
باور دارید غرب همه عالم نیست، مترسک هایی که 

از غرب بلند کرده اید به زمین بگذارید.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه دنیای غرب بداند ملت ما چهل ســال است 
این باور را پیدا کرده اســت کــه غرب همه عالم 
نیست و آمریکا که سردمدار غرب است هیچ غلطی 
نمی تواند بکند، تصریح کرد: امروز هم خوشبختانه 
خوش باورتریــن افراد به غــرب تازه به این نتیجه 

رسیده اند که غرب تمام دنیا نیست.
جلیلی یکی از مهم ترین سرمایه های کشور را 
تجربه ملی دانست و گفت: تنها بهره برجام تجربه 
آن اســت؛ العقل حفظ التجارب. نمی توان و نباید 
اجازه داد کسانی با اخالل در حافظه ملی، تجارب 
ملی را هم پاک کنند. اگر عقل حافظ تجارب است، 
جریانی که بر تکرار  اشتباه اصرار دارد، قبل از هرچیز 

او دارای مشکل است.
وی افزود: اگر ملتی حافظه ملی و تجارب ملی 
خود را بکار نگیرد و اگر کســانی بخواهند حافظه 
ملی و تجارب ملــی ملتی را همچون منابع دیگر 
ملی یک کشور پاک کنند، آنگاه ملت باید هم چوب 
ندانم کاری و ذوق زدگی های آن روز آنها را بخورد و 
هم پیاز  اشک آور تحلیل های متناقض امروز آنها را.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام بیان 
داشت: امروز برخی ها، طوری می گویند »مگر دنیا 
یعنی آمریــکا؟« که انگار دیگران می گفتند بدون 

کدخدا هر دیپلماســی محکوم به شکست است. 
طوری می گویند همه نگاهمان را در آمریکا متمرکز 
نکنیم که انگار دیگران می گفتند آب خوردن روی 

میز به مذاکره با آمریکا بستگی دارد.
جلیلی تصریح کرد: اگر نماد کلید نتوانســت 
مشکالت این کشور را حل کند، نماد »نعل وارونه« 
هرگز نخواهد توانست. زمانی نعل وارونه زده می شد 
و واقعیت هایی مثل شکســت پذیر بودن آمریکا و 
قابل اعتماد نبودن آمریکا را نمی دیدند اما شــعار 

واقع بینی می دادند.
وی افزود: امروز برای ملتی که الگوی مقاومت 
در جهان اســت، به جای آنکه دیپلماسی در تراز 
انقالب اسالمی را ارائه کنند الگوی عده ای، از آمریکا 
و اروپا به الگوی قطر رسیده است. این افراد اگر باور 
دارند مزیت جمهوری اسالمی مردم ساالری دینی 
و قدرت مردمی آن اســت، آیا »قطر« باید الگوی 
دیپلماســی آن باشــد؟ امروز روز دفاع ملی برای 
جمع بندی برخی تجارب نافرجام است؛ آیا امضای 
کری تضمین بود یا نه؟ آیا باغ گل بی برجام بار دارد 
یا نه؟ آیا برجام آفتاب تابان است یا چراغ خاموش؟ 
کدام معامله عاقالنه ای وجود دارد که یک طرف به 
تمامی تعهدات خود پایبند باشــد اما طرف دیگر 

زیر توافق بزند؟

مشــاور رئیس جمهور در حالی می گوید 
»هر اتفاقی هم بیفتد، برجام توانسته داغ ننگ 
تسلیحات هسته ای را از پیشانی ایران بردارد«، 
که ظاهر فراموش کرده از رفع تحریم ها گرفته 
تا رونق اقتصادی و حتی آب خوردن مردم را 
هم به برجام گره زده و بــا آن رای مردم را 

گرفته بودند. 
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و رئیس 
 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری روز 
دوشنبه در همایش »صلح و ثبات در غرب آسیا؛ یک 
منطقه، یک سرنوشت« در مرکز مطالعات سیاسی و 
بین  المللی وزارت امور خارجه در تهران طی اظهاراتی 
عنوان کرد: برجام بعد از خروج آمریکا آسیب دیده 
و حتی شاید به خاطر عدم پایبندی سایر کشورها 

بیشتر آسیب ببیند.
وی افزود: اما هر اتفاقی بیفتد، برجام توانست 
داغ ننگ تسلیحات هســته ای را از پیشانی ایران 
بردارد. بعد از خروج آمریکا کسی از آمریکا حمایت 

نمی کند و کسی دیگر نگران فعالیت های هسته ای 
ایران نیست و اکنون برجام سرمایه ای ارزشمند برای 

صلح و آرامش در منطقه است.
چنیــن ادعــای در حالی از ســوی مشــاور 
رئیس جمهور مطرح می شود که دولتمردان با توجه 
به خسارت محض برجام و دستاورد تقریباً هیچ توافق 
هسته ای، به جای عذرخواهی و تالش برای جبران 
این خسارت، به انکار وعده ها، تقلیل مطالبات مردم و 
دستاوردسازی و در نهایت تالش برای تغییر صورت 

مسئله روی آوردند.
در ایام مذاکرات هسته ای ایران و ۱+5 در دولت 
یازدهم بود که دولتمردان با کمک شبکه رسانه ای 
زنجیره ای خود به بیان وعده و وعیدهای رنگارنگ 
می پرداختند. از جمله »تحریم های ظالمانه باید از 
بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، 
 اشــتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شــود، 
منابع آبی زیاد شــده و بانک ها احیا شــوند« - »با 
توافق هسته ای بذر اقتصاد ایران به ثمر می نشیند« 

- » اقتصاد ایران بعد از توافق هسته ای شکوفا خواهد 
شد« - »منتظر هجوم سرمایه های خارجی بعد از 
توافق هسته ای باشید«. در کنار این وعده و وعیدها، 
برای تحت فشــار قرار دادن نهادهای تصمیم گیر و 
همچنین ایجاد نگرانی در افکار عمومی، هشدارهایی 
نیز داده می شد. برای مثال ادعا می شد که هر روز 
تأخیر در رسیدن به توافق و اجرای آن بیش از ۱00 

میلیون دالر ضرر به کشور وارد می کند.
براســاس تبلیغات گســترده دولتمــردان و 
رســانه های حامی دولت قرار بر این بود که برجام 
دو دستاورد عمده داشــته باشد؛ اول »لغو تمامی 
تحریم ها« و دوم »گشــایش اقتصادی برای عموم 
مردم« اما همان طور که منتقدان نیز به درســتی 
 اشــاره کرده بودند، به دلیل رعایت نکردن قاعده 
»توازن تعهدات«، »همزمانی اجرای تعهدات«، »اخذ 
تضمین از طرف مقابل« و »پیش بینی برگشت پذیری 
امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد« که قاعده 
عقلی هر قرارداد عادی حقوقی است، برجام  نتوانست 

برآورده کننده این شعارها باشد.
برجام قرار بود تحریم ها را بردارد 

باقی حرف ها بی اعتبار است
رهبر معظم انقالب اســالمی نیــز خرداد ماه 
امسال در یکی از بندهای تجربیات برجام فرمودند: 
» گره نزدن مسائل کشور به برجام و مسائل خارجی 
اســت... ما نباید مسائل کشورمان را به امری که از 
اختیارمان خارج است گره بزنیم. نباید از یک سوراخ 
دو بار گزیده شویم و از تجربه هایمان استفاده نکنیم 
و به چیزهای کم اهمیت دل خوش کنیم. مثالً اینکه 
می گویند در این قضیه  برجام، آمریکا از نظر اخالقی 
و آبرو شکســت خورده... خب بله، اما آیا ما مذاکره 
کردیــم که آمریکا بی آبرو شــود یا مذاکره کردیم 
که تحریم ها برداشــته شود؟ حاال هم که گفته اند 
تحریم های ثانویه هم برمی گردد. یا گفته می شود 
که رابطه  بین اروپا و آمریکا شــکرآب شده... مگر 
برای این مذاکره کردیم؟ البته اروپا مخالفتی هم با 

آمریکا نخواهد کرد.«

استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی 
گفت: در صورتی که ما هم به تعهدات برجامی 
خود پایبند بمانیم و هم مذاکره با آنها را در 
دستور کار قرار دهیم، در واقع این یک پیام 
از طرف ماست که اگر آمریکا هر رفتاری با ما 
بکند، جمهوری اسالمی هیچ عکس العمل منفی 

نشان نخواهد داد.
ســید محمد مرنــدی در گفت وگــو با مهر 
درباره طــرح مذاکره مجدد با آمریــکا آن هم در 
شــرایط بدعهدی  این کشور در برجام و خروجش 
از توافق هســته  ای، گفت: تصــور می کنم اینگونه 
اظهارنظرها اشتباه خطرناکی است چرا که در حال 
حاضر در شرایط برابری با آمریکا قرار نداریم. در حال 
حاضر برنامه هسته ای کشورمان نیمه تعطیل است 
اما در عین حال تحریم های آمریکایی ها تمام و کمال 
در حال اجراست، شرایط کنونی میان ایران و آمریکا 
برابر نیســت. آمریکا این موضوع را به عنوان ضعف 
ما محسوب می کند، بنابراین تا زمانی که این کشور 
شرایط را به قبل برنگرداند، مذاکره منطقی نیست.

وی اظهار داشت: واقعیت این است که مذاکره 
در شــرایط کنونی به معنای کــم آوردن در برابر 
آمریکا است، در چنین شرایطی این کشور انتظارات 
جدیدی مطرح خواهد کرد و در صورت انعقاد توافق 

جدید، مانند گذشته آن را به هم زده و به این ترتیب 
باخت بزرگی برای ما خواهد بود. حرف از مذاکره با 
آمریکا در شرایط فعلی این پیام را به دشمن منتقل 
می کند که عهدشکنی آنها و زیر پا گذاشتن توافقات 
بین المللی در حالی که سایر طرف ها پایبندی خود 
را حفظ کرده اند، هیچ عواقبی برای آنها ندارد. اگر 
قرار باشد هر بار آمریکا زیر تعهداتش بزند و ما هم 
هیچ واکنشی نشان ندهیم و عالوه  بر آن از مذاکره 
مجدد هم صحبت کنیم، قطعا عاقالنه نخواهد بود. 
در صورتی که ما هم به تعهدات برجامی خود پایبند 
بمانیــم و هم مذاکره با آنها را در دســتور کار قرار 
دهیم، در واقع این یک پیام از طرف ماست که اگر 
آمریکا هر رفتاری با ما بکند، جمهوری اسالمی هیچ 
عکس العمل منفی نشان نخواهد داد. مذاکره کردن 
با کســی مثل ترامپ که نه به اخالق پایبند است 
و نه به تعهدات سیاسی و بین المللی اصال عاقالنه 
نیست، زیرا احتماال در جریان مذاکره او فشارها بر 
جمهوری اسالمی را افزایش داده و محدودیت های 
جدیدی اعمال می کند و تمام تعهدات خود را زیر 
پا می گــذارد و اطمینان دارد که هیچ عواقبی هم 

برای او به همراه ندارد.
تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به این سؤال 
که در شرایط فعلی راهکار چیست؟ بیان داشت: با 

توجه به اینکه جمهوری اسالمی بطور کامل برجام را 
اجرا می کند و در طرف مقابل آمریکا به صورت کامال 
شفاف برخورد ظالمانه ای حتی از نگاه غربی ها دارد، 
بنابراین باید از این زاویه برخورد کرده و به آمریکا 
فشار آوریم که روش منطقی را دنبال کنند، یا اینکه 
برجــام را بپذیرنــد و در غیراین صورت جمهوری 

اسالمی ایران برنامه هسته ای خود را تقویت کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: باید به افراد و 
جریان هایی که دنبال مذاکره با آمریکا هستند، تاکید 
کنم که پس از خروج از برجام از یک سو ترامپ در 
سخنانش صحبت از معامله بزرگ با ایران کرد و از 
دیگر سو، وزیر خارجه آمریکا ۱۲ شرط را برای ایران 
تعیین کرد که اگر آنها را مورد بررسی قرار دهیم، 
متوجه می شــویم که این شروط به معنای تسلیم 
ایران است. بنابراین  ترامپ به دنبال معامله با ایران 
نیست، بلکه به دنبال تسلیم است. مذاکره مجدد با 
آمریکا به این مفهوم اســت که یک سری امتیازات 
دیگر به این کشــور بدهیم و مطمئن نباشیم که  
آیا آنها به تعهدات شان عمل می کنند یا خیر. زیرا 
آمریکا کشوری است که حتی نسبت به متحدین 
خود هیچ گونه تعهدی ندارد و به توافقاتی که امضا 
شده پایبند نیست. پس برای چه باید دوباره با آنها 
مذاکــره کنیم و االن چه چیز تازه ای دوباره باید به  

آمریکا بدهیم؟ بازی سازش که این روزها برخی در 
داخل با هماهنگی بیرون از کشور در حال پیشبرد 
آن هســتند، محکوم به شکست اســت. امروز که 
برنامه هسته ای ما نیمه تعطیل است، توازنی نیست 
تا مذاکره کنیم. اگر چنین شرایطی را بپذیریم، به 
شکلی تفسیر خواهند کرد که ایران به زانو در آمده 
است. مرندی خاطرنشان کرد: ما انعطاف بسیاری 
از خود به ویژه در مســئله برجام نشان دادیم. در 
نتیجه به جامعه جهانی ثابت کردیم که در پی حل 
مسئله هستیم. اما اکنون که آمریکا چنین رفتاری از 
خود بروز داده و از توافق هسته ای خارج شده است، 
ما دیگر نمی توانیم بیش از این انعطاف نشان دهیم و 
یا امتیازات جدید بدهیم. زیرا این پروسه ادامه خواهد 
داشــت و در این صورت ما استقالل کشور خود را 
از دســت خواهیم داد. وی با بیان اینکه هیچ گونه 
تفاوت راهبردی میان دولت های این کشور در مقاطع 
مختلف و در مقابل ایران وجود ندارد، افزود: هر دو به 
دنبال تشدید فشار و تحریم بودند و استراتژی هر دو 
فشار بوده است. اساساً تحریم های فلج کننده را اوباما 
مطرح کرد. قطعنامه  ۱۹۲۹ که در دوره  اوباما مطرح 
شــد، رابرت گیتس گفت این سکوی فشار است تا 
ما بتوانیم فشارهای بیشتری وارد کنیم. مبدع این 

سیاست فشار حداکثری، اوباما بوده است.

امام جمعه  احمد خاتمی  آیت اهلل سید 
موقت تهران طی بیانیه ای گفت که انتصاب 
دامادش در حوزه ریاست سازمان برنامه و 

بودجه ارتباطی با او ندارد.
آیت اهلل سید احمد خاتمی در بیانیه ای نوشت : 
»چند روزی اســت در فضای مجازی مسئولیت 
دامادم آقای ســید حســین میرخلیلی در دفتر 
آقای دکتر نوبخت منتشــر شــده است در این 
رابطه چند نکته گفتنی است: اول اینکه در آغاز 
زندگی مشترک دخترانم با دامادها، گفته ام »همه 
مسئولیت کارهایتان با خودتان است، این انتساب 
را دخالت ندهید. دوم اینکه هیچ گاه برای هیچ یک 
از دامادهایم سفارشی برای کاری نداشته و ندارم 

چون رانت خواری را منکر می دانم.
ســوم اینکــه در رابطه با مســئولیت آقای 
میرخلیلی نه در این مسئولیت و نه در مسئولیت 
قبلی هم بنده نه تلفنی نه پیامکی نه کتبی هیچ 
سفارشی نداشــته ام می توانید از آقای محمدی 
)رئیس محترم سابق سازمان اوقاف و امور خیریه( 

و آقای دکتر نوبخت بپرسید.
چهارم اینکه از حساسیت جامعه اسالمی بر 

این امور سپاسگزارم و امیدوارم این روش ادامه یابد 
و پنجم اینکه در این عرصه هم باید تقوی، محور 
باشد، از تجسس و عیب جویی پرهیز گردد، باید 

درصدد اصالح عیب موجود بود.«
استعفای داماد رئیس جمهور 

 از سوی دیگر درحالی که هفته گذشته رضا 
رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت، کامبیز مهدی 
زاده داماد رئیس جمهور را به سمت معاون وزیر و 
رئیس سازمان زمین شناسی منصوب کرده و اعالم 
کرده بود که او از گزینه های محق این سمت است ، 
مهدی زاده روز گذشته متن استعفای خود را تقدیم 

رحمانی کرد و رسما از این سمت کناره گرفت.
وزیر صمت در دفاع از این انتصاب پر حاشیه 
گفته بود آنها که درباره این انتصاب تردید داشتند، 
وقتی سوابق او را دیدند به ما تبریک گفتند؛ قطعاً 
اگر هر فردی سوابق او را ببیند، آن را تایید می کند.

وی همچنیــن گفته بود: بــدون تردید این 
فرد از نظر شایســتگی ها، صالحیت های فردی، 
کارآمدی، مدارک تحصیلــی و انگیزه، رزومه ای 
قوی دارد و هیچ بحث دیگری جز این محورها در 

میان نبوده است.

مشاور عالی وزیر امور خارجه کشورمان 
و رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه با یکدیگر 
دیدار و در مورد تشکیل کمیته قانون اساسی 
سوریه و نشست آتی کشورهای ضامن صلح 

این کشور گفت وگو کردند.
ســرویس مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوری 
سوریه اعالم کرد که »بشار اسد« و »حسین جابری 
انصاری« روز یکشنبه پیرامون تشکیل کمیته قانون 
اساسی سوریه و نشســت کشورهای ضامن صلح 
سوریه در ژنو در روزهای هفدهم و هجدهم دسامبر 
)۲6 و ۲۷ آذرماه(، با یکدیگر بحث و گفت وگو کردند.
در این دیدار، رئیس جمهور سوریه تالش های ایران 
برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه را به رغم 
موانع به وجود آمده از ســوی کشــورهای حامی 
تروریسم مورد تمجید قرار داد.سرویس مطبوعاتی 
دفتر ریاست جمهوری سوریه اعالم کرد: »]جابری[ 
انصاری در دیدار عصر یکشــنبه خود با بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه را در جریان تمهیدات الزم برای 
برگزاری نشستی با حضور کشورهای ضامن صلح 
سوریه- که برای دو روز آینده در ژنو برنامه ریزی شده 
است- قرار داد«.گفتنی است که ماه میالدی گذشته، 
»استفان دی میستورا« نماینده ویژه سازمان ملل 

جلیلی در دانشگاه شریف:

حاال كه می گویید »غرب« همه دنیا نیست 
پس كشور را معطل »كانال مالی اروپا« نکنید

آقای آشنا! برجام برای برداشتن ننگ تسلیحات هسته ای 
از پیشانی ایران بود یا لغو تحریم ها؟!

تحلیلگر مسائل سیاسی:

مذاكره مجدد با آمریکا نفی استقالل كشور است

توضیحات آیت اهلل خاتمی 
درباره انتصاب دامادش در دولت

دیدار »جابری انصاری« با »بشار اسد« 
و گفت وگو درباره تأسیس کمیته قانون اساسی سوریه

رئیس  مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: طرح 
انتقال آب دریای خزر مشکل زیست محیطی ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، از ســمنان، احمد همتی، 
اظهار کــرد: انتقال آب از دریای خزر از طرح های مهم برای 
رفع مشــکل کم آبی استان سمنان به شــمار می رود؛ زیرا 
اســتان با مشکل جدی کم آبی مواجه است.وی تصریح کرد: 
بر اساس اعالم نظر کارشناسان ذی ربط و مسئوالن سازمان 
حفاظت محیط زیست، طرح انتقال آب دریای خزر از لحاظ 

زیست محیطی هیچ مشکلی ندارد. رئیس  مجمع نمایندگان 
استان سمنان در مجلس با  اشاره به اینکه وزارت نیرو هم با 
کلیات طرح انتقال آب دریای خزر موافقت کرده است، اضافه 
کرد: برآورد هزینه، اجرای طرح و سرمایه گذار را پیگیر هستیم.
همتی تصریح کرد: طرح انتقال آب از خزر باید به زودی 

تحقق پیدا کند و مشکل کم آبی استان برطرف شود.
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی شهر در مجلس با 
تأکید بر اینکه با اجرای این طرح مشکالت آبی کشاورزان و 
حتی صنعت رفع می شود، اظهار کرد: شاهد اتفاقات خوبی با 

رفع مشکل کم آبی در سمنان خواهیم بود.
وی تصریح کرد: اقدامات تأمین منابع پایدار آب و انتقال 
آب بایــد به صورت قانونی پیگیری شــود و تا امروز نیز تمام 
محورهای قانونی و اداری انتقال آب دریای خزر انجام شــده 

است و باید این طرح به مرحله اجرا برسد.
همتی بیان داشــت: امروز زمینه اجرای طرح انتقال آب 
دریای خزر به فالت مرکزی ایران آماده بوده و دولت نیز آماده 

است تا این طرح را با همکاری همه جانبه اجرا کند.
همتی با بیان اینکه اســتان ســمنان ازنظر ردیف های 
بودجه ای جزو کم ردیف ترین اســتان های کشــور محسوب 
می شود از اســتاندار جدید سمنان خواست تا تالش کند و 

عقب ماندگی های این استان جبران شود.

نماینده مردم سمنان:

طرح انتقال آب دریای خزر مشکل زیست محیطی ندارد

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 96 گفت: از دولت روحانی می توان با تعبیر دولت هاشمی منهای 
سازندگی یاد کرد.

مصطفی هاشمی  طبا در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: تفکرات دولت آقای روحانی شباهت های زیادی به دولت 
آقای هاشمی دارد. با این تفاوت که در دولت سازندگی همان طور که از اسم آن نیز پیداست تمرکز دولت بر ترمیم آثار 
جنگ و ساختن زیرساخت های کشور بود. دولت آقای هاشمی در عین حال که به اصول اقتصاد آزاد توجه داشت، ولی به 
سازندگی کشور نیز بها می داد. به طور کلی می توان از دولت روحانی با تعبیر »دولت هاشمی منهای سازندگی« یاد کرد.

وی همچنین گفت: تفکرات اجتماعی آقای روحانی و مرحوم  هاشمی بی شباهت با هم  نیست ولی آقای هاشمی 
بر روی سازندگی تاکید داشت در حالی که دولت آقای روحانی سازوکار مشخصی برای امر سازندگی در کشور در نظر 
نگرفته است. وقتی سازمان برنامه و بودجه به سازوکارهای سازندگی در کشور توجهی ندارد، چطور می توان از دولت 

آقای روحانی توقع سازندگی داشت.

هاشمی طبا:
دولت روحانی همان دولت هاشمی منهای سازندگی است

در امور سوریه ابراز امیدواری کرد که کمیته قانون 
اساسی سوریه در ماه دسامبر تشکیل جلسه دهد.

به گــزارش مهــر در همین ارتباط، »بشــار 
الجعفری« ســفیر سوریه در ســازمان ملل نیز به 
شورای امنیت سازمان ملل گفته بود که دمشق بر 
این باور است کمیته قانون اساسی سوریه- که قرار 
اســت پیش نویس اصالحات قانون اساسی را تهیه 

کند- الزم است هرچه سریعتر تشکیل شود.



برلین به خاطر ترس از گسترش اعتراضات
فروش سالح به عربستان را متوقف کرد

دولت آلمان تحت فشار مخالفان و به خاطر 
ترس از گسترش اعتراضات مردمی، فروش سالح 

به عربستان را متوقف کرد.
»اشــتفان زایبرت« سخنگوی دولت آلمان گفت: 
عالوه بر لغو صدور سالح از آلمان به عربستان ، مجوزهای 

قبلی صدور سالح به این کشور نیز لغو شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، آلمان یکی از 

صادر کنندگان اصلی تسلیحات به عربستان و کشورهای 
عضــو ائتالف در جنگ یمن بوده اســت. پیش از این 
مقامــات برلین به دروغ اعالم کــرده بودند که صدور 

سالح به عربستان را قطع کرده اند.
بر اساس گزارش ســاالنه ، آلمان در سال 2017 
به ارزش 6 میلیارد و 242 میلیون یورو به کشــورهای 

جهان)ازجمله عربستان( سالح صادر کرده است.

درخواست آمریکا از رژیم صهیونیستی
برای اخراج چین از بندر حیفا

ناوگان ششم دریایی آمریکا اعالم کرده در صورتی 
که چین تا دو سال آینده نیز نظارت بر بندر حیفا در 
سرزمین های اشغالی را برعهده داشته باشد، احتماال 
آمریکا عملیات خود را در این بندر متوقف می کند. 

براســاس گزارش  روزنامه اورشــلیم پست این موضع 
نیروی دریایی آمریکا کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی را وادار 
به بازنگری در همکاری با شرکت چینی مسئول اداره بندر 

کرده است. مسئوالن نظامی آمریکایی به همتایان اسرائیلی 
خود نگرانی شان نسبت به حضور چین در این بندر را اعالم 
کرده اند و همین مســئله باعث شده رژیم صهیونیستی به 
دنبال بازنگری در توافق با چین باشــد.یک افسر ارشد در 
ارتش اسرائیل نیز گفته: »بازنگری در توافق در حال انجام 
اســت اما هنوز مشخص نیست که اسرائیل راهی برای رفع 

نگرانی واشنگتن درباره این معامله دارد یا خیر.«
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

سرویس خارجی -
»ادوارد فیلیپ« نخســت وزیر فرانسه در 
پی ادامه شورش های »جلیقه زردها« اعتراف 
کرد دولت مرتکب  اشتباه شد و به اندازه کافی 
به ســخن مردم گوش نکرد. 5 هفته است که 
روزهای شنبه، شهرهای مختلف فرانسه صحنه 
شــورش های مردمی به شرایط بد اقتصادی و 
نظام سرمایه داری اســت و 8 نفر نیز در این 

ناآرامی ها کشته شده اند. 
رسانه های فرانســوی دیروز اعالم کردند بعد از 
اعتراضات جلیقه زردها در روز شــنبه این هفته دو 
نفر دیگر از معترضان کشته شدند و بدین ترتیب این 
اعتراضات در پنجمین هفته خود 8 کشــته بر جای 
گذاشــته و حدود 7000 تن نیز بازداشت یا زخمی 
شده اند.فعاالن این جنبش در شبکه های اجتماعی 
با دعــوت از مردم برای ادامه تظاهرات و اعتراض ها 
علیه سیاست های دولت فرانسه از مجلس این کشور 
خواســته اند با برگزاری رفرانــدوم زمینه برکناری 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور را فراهم کنند. از سوی 
دیگر در تظاهرات روز شــنبه شماری از معترضان 
خواستار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا شدند. به نظر 
می رســد هر چه زمان می گذرد اوضاع برای دولت 
نئولیبرال ماکرون سخت تر و سخت تر می شود چرا 
که خواسته های معترضان جدی و جدی تر می شود.

رئیس  مجلس ملی فرانســه هم گفته: »احتماال 
کسری بودجه فرانســه از محدوده  اتحادیه اروپا که 
3 درصد تولید ناخالص داخلی اســت فراتر می رود 
و به 3/4 درصد می رسد. پس از اینکه رئیس جمهور 

در واکنش به شورش جلیقه زردها

نخست وزیر فرانسه:  اشتباه کردیم
باید به حرف مردم گوش می کردیم

امتیازاتــی به معترضان داد، انتظار می رود کســری 
بودجه فرانسه به 10 میلیارد یورو )11 میلیارد دالر( 

برسد و سقف کسری بودجه را بشکند.«
ما  اشتباه کردیم

با ادامه اعتراضات و حضــور مردم در خیابان ها 
علی رغم عقب نشینی ماکرون و درخواست های دولت 
برای توقف اعتراضات، »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر 
فرانسه اذعان کرد دولت فرانسه در مدیریت اعتراضات 
فعاالن جنبش ضدســرمایه داری در این کشور دچار 
 اشتباه شــده اســت. وی در مصاحبه ای با روزنامه 
فرانسوی لزاکو، اذعان کرد: »دولت به اندازه کافی به 
سخنان فرانسویان گوش نکرده است« و در مدیریت 

بحران »فعاالن جنبش ضد سرمایه داری« دچار  اشتباه 
شده است. ادوارد فیلیپ خاطرنشان کرد: »من متقاعد 
شدم که آنها می خواهند این کشور تغییر کند. من به 
آنها می گویم ناشکیبایی آنها ناشکیبایی من هم هست. 
ما با مشــارکت بیشتر به ترمیم کشور ادامه خواهیم 
داد«. »برونو لومیر« وزیر دارایی فرانســه نیز پیش تر 
با هشدار درباره پیامدهای اعتراض های اخیر در این 
کشور بر اقتصاد فرانسه گفته بود: »خشونت های ناشی 
از اعتراض های جلیقه زردها در سراســر فرانسه برای 

اقتصاد ملی پیامدی فاجعه بار به دنبال دارد.«
تظاهرات در بلژیک و مجارستان

تظاهرات کمابیش در سایر کشورهای اروپایی نیز 

ادامه دارد. روز یکشنبه در بروکسل تجمع موافقان 
و مخالفان پیمان تازه  تصویب شــده ســازمان ملل 
متحد در مورد مهاجران، با دخالت پلیس ضدشورش 
بلژیک به درگیری و خشونت منجر شد. براساس این 
گزارش ده ها نفر از نیروهای ضدشورش پیاده و سوار 
بر اسب، با باتوم، خودروهای آب پاش و گاز  اشک آور 
به شــرکت کنندگان در این تجمــع حمله کردند. 
»ســوتیری دیمپینودیس« از خبرنگاران حاضر در 
محل این تجمع نوشــته پلیس دست کم 1۵ نفر از 
معترضین را بازداشت کرده است. تجمع روز یکشنبه 
در برابر مقر کمیسیون اروپا از سوی دو گروه مخالف 

سازماندهی شده بود. 
یکی از گروه های راســتگرای مخالف مهاجران 
کــه مصوبه اخیر ملل متحد را ناقض حاکمیت ملی 
و موجب گســترش امواج پناهجویان به کشورهای 
غربی می دانند و در طــرف دیگر، گروه های حامی 
حقوق بشــر که تأکید دارند پناهجویان باید بتوانند 
در کشــورهای غربی پناهندگــی دریافت کنند. در 
مجارســتان نیز مثل روزهای گذشته هزاران نفر از 
مردم این کشــور برای نشان دادن مخالفت خود با 
سیاســت های دولت در مقابل مقر تلویزیون دولتی 
این کشور در بوداپست تجمع کردند. این چهارمین 
روزاعتراضات ضددولتی مردم مجارستان در بوداپست 
در مخالفت با تصویب قانون موســوم به برده داری 
اســت که به گفته معترضان حق و حقوق کارگران 
را به شدت محدود خواهد کرد. معترضان صبح روز 
یکشنبه نیز در مقابل پارلمان این کشور تجمع کرده 

و شعارهای ضددولتی سر دادند. 

رئیس جمهور ســودان با »بشار اسد« در 
پایتخت ســوریه دیدار و گفت وگو کرد و با 
این اقدام خود، تحریم های همه جانبه سران 
کشورهای عربی علیه دولت دمشق را شکست.
»عمر البشیر« به عنوان نخستین رئیس جمهور 
یک کشــورعربی، پس از هفت ســال دیروز وارد 
پایتخت سوریه شــد و با رئیس جمهور این کشور 
دیدار کرد. در شــرایطی که عملیات نظامی ارتش 
ســوریه موقتا متوقف شده، این سفر رئیس جمهور 
سودان و اقبالی که سایر کشورها برای تجدید روابط 
با سوریه از خود نشان می دهند، یک پیروزی بزرگ 
برای این کشــور محسوب می شود. به این ترتیب، 
پس از هفت و نیم سال آغاز بحران سوریه، باالخره 
ورق به نفع دولت و مردم ســوریه برگشته است و 
بسیاری از کشورهای عربی که قبال خواستار براندازی 
نظام سوریه بودند، در مواضع خود در قبال دمشق، 

تجدیدنظر کرده اند.
به گزارش تسنیم، رئیس جمهور سودان یکشنبه 
در دمشــق مورد استقبال بشار اســد قرار گرفت. 
روسای دو کشور بعد از آن، به کاخ »الشعب« رفتند 
و در پشت درهای بسته و به دور از چشم خبرنگاران، 
درباره روابط دوجانبه و نیز تحوالت داخلی سوریه 
و منطقه گفت و گو کردند. البشیر پس ازاین دیدار، 

همان روز به سودان 
بازگشت.

تمایل 
کشورها برای از 
سرگیری روابط

 عالوه بر سودان، 
برخی از کشورهای 
منطقــه  یگــر  د
و  اردن  نیزمثــل 
از  خواستار  امارات، 
ســرگیری روابط با 
در  شــدند.  سوریه 

ادامه این ابراز تمایل ها، نهاد موسوم به پارلمان های 
عربی هم خواســتار از سرگیری مناسبات با سوریه 

شد.
در این میان، دولت ترکیه نیز در قبال دمشق، 
چرخش انجام داد. به گــزارش خبرگزاری فارس، 
»مولود چــاووش اوغلو« وزیر خارجــه ترکیه روز 
یکشنبه طی نشست »مجمع دوحه« در قطر، درباره 
روابط آنکارا با دولت »بشار اسد« اظهار داشت: اگر 
بشار اسد در یک انتخابات دموکراتیک پیروز شود، 
آنکارا همکاری با او را بررسی می کند. این اظهارات 
در حالــی صورت گرفت که ســران ترکیه تاکنون 

ری  برکنــا روی 
کناره گیــری  یــا 
ر  ئیس جمهــو ر
قانونی سوریه تاکید 

داشته اند.
خارجه  وزیــر 
دربــاره  ترکیــه 
میان  همکاری های 
آنــکارا، تهــران و 
مســکو در موضوع 
به  خطاب  سوریه، 
آمریــکا و متحدان 
غربی این کشــور گفت: دوست داشــته باشید یا 
نه، ما با روســیه و ایــران کار کرده و به نتیجه هم 
رسیده ایم. تا االن هیچ حمایتی از دوستان خود در 
ائتــالف ]آمریکا[ دریافت نکرده ایم و آنها همچنان 
هر از چند گاهی جلســات کوچک خود را برگزار 
می کنند، تا قانون اساسی سوریه را تدوین کنند... ما 
با تدوین قانون اساسی سوریه توسط دیگران مخالف 
هســتیم. باید اجازه داد که خودشان قانون اساسی 

خود را بنویسند.
وزیر خارجه ترکیه افزود: ســوری ها باید قانون 
اساسی خود را تدوین کنند تا کشور برای انتخاباتی 

زیر نظر سازمان ملل آماده شود. این انتخابات باید 
فراگیر باشد و همه افراد واجد در سوریه و پناهجویان 
در دیگر کشورها امکان شرکت در آن را داشته باشند. 
این انتخابات باید بسیار معتبر، شفاف، دموکراتیک و 
عادالنه باشد. در آن صورت، نهایتاً این مردم سوریه 
هستند که باید تصمیم بگیرند که چه کسی باید بر 

سوریه حکومت کند.
جنایت تازه آمریکا

ائتالف آمریکایی به اصالح ضدداعش بار دیگر 
منطقــه »هجین« در اســتان دیروالزور را به بهانه 

مبارزه با گروه تروریستی داعش، هدف قرار داد.
منابع سوری اعالم کردند، بر اثر این حمله که روز 
یکشنبه صورت گرفت، 17 غیرنظامی سوری ازجمله 

چند زن و کودک، جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری فارس، جنگنده های ائتالف 
آمریکایی در این حمله، روســتای »البوخاطر« را 

هدف قرار دادند.
»ائتالف بین المللــی ضدداعش« به فرماندهی 
آمریکا در خارج از چارچوب ســازمان ملل و بدون 
موافقت شورای امنیت، مرداد 1393 تشکیل شده 
است. این ائتالف هرگز به طور جدی با داعش وارد 
نبرد نشــده و درعوض، شمار زیادی از غیرنظامیان 

سوری و عراقی را کشته است.

نمایندگان گروه تروریســتی طالبان با فرستاده های آمریکا، 
عربستان، امارات و پاکستان در »ابوظبی« دیدار و گفت و گو کردند.
نمایندگان طالبان دیروز در ابوظبی با نمایندگان چهار کشور آمریکا، 
عربستان سعودی، امارات و پاکستان بدون حضور فرستاده ای از جانب دولت 

افغانستان، دیدار و گفت و گو کردند. 
شورای عالی صلح افغانستان اعالم کرد، دولت کابل در جریان برگزاری 
این نشست بوده و این نوع نشست ها، نقش تسریع کننده ای را در روند صلح 
افغانستان دارند. با این حال، »سید احسان طاهری« سخنگوی شورای عالی 
صلح افغانســتان گفت، هیچ کشوری حق ندارد به نمایندگی از افغانستان 

وارد مذاکرات صلح با طالبان شود.
در ارتباط با موضوع مذاکرات، گزارشی نرسید، اما پیش از این طالبان 
اعالم کرده بود، در این نشســت با نماینده آمریکا در مورد رهایی زندانیان 

این گروه از زندان های افغانستان مذاکره خواهد کرد.
»عمران خان« نخســت وزیر پاکستان، جمعه هفته گذشته گفته بود 
که کشــورش از راه  حل صلح آمیز در افغانســتان حمایت می کند و آماده 

همکاری در این زمینه است.
شــماری از تحلیلگران بر این باورند، در صورتی که اسالم آباد در مورد 
صلح درافغانستان صادقانه همکاری کند، صلح و ثبات در آینده نزدیک در 

این کشور استقرار خواهد یافت. 
مرگ 12 نیروی دولتی

مقامات محلی در قندهار از کشته شدن هفت نظامی افغان و جراحت 
سه تن دیگر نیز بر اثر حمله عناصر طالبان به یکی از پاسگاه های مرزی در 

والیت »قندهار«خبر دادند.

نشست محرمانه آمریکا و عربستان با طالبان
در امارات، بدون حضور افغانستان

»مــزدوران  گــروه  رهبر 
طرح  جزئیــات  فرانســوی« 
سعودی- اماراتی برای یورش به 
قطر و  اشــغال آن در سال 1۹۹۶ 

را افشا کرد.
شبکه الجزیره اخیرا در یک فیلم 
مستند از طرح عربستان و امارات برای 
کودتا در قطر در ســال 1996 خبر 

پرونده

رهبر گروه »مزدوران فرانسوی « از جزئیات 
طرح کودتا علیه قطر در سال 1996 می گوید

داده بود اما چهار کشــور محاصره کننده قطر اعم از عربستان، مصر، امارات 
و بحرین هر گونه دســت داشتن در این کودتا را رد کردند. اکنون جزئیات 
بیشتری درباره این تالش نافرجام برای کودتا منتشر شده است. به گزارش 
فارس، نام رهبر گروه »مزدوران فرانســوی« که تالش داشته در قطر کودتا 
کند، »پل باریل« عنوان شــده است. شبکه الجزیره مصاحبه اختصاصی با 
پل باریل انجام داده است. پل در این مصاحبه می گوید: امارات حمایت های 
زیادی برای اجرای عملیات یورش به قطر به عمل آورد و مسئوالن امارات 
او و تیمش را در هتل اینترکونتیننتال ابوظبی اقامت دادند جایی که سالح 

زیادی در آن ذخیره شده بود.
امارات همچنین به باریل و تیمش گذرنامه های رسمی اماراتی اعطا کرده 
بود تا آزادانه تردد کنند و به گفته باریل »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی که 
در آن زمان منصب رئیس  ستاد مشترک نیروهای مسلح امارات را بر عهده 
داشــت، این گذرنامه ها را به آنها اعطا کرده بود. »باریل« در این گفت و گو 
همچنین می گوید به همراه چهل نفر از اعضای تیمش که در ســطح عالی 
آموزش نظامی دیده بودند، برای اجرای عملیات یورش آماده شــده بودند 
و او برای این عملیات از تجربیات و روابط قبلی خود با مسئوالن اماراتی و 
سعودی بهره برده بود همچنان که وی در سال 1979 نیز عملیات نابودی 

شورش جنبش »جهیمان« در مکه را رهبری کرده بود.
باریل درباره طرح یورش نیز گفت که سالح سنگین از مصر آورده شده 
و نیروها از جمله افســران و نظامیان فــراری قطری به امارات برای اجرای 
عملیات آماده شــده بودند و عالوه  بر آن عربستان شبه نظامیان قبیله ای را 
آماده کرده بود و بحرین نیز به عنوان ایستگاهی برای باریل و تیمش جهت 
مدیریت تماس ها و شــنود تمامی اتفاقاتی که در دوحه رخ می داد، تعیین 
شده بود. باریل همچنین موفق شده بود سه هزار نظامی از چاد را با اعطای 
مبلغ 20 میلیون دالر به »ادریس دبی« رئیس جمهور این کشور جذب و آنها 
را برای مشارکت در این عملیات آماده کند. به گفته وی هزینه کل تدارک 

برای اجرای این عملیات مجموعا حدود 100 میلیون دالر بود.
این مزدور فرانســوی افزود: شخص »ژاک شیراک« رئیس جمهور وقت 
فرانسه با او تماس گرفته و از او می خواهد تا دست از ارتکاب هرگونه حماقتی 
بردارد اما در نهایت آنچه باعث توقف عملیات یورش شد، تصمیم »خلیفه 
بن حمد آل ثانی«، امیر پیشین و از موسسان قطر، بود و پس از آنکه باریل 
به او ابالغ کرد که در صورت یورش به قطر شــمار کشــته ها به 1000 نفر 
خواهد رسید، خلیفه بن حمد تصمیم به توقف این عملیات گرفت. به گفته 
باریل اگر این عملیات اجرا می شد »کشتاری« در قطر رخ می داد. باریل افزود 
که تیم ویژه او مأمور تأمین امنیت خلیفه بن حمد و دستگیری »حمد بن 
خلیفه آل ثانی« امیر وقت قطر و نابودی »حمد بن جاسم« وزیر خارجه وقت 
این کشور و تعدادی دیگر از چهره های برجسته و خاندان حاکم قطر بودند.

پس از ادامه تحریم های آمریکا، کره شمالی تهدید کرد روند 
خلع سالح هسته ای را برای همیشه متوقف می کند.

خبرگزاری دولتی کره شمالي به نقل از مقامات رسمی پیونگ یانگ 
اعــالم کرد در صورتی که آمریکا به تحریم های خود ادامه بدهد، کره 
شمالی روند خلع سالح هسته ای را برای همیشه متوقف خواهد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از اسپوتنیک، این خبرگزاري افزود، در 6 ماه 
گذشته، کره شمالي حداقل هشت بار به دالیل مختلف مانند پولشویی، 
حمالت سایبری و حمل ونقل غیرقانونی، مورد تحریم قرار گرفته است 
و پس از اجالس ســنگاپور، مقام های واشنگتن بارها اقداماتی را علیه 

پیونگ یانگ انجام داده اند.
گفتنی است آمریکا روز دوشنبه هفته گذشته سه نفر از مقام های 
عالی رتبه کره شــمالی را به اتهام مشــارکت در نقض حقوق بشر در 
فهرست تحریم های خود قرار داد. آمریکا حتی به دلیل آنکه هواپیمای 
»مون جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی به کره شمالی سفر کرده، 
این هواپیما را در لیســت ســیاه قرار داده است. تمام این اقدامات در 

بحبوحه مذاکرات دو طرف صورت گرفته است.
از سوی دیگر، مراســم هفتمین سالگرد درگذشت »کیم جونگ 
ایل« رهبر پیشین کره شــمالی در پیونگ یانگ برگزار شد. انبوهی 
از مردم کره شــمالی با دیدار از مجسمه رهبر فقید این کشور و ادای 
وفاداری به »کیم جونگ  اون«، رهبر فعلی این کشــور، مراسم یادبود 

کیم جونگ ایل را برگزار کردند.

کره شمالی تهدید کرد
مذاکرات را برای همیشه قطع می کند

مراسم یادبود هفتمین سالگرد درگذشت کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی طبق آماری که یک موسســه غیر دولتی اعالم کرده اســت، تعداد 
قربانیان در جنگ یمن به  بیش از 60 هزار نفر رســیده است. سازمان 
ملل این آمار را حداکثر 10 هزار نفر اعالم کرده بود! موسسات تحقیقاتی 
و برخی رسانه های بین المللی نیز آمار واقعی تلفات جنگ یمن را بسیار 

بیشتر از آمارهای رسمی اعالم می کنند. 
رسانه های حامی عربستان و حتی نهادهای بین المللی در طول مدت 
جنگ یمن همواره آمار کشته ها را بسیار پایین اعالم کرده اند. این مسئله 
به نوعی کمک به عربستان در جنگ یمن به شمار می رود. اما آمار واقعی 
این جنگ حجم باالی جنایت آل ســعود را نشان می دهد.  به گزارش 
فارس، آندرا کاربنی یک منبع آگاه از ســازمان غیر دولتی)ACLED( در 
این مورد به شــبکه خبری راشاتودی گفته که شمار کشته های مردم 
یمن در جنگ کنونی از 60 هزار نفر هم فراتر رفته است و این در حالی 
است که برخی رسانه ها با نادیده  گرفتن تخریب ها همچنان به آمارهای 

قدیمی استناد می کنند.
طبق آمار این موسســه، از ژانویه)دی ماه( سال 2016 بیش از 60 
هزار نفر در یمن کشــته شده اند و برآورد می شود که نیمی از این افراد 
در سال جاری جان باخته باشند. کاربنی افزود: »آنچه ما در گزارش ها 
می بینیم این است که دستکم یک تنبلی عمومی به عنوان مثال در ارائه 
آمار وجود دارد. سازمان ملل رقم 10 هزار نفر را اعالم کرده است و این 
تنها آمار رســمی از  سال 2016 تاکنون محسوب می شود و همچنان 
بسیاری از روزنامه ها و رسانه از این آمار استفاده می کنند و میزان قابل 
توجه تخریب ها را نادیده می گیرند.« در واقع طبق این گزارش آمار واقعی 

کشته های یمن شش برابر آمار سازمان ملل است. 
جنگ یمن وارد چهارمین سال خود شده و بر اساس گزارش ها در 
هر 10 دقیقه یک کودک یمنی به دلیل بیماری وبا، گرسنگی یا بمباران 
ائتالف متجاوز ســعودی می میرد. اخیرا روزنامه گاردین نیز اعالم کرده 
بود 8۵ هزار کودک یمنی به دلیل محاصره این کشور جان باخته اند. 

الحدیده
اما با گذشــت ۵ روز از توافق اســتکهلم، تجاوز ائتالف سعودی به 
»الحدیده« همچنان ادامه دارد. طبق این توافق از بامداد امروز آتش بس 
در الحدیده حاکم شــده و نیروهای نظامــی دو طرف باید از این بندر 
عقب نشــینی کنند. البته وزیر خارجه دولت مستعفی یمن مدعی شده 
که اجرای توافق الحدیده 24 روز طول خواهد کشید و طی آن نیرو های 
آنها به حومه های جنوبی و شــرقی شهر الحدیده عقب نشینی خواهند 
کرد. با این حال در دو روز گذشــته ائتالف سعودی حمالت زیادی به 
اســتان الحدیده داشته و همین مسئله سبب شده که مقامات انصاراهلل 
تاکید کنند ائتالف ســعودی به دنبال کارشکنی در اجرای آتش بس در 

الحدیده هستند.

مشارکت گســترده ساکنان غزه در مراسم 
سی و یکمین ســالروز تاسیس جنبش حماس 
بازتاب گسترده ای در شبکه های صهیونیستی 
داشت به نحوی که شــبکه 20 تلویزیون این 
رژیم اعالم کرده نزدیک به نیم میلیون نفر در 

این مراسم مشارکت داشتند.
گزارش های تکمیلی از جشن سی و یکمین سالروز 
تاســیس جنبش حماس نشان می دهد، شمار زیادی 
از ساکنان این باریکه در این مراسم شرکت کرده اند. 
منابع رسانه ای صهیونیست ها شمار تقریبی جمعیت 
حاضر در ایــن تجمع را چیزی بالغ بر ۵00 هزار نفر 
اعالم می کنند.به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، 
شــبکه 20 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده 
گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس 
در این مراســم چندین هواپیمای شناسایی را که از 
ارتش صهیونیســتی به غنیمت گرفته بود، به نمایش 
گذاشت و این هواپیما ها از جمعیت شرکت کننده در 
این مراسم تصویربرداری کردند این در حالی است که 
حماس از موشــک های جدید خود نیز در این مراسم 

مشارکت 500 هزار فلسطینی در جشن سی و یک سالگی تأسیس جنبش حماس

رونمایی کرد. بر اســاس این گزارش، نمایندگان دیگر 
گروه های مقاومت فلسطین هم مشارکت گسترده ای 
در مراسم ســالروز تاسیس جنبش حماس داشتند و 
اعالم کردند که اگر تجاوزات اسرائیل افزایش یابد، ما 

هم عملیات هایمان را افزایش می دهیم.

گورستان معامله قرن
»اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی حماس نیز 
در این مراســم تاکید کرد، هرگز از مقاومت دست بر 
نمی داریم و با جسم و جان خود آن را حفظ خواهیم 
کرد و اگر صهیونیستی وارد غزه شود، یا کشته می شود 

یا اسیر خواهد شد. وی با بیان اینکه مقاومت همچنان 
ادامه خواهد یافت، شکســت سیاسی آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی در تصویب قطعنامه علیه مقاومت در 
مجمع عمومی سازمان ملل را یادآور شد و تصریح کرد 
کرانه باختری با انتفاضه خود می گوید که گورســتان 

معامله قرن خواهد بود.
حربه وحشیانه رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیســتی اما یکشنبه شب پیش نویس 
قانون اخراج خانواده های مجریان عملیات های مقاومتی 
از محل زندگی خود در کرانه باختری را تصویب کرد. 
روزنامه یدیعوت احارونوت در این باره نوشته: »وزرای 
اسرائیلی پیش نویس قانون مذکور را تصویب کردند و به 
موجب آن، خانواده های مجریان عملیات های مقاومتی 
در کرانــه باختری نهایتا 7 روز پس از اجرای عملیات 
باید از محل زندگی خود اخراج شوند و به جای دیگری 
بروند.« در همین حال خبر رسید خانه مجری عملیات 
»برکان« در کرانه باختری تخریب شد و درگیری های 
شدیدی میان این رژیم و جوانان فلسطینی معترض 

در اطراف منزل مذکور رخ داد.

سرویس خارجی-
ترامــپ علی رغم فوت یک کودک پناهجو 
در بازداشــتگاه ارتش آمریکا که بر اثر بی آبی 
و خســتگی اتفاق افتاد، بار دیگر از سیاست 
غیرانسانی جداسازی والدین از کودکان حمایت 

کرد!
 طی ماههای گذشته و براساس گزارش هایی که 
به تائید وزارت امنیت داخلی آمریکا رســیده است، 
دولت این کشــور 2 هزارو 342 کودک خردســال 
پناهجــو را از والدیــن خود جدا کــرده و آنها را در 
قفس های بزرگ آهنین انداخته است. دولت ترامپ 
اعالم کرده از آنجا که در آمریکا بازداشــت کودکان 
به همراه والدینشــان ممنوع است، مجبور شده این 

کــودکان را از والدین خود جدا کند! علیرغم ســیل 
انتقادهای گسترده از این وحشیگری؛ ترامپ بار دیگر 
به صراحت از این سیاست ها دفاع کرد و گفت: »آمریکا 
به اردوگاه مهاجران و تأسیسات نگاه داری پناه  جویان 
تبدیل نخواهد شد. برای برخورد قضایی با مهاجران 
غیرقانونی، مجبوریم کودکانشان را از آنها جدا کنیم.« 
آبان ماه گذشــته نیز این کشور همیشه مدعي دفاع 
از حقوق بشر در دستگیري کودکان معصوم پناهجو 
رکورد زد و تعداد کودکان مهاجري که در بازداشتگاه 
هاي آمریکا به ســر مي برند، بــراي اولین بار از مرز 

14000 نفر فراتر رفت. 
هفته گذشته باز در پرده دیگری از این جنایت، 
رســانه ها اعالم کردند کودک 7 ساله گواتماالیی که 

قصد داشت همراه پدر و مادرش با عبور از مرز مکزیک 
وارد خاک آمریکا شود، پس از بازداشت توسط گشت 
مرزی آمریکا، بر اثر خســتگی و بی آبی جان داد. در 
معاینات اولیه پزشکان اعالم شد او بر اثر تب باال دچار 
تشنج شده است ولی در بررسی های بیشتر مشخص 
شد به دلیل اینکه چند روز تشنه و گرسنه مانده بوده، 
بر اثر خستگی و بی آبی بدنش دچار شوک شده و با 
وجود تالش پزشــکان این پناه  جوی خردسال فوت 

کرده است.
امــا علیرغم ســیل انتقادها و فــوت دختر بچه 
گواتماالیــی در یکی از کمپ هــای مرزی نگهداری 
کودکان مهاجر در آمریکا، دونالد ترامپ از سیاســت 
وحشــیانه خود در زمینه جدا کردن والدین مهاجر 

از فرزندانشــان مجددا دفاع کرد.  وی بر تداوم این 
سیاســت ها اصرار کرده و علیرغم مشــکالت مالی، 
کنگره را تهدید کــرد در صورت عدم تامین بودجه 
دیوار مرزی با مکزیک دولت فدرال را تعطیل خواهد 
کرد.  به گزارش فارس ترامپ در واکنش به انتقادات 
در حساب توئیتری خود نوشت؛ سیاست دموکراتها 
در جدایی کودکان از والدین در دوره اوباما بسیار بدتر 
از چیزی بود که او اکنون در حال مدیریت کردن آن 
اســت. تصاویر کودکان در قفس را در ســال 2014 
در دوره اوبامــا به خاطر بیاورید. با این حال اگر این 
سیاست جداسازی انجام نشود افراد بیشتری خواهند 
 آمد و قاچاقچیان از کودکان بیشــتر سوءاســتفاده 

خواهند کرد!

به رغم مرگ یک کودک پناهجو اتفاق افتاد

دفاع تمام قد ترامپ از سیاست جداسازی کودکان پناهجو از والدین

بر اساس تحقیقات گروه های مستقل

آمار واقعی تلفات جنگ یمن
6 برابر آمارهای رسمی است

مقامــات  قندهارهمچنین اعالم کردند، یک عامل نفوذی وابســته به 
گروه های تروریستی به نیروهای پلیس در شهرستان »میوند« این والیت 
حمله کرد و پنج  پلیس را کشت. این حمله یک زخمی نیز بر جای گذاشت. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم ، فرماندهی پلیس والیت قندهار ضمن 
اعالم این خبر، افزود که فرد مهاجم پس از هدف قرار دادن همرزمان خود، 

از محل حادثه فرار کرده است.
قندهار طی سال های گذشته یکی از والیت های امن افغانستان محسوب 
می شده، اما پس از کشته شدن ژنرال »رازق« فرمانده قدرتمند پلیس قندهار، 
این والیت شاهد افزایش حمالت طالبان است.چند ماه پیش  ژنرال رازق 
و تعدادی از مقامات ارشــد امنیتی افغانســتان در قندهار به دنبال حمله 

مسلحانه یک عامل نفوذی کشته شدند.
حمــالت عوامل نفوذی از بزرگترین چالش هــای امنیتی برای دولت 
افغانستان و نیروهای خارجی در این کشور محسوب شده و نهادهای امنیتی 

تا کنون راهکار موثری برای مبارزه با این حمالت نیافته است.

طلسم تحریم سوریه شکست

سفر اولین رئیس جمهور عرب به سوریه طی 7/5سال گذشته


