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خیابان 2 غازیان-  بندرانزلی-  گیان-  استان  مناقصهگزار:  دستگاه نشانی
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موضوعمناقصه: خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه پست کامپکت 1250 3
کیلووات مطابق مشخصات فنی
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به اسناد تحویل تاریخ و اسناد فروش خاتمه و شروع تاریخ
مناقصهگزار:

تاریخ شروع فروش اسناد: از ساعت 8 صبح روز  شنبه مورخ 97/10/1
تاریخ خاتمه فروش اسناد: تا ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 97/10/12

مهلت تحویل و بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد ایران( تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 97/10/25
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مراحل  کلیه  مناقصه: اسناد دریافت محل نشانی و توزیع نحوه
برگزاری  مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات و گشایش پوشه های 
به  ایران(  )ستاد  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  از طریق  مناقصه گران 
در  مناقصه گران  است  و ازم  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس 
گواهی  دریافت  و  مذکور  سایت  در  ثبت نام  مراحل  قبلی،  عضویت  عدم  صورت 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تلفن: 021-41934
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نحوهتحویل)بارگذاری(اسنادمناقصهتوسطمناقصهگران:کلیه اسناد 
مناقصه باید مطابق شرایط ذکر شده، توسط مناقصه گران به صورت الکترونیکی 
به سامانه ستاد ایران )مندرج در بند 5 آگهی( ارسال گردد، همچنین مقتضی است، 
پوشه الف )اصل تضمین فرایند اجرای کار( عاوه بر بارگذاری در سایت مذکور به 
صورت فیزیکی به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان 

اداری به نشانی مندرج در بند 2 آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

7
در  شرکت  تضمین  کار: ارجاع فرایند در شرکت تضمین مبلغ و نوع
با اعتبار سه ماه و یا واریز نقدی به  بانکی  فرایند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه 
مبلغ  به  بانک صادرات  نزد  به شماره 2196454405002  اداره کل  حساب سپرده 

»587/000/000« ریال )به حروف: پانصد و هشتاد و هفت میلیون ریال( می باشد.

8
تاریخ،زمانومحلبازگشاییاسنادمناقصهگران: روز سه شنبه تاریخ 
97/10/25 راس ساعت 14 در سالن جلسات اداری واقع در طبقه چهارم ساختمان 

اداری به نشانی مندرج در بند 2 آگهی

9
شرایطالزامیشرکتکنندگاندرمناقصه:

مناقصه گران باید دارای تخصص و سابقه در زمینه تهیه و تامین و نصب تجهیزات 
)ارایه 2 نمونه قرارداد مشابه به همراه سایر اسناد  باشند.  مشابه موضوع مناقصه 

مناقصه الزامی می باشد.(

10

به مبلغ  اسناد  بهای دریافت  بهایاسنادمناقصهوهزینهانتشارآگهی:
500/000 ریال )پانصد هزار ریال( می باشد که ازم است از طریق سامانه و قبل از 
دریافت اسناد توسط مناقصه گران به شماره حساب 2176454401004 بانک ملی 

)حساب مناقصه گزار(، واریز می گردد.
- پرداخت هزینه انتشار آگهی در روزنامه های کثیراانتشار بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبتدوم

P.M.O

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید داروی درمان 
هپاتیت بی و ســی استخراج و خالص ســازی و تولید اسیدهای 
صفراوی بدست آمده از حیوانات در مصارف دارویی و آزمایشگاهی 
و صنعتی- تخلیص و ساخت هر نوع دارو و یا فرآورده بیولوژیک 
و گیاهــان دارویی عرضه و فروش- اشــتغال به تهیه و ترکیب و 
فروش داروها، واکســن ها، ســرم ها، مواد بیولوژی و بیمارستانها 
مخصــوص انســان و دام- واردات و صــادرات، خرید و فروش و 
تولیــد انواع محصوات مجاز بازرگانی اعم از داروئی و مکمل های 
داروئی و رژیمی، آرایشــی و بهداشــتی، کلیه تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشــکی، محصوات دامی و کشاورزی و عملیاتی کردن 
محصوات و صادرات محصوات و ســایر فعالیت های بازرگانی- 
اخذ نمایندگی شــرکت های خارج از کشور و ایجاد نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور- شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و 
اخذ اعتبار از مؤسسات و بانک های دولتی و خصوصی- مطالعات 
و تولید محصوات کشــاورزی ارائه خدمــات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کشاورزی- مشــاوره و زمینه سازی فروش اختراعات و 
اکتشــافات داخلی- برگزاری کارگاه های آموزشی و همکاری در 
برگزاری همایش ها و کنگره ها در زمینه های علمی در صورت لزوم 

پــس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- پاستور- خیابان 
12 فروردین- بن بســت فتوره چی- پــاک 2- طبقه اول- کد 
پســتی 1316955938 سرمایه شخصیت حقوقی: 10000000 
ریال می باشــد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه 
سیاه مرزکوهی به شماره ملی 2122718307 دارنده 5000000 
ریال خانم راضیه دیندارلو به شماره ملی 2432825535 دارنده 
5000000 ریال اولین مدیران: خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به 
شــماره ملی 2122718307 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و خانم راضیه دیندارلو به شــماره ملی 2432825535 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و 
تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضاء 
فاطمه ســیاه مرزکوهی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و 
اداری به امضاء فاطمه سیاه مرزکوهی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست شیمی پاسارگاد 
در تاریخ 1396/4/12 به شماره ثبت 511792 به شناسه ملی 14006880075

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

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

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

فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا صفری به شماره ملی 
0530697831 بــا پرداخت مبلــغ 2400000 ریال به صندوق 
شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید صفری به شماره 
ملی 0533237904 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 
شــرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهزاد صفری به شماره 
ملی 0534206379 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 
شرکت در ردیف شــرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ 40000000 ریال به مبلغ 46/400/000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید. لیســت شرکاء بعد از 
افزایش ســرمایه به قرار ذیل می باشد خانم عقیق عراقی به شماره 
ملی 0534715664 دارای 2000/000 ریال سهم الشــرکه خانم 
ژاله جعفری به شــماره ملی 0532087291 دارای 4/800/000 
ریال سهم الشرکه خانم ساناز عراقی به شماره ملی 0533450160 
دارای 4/400/000 ریال ســهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به 
شــماره ملی 0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه 
خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملــی 0530398273 دارای 

1000000 ریال سهم الشرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 
0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه خانم عامله 
حفیظ کاشانی به شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 
ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0532035925 
دارای 5000000 ریال سهم الشــرکه خانم سارا هادیان به شماره 
ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم 
سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 0050138022 
دارای 4000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شماره 
ملی 0530697831 دارای 2400000 ریال ســهم الشرکه آقای 
مجید صفری به شــماره ملی 0533237904 دارای 2000000 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 

دارای 2000000 ریال سهم الشرکه.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/6/18 
و مجوز شــماره 972303/27450 مورخ 97/7/17 ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعام گردید و آقای محمدرضا ناجی ژاله به شماره 
ملی 0078429676 به آدرس: جنت آباد مرکزی خیابان اقاقیا- خیابان 
یاس- بلوار برقی- پاک 33- واحد 141 کد پســتی: 1474812345 

به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی انحال شرکت پادیناگشت پرواز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 487110 

و شناسه ملی 14005610265 

سال هفتادو هفتم   شماره 22079   تکشماره 10000 ریال12صفحهپنج شنبه 29 آذر 1397   12 ربیع الثانی 1440    20 دسامبر 2018

دادستانتهران:
پرونده های رانت و فساد، 
ادعای کارشناسی بودن 
دار 4200 تومانی را
 رد می کند

۱۱

گزارشخبریتحلیلیکیهان

گاردین:جنبشجلیقهزردها
همهجایاروپاهست

صفحه2

خبر ویژه

خبری
 در راه است...؟

یادداشت روز

صفحه2

خطاببهمتحدانعربسعودی

نماینده کویت در کمیته حقوق بشر سازمان ملل:
 از التماس هایی که ریاض به ایران می کند خبر ندارید

سازمانمللهماسرائیلرا
»کودککش«خواند

* نماینده ســابق پارلمان کویت: کشــورهایی که 
توصیه هــای ریاض را اجــرا می کنند از تماس های 
محرمانه و خواهش و التماس های عربستان از ایران 

در زمینه های مختلف خبر ندارند.
* آنچــه می توانــد ســبب تغییر در کشــورهای 
خلیج فارس شــود این اســت که مــردم بفهمند 
حکامشــان تابع اربابانی در انگلیس، آمریکا و رژیم 

صهیونیستی هستند.
* کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دشمنی 
بــا ایران تظاهر می کنند اما از درون اطمینان دارند 
که نه از این کشور و نه از ملتش در طول تاریخ هیچ 
بدی ندیدند و این انگلیس، آمریکا و صهیونیست ها 
 هســتند کــه عرب هــا را علیــه ایــران تحریک

 می کنند.

* ایران ظرف چند ســاعت می تواند خلیج فارس را اشغال کند و همه دنیا 
تسلیم قدرت ایران هستند و آنهایی که با آن سر دشمنی دارند زیان دیده اند.

* ما خیلی اوقات می شــنویم که محمد بن سلمان، ایران را تهدید یا مورد 
شــماتت قرار می دهد و با این که امیدواریم جنگ، نابودی و خونریزی اتفاق 
نیفتد، اما مطمئنیم اگر بن سلمان دست به حماقتی زده و حتی یک موشک 

شلیک کند این امر به زیر و زبر شدن خاندان آل سعود منجر می شود.
* با وجود سردی روابط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با ایران، همه 
آنها از جمله عربستان به طریقی تابع ایران هستند.               صفحهآخر

* هزینــه اوراق وام مســکن از 8/5 تا 12/5 
میلیون تومان است.

 * مرکــز آمــار: کااهای وارداتــی 73 درصد 
در تابستان گران شد.

* جایگزین توتال هم به وزارت نفت پشت کرد.

* ســازمان راهداری از برخورد قانونی با صدها 
شرکت حمل و نقل متخلف خبر داد.

* رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی: 
تحریم ها نتوانست به کشاورزی آسیب بزند.

صفحه۴

روزانه 5/5 میلیون دار سوخت
از کشور قاچاق می شود

* موافقت دولت فرانســه با پرداخت پاداش به 

پلیس های ناراضی!

* آمریکا در کنار افغانستان، یمن و سوریه، ششمین 

کشور خطرناک برای خبرنگاران معرفی شد.

* داعش 700 اســیر را طی 2 ماه گذشته در 

شرق سوریه قتل عام کرده است.

 * آماده بــاش ارتــش انگلیس بــرای دوران

پسابرگزیت.                              صفحهآخر

سوگند وفاداری به اسرائیل
شرط استخدام در 26 ایالت آمریکا!

اصاح طلبان پشت دولت را خالی کردند
»همه افتخارات دولت مال خودتان!«

کیهانبررسیمیکند

صفحه16۷نکتهایکهدرباره FATFبایدبدانید

موضعقابلتاملرئیسشورای
راهبردیروابطخارجی
با این پیام های غلط داخلی
 اگر اروپا
 گامی عملی  بردارد
 جای تعجب دارد!

۳

* هماهنگ کننده ســازمان ملل: اسرائیل کودکان و نوجوانان فلسطینی را در جنوب نوار غزه می کشد و 
هیچ گونه اقدامی برای توقف شهرک سازی نیز انجام نمی دهد. این امر نقض قوانین بین المللی است.

* از ابتدای سال جاری میادی  اشغالگران صهیونیست 54 کودک فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش 
از 900 کودک دیگر را نیز بازداشت کرده اند.                                                                     صفحهآخر

کشور درگیر مشکات، 
دومین جلسه
 غیرعلنی مجلس
 برای نماینده فحاش!

۱۱

*اصاحطلبانکهروزگاریخیالپــردازیمیکردندکهباحمایتازدولتروحانیوحضوردر
قدرتبرجبابلیخواهندساختوازپلههایآنبهعرشخواهندرسید،امروزخودراگرفتاردر

چالهناکارآمدیوسوءمدیریتدولتمیبینند.
*ازآنروزهاتااینپاوآنپاکردنهایامروزاصاحطلبانبرایخالیکردنپشــتروحانی
تنهایکسالواندیگذشتهتاافکارعمومیورودزودهنگاماصاحطلبانرابهعرصهانتخابات

مشاهدهکنند.
*آخرینشــاهدمثالاینادعانیزتوئیتاخیررئیسدفتررئیس»دولتاصاحات«خطاببه
رئیس»دفتردولتتدبیروامید«اســتکهصراحتاگفته»همهافتخاراتدولتورئیساشمال

خودتان!«.

*اصاحطلبانامادرشرایطیتاشمیکنندکهحسابخودراازدولتجداکنندودولتبرآمده
ازخودراباافتخاراتش!تنهابگذارندکهمردم،دولتروحانیرادولتاصاحطلبانمیدانندوتیِر

لیدرهایاصاحات،جملگیبهسنگمیخورد.
*متاســفانهاصاحطلبانبامسئلهپذیرشمسئولیتوپاسخگوییدربارهکارنامهکامًابیگانه

هستند.هدفاصلیکسبقدرتورسیدنبهمطامعشخصیوقبیلهایاست.
*اینجریانثابتکردهاندکههیچبرنامهایبرایادارهکشورندارند.تنهاهنراینطیف»ترساندن
مردم«و»تشویقدولتبهدلخوشیبهنقطههایخیالی«مثلبرجاموFATF،تشکیلکمیتهو
کارگروهبرایرفعحصر،جنجالسازیدرخصوصحضورزناندرورزشگاه،هیاهوبرایکنسرت
است.صفحه2

وزیراطاعاتخبرداد
دستگیری
 یک اخالگر اقتصادی 
در یکی از
 کشورهای همسایه

2

بهیادمجاهدفیسبیلاه
سردارسرتیپپاسدارقدرتاهمنصوری
استوار بر عهد و پیمان
 با خدا

۳



اخبار كشور
صفحه 2

پنج شنبه 2۹ آذر ۱۳۹۷
۱2 ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۷۹

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* رئیس محترم قوه قضائیه گفتند، دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخال کنند 
قطع خواهیم کرد! چطور می خواهند دست مسئولینی را که خودشان بزرگترین اخال گر 
اقتصادی هستند قطع کنند؟! همین حاا برای جلوگیری از روشن شدن ابعادی از پرونده 

معاون سابق و مسئول حراست سابق بانک مرکزی دارند بر قوه قضائیه فشار می آورند.
0484---0912 و 9158---0912
* گویا بودجه 98 توسط نفوذی ها تهیه شده تا مردم را عاصی کنند. البته خوشبختانه 

با ورود مجلس قرار است بخش هایی از آن اصاح شود!
0935---7956
* چرا مسئوان دستگاه دیپلماسی ما در مورد بی عدالتی که در حق مردم فرانسه توسط 
دولت و پلیس وحشــی این کشور انجام می شود لکنت زبان گرفته اند! سال گذشته در 
همین ایام عده ای از ایادی غرب در کشــورمان به پرچم این ملت غیور اهانت کردند و 
همین اروپایی ها در حمایت از اهانت کنندگان و آشوبگران تا مرز قطع رابطه سیاسی با 
جمهوری اسامی پیش رفتند. ولی سخنگوی وزارت امور خارجه ما، شورش بر ضد ستم 

سرمایه داری را مسئله داخلی فرانسه و خارج از بحث خود می داند.
قاجار دولو

* غرب با فرار به جلو و با تبلیغات منفی و غلط و با همراهی برخی از مسئوان خودمان، 
ســعی کرده برجام را ابزاری موفق برای دور نگه داشــتن ایران از ساح های هسته ای 
معرفی کند، علی رغم اینکه سال ها قبل از برجام همه پذیرفته بودند که فعالیت هسته ای 
ما صلح آمیز است. ولی برجام نیز ذره ای از دشمنی غرب با ما را کم نکرد ثابت شد که 
دشمن زمانی حقوق ما را به رسمیت می شناسد که با زبان اقتدار با او برخورد کنیم. عمق 
کینه توزی غرب با ما به خاطر گفتمان جهان شمول ضد استکباری است. این گفتمان 
دارای خصلت الگودهی به مستضعفین دنیاست و تنها با حفظ مؤلفه های قدرت )علمی، 

نظامی، منطقه ای( غرب وادار به تسلیم و پذیرش حقوق ما خواهد شد.
0990---7211

* صرف نظر از نگاه لیبرالی دولت به ویژه در حوزه اقتصاد، آیا داستان کاهش قیمت ارز 
بدون پایین آمدن قیمت کااها و اصرار دولت بر پذیرش FATF و CFT و... به عنوان 
شرط ازم برای ارزانی، گروگان گرفتن عمدی معیشت مردم برای قبواندن خواسته های 

غربی ها به آنان نیست؟
0912---7543

* روزنامه جمهوری اسامی از نقد رئیس جمهور در نمازهای جمعه انتقاد کرده است! 
گویا مشکات جامعه که توسط دولت بر مردم تحمیل می شود را ماحظه نمی کند! اگر 
پاسخی به نقدها دارید به ویژه به نقد استاد رحیم پور منعکس کنید. فرار به جلو پاسخ 

قانع کننده ای به نقد نیست.
0912---5364

* تعجب بنده از این است که آقای رئیس جمهور و آقای ظریف وزیر خارجه به گونه ای 
سخن می گویند که گویا مردم با چشم خود ندیده اند که تمام وعده و وعیدهای دولت 

خاف از آب درآمده است.
0918---9481

* از آقای رئیس جمهور حقوقدان می پرسم که آیا اگر فردی در انتخابات به مردم وعده ای 
بدهد که امکان تحقق آن نیست فقط به این هدف که منجر به جمع آوری رأی می شود 

کار او برخاف شرع و قانون و به ضرر منافع ملی نیست؟
021---3075

* نمی دانم چرا قیمت ها به هنگام افزایش، جهشــی عمل می کنند اما در زمان کاهش 
قیمت ها حرکتی پلکانی دارند؟ همانند قیمت خودرو که پس از رشد چند برابری ظرف 

چند ماه حاا قرار است به صورت پلکانی ارزان شود!
021---7243

* چرا زمانی که دولت نمی تواند به وعده های گذشــته اش عمل کند مجدداً وعده های 
جدید به مردم می دهد تا دولتی دروغگو در میان مردم شناخته شود، امروز مردم دولت 
و حامیان مدعی اصاح طلبی اش را مســبب مشکات اقتصادی و معیشتی و فرهنگی 

در کشور می دانند. بعید می دانم جامعه دیگر حتی عذرخواهی این جماعت را بپذیرد.
کاردان
* گوشــت از کیلویی 35 هزار تومان به 75 هزار تومان افزایش پیدا کرده با این وصف 
آقای رئیس جمهور دست از شعارهای تاریخ مصرف گذشته خود برنمی دارد! قیمت برخی 
از اجناس نسبت به چند ماه قبل چهار برابر شده چرا دولتمردان این شجاعت را ندارند 

که به ناتوانی خود اعتراف کنند؟
0916---2805
* وزیر جهاد کشاورزی می گوید هر کس مرغ را بیش از 10 هزار تومان بفروشد اجحاف 
است! آیا همین کافی است؟! چرا نباید با گرانفروش برخورد شود؟ شما را به خدا با کلمات 

بازی نکنید و رحمی به حال مردم کنید.
خدادادی- شهریار
* آقای ظریف! اگر به قول شما عده ای غرب را مرکز دنیا می بینند شما و آقای رئیس جمهور 
آمریکا را کدخدا می دانستید و معتقد بودید همه مشکات از راه آمریکا حل خواهد شد. 

چرا فرار به جلو می کنید؟!
0912---1454
* پیشنهاد می کنم حامیان برجام مانند آقای ظریف و دکتر صالحی با منتقدان برجام از 
جمله آقایان جلیلی و فریدون عباسی برای یک مناظره به تلویزیون دعوت بشوند و در 

این برنامه همه حرف ها را بزنند و مردم به قضاوت بنشینند.
0915---0609

پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
 در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ دوشــنبه 1397/9/19 صفحه 2 با 
عنوان؛ انتقاد به اجرای موسیقی در ایستگاه های مترو؛  ضمن تشکر از این مسافر 
گرامی، به اطاع می رساند مترو به عنوان بزرگ ترین سامانه حمل و نقل عمومی 
درون شــهری موظف است تا در خصوص آموزش مسافران در استفاده صحیح از 
مترو با تکیه بر آموزه های دینی اعم از رعایت حق الناس، احترام به سالمندان، حفظ 
اموال عمومی و بیت المال و... که برگرفته از آیات و روایات اســت، اقدام نماید که 
این مهم در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون در ایستگاه های و قطارها قابل رویت 
است. در خصوص اجرای برنامه های  موسیقی در ایستگاه ها نیز باید گفت: که تمام 
برنامه های اجرا شده توسط گروه هایی است که دارای مجوز رسمی فعالیت از مراجع 
ذیربط بوده و محتوای اجرای آنها قبا توسط کارشناسان معاونت امور فرهنگی و 
اجتماعی شرکت بررسی شده است؛ در صورتی که  مورد خاصی مدنظر این شهروند 
محترم است؛ خواهشمند است که تاریخ و محل اجرای برنامه را اعام نمایند تا با 
قید فوریت مورد بررسی قرار گیرد. در پایان ضمن قدردانی مجدد از توجه شهروند 
محترم خواهشمند است با پیشنهادات و انتقادات خود بیش از پیش ما را در بهتر 

شدن فعالیت هایمان یاری نمایند.
پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ سه شنبه 1397/9/13 صفحه 2 با عنوان؛ 
درخواست فعالیت فرهنگی- مذهبی در قطارهای مترو، ضمن تشکر از این مسافر 
گرامی، به اطاع می رساند مترو به عنوان بزرگ ترین سامانه حمل و نقل عمومی 
درون شــهری موظف است تا در خصوص آموزش مسافران در استفاده صحیح از 
مترو با تکیه بر آموزه های دینی اعم از رعایت حق الناس، احترام به سالمندان، حفظ 
اموال عمومی و بیت المال و... که برگرفته از آیات و روایات اســت، اقدام نماید که 
این مهم در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر در تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه ها 
و کتیبه های درون قطارها قابل رویت است ضمن قدردانی مجدد از توجه شهروند 
محترم، خواهشمند است با پیشنهادات و انتقادات خود بیش از پیش ما را در بهتر 

شدن فعالیت هایمان یاری نمایند.
پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ سه شنبه 1397/8/15 صفحه 2 با عنوان؛ 
درخواست پله برقی برای ایستگاه متروی خیام، ضمن تشکر از این مسافر گرامی، به 
اطاع می رساند ایستگاه متروی خیام، دارای دو دستگاه آسانسور جهت دسترسی 
به سکوی شرقی از سطح خیابان است. گفتنی است که در ساخت اولیه این ایستگاه 
توسط شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( پله برقی طراحی نشده، اما جهت 
رفاه مسافران محترم درخواست امکان سنجی جهت نصب پله برقی توسط متولیان 

مربوطه اقدام گردیده و در حال پیگیری است.

گاردین:جنبشجلیقهزردها
همهجایاروپاهست

حداقل 66 درصد مردم فرانسه از جنبش اعتراضی جلیقه زردها حمایت می کنند.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: فرانسه در طول پنجاه سال گذشته، به صورت 
سنتی، اعتراضات پر سر و صدایی داشته که خیزش دانشجویان در سال 1968 و قبل 
از آن، انقاب سال 1789، از جمله آنها بوده است. پس چه چیزی باعث شده است 

که اعتراضات اخیر ضدمالیاتی و ضددولتی، کاما متفاوت باشد؟
دایل این وضع، بســیار و فوری اســت و البته تنها محدود به فرانسه نیست. 
جلیقه زردها به عنوان معترضین شناخته شده و نمایندگان اکثریت مردمی هستند 
که عمدتا کارگران و افراد طبقه متوسط را شامل شده و احساس می کنند در اروپا 
از سوی سیاستمداران و سیستم اقتصادی نادیده گرفته شده و به آنان خیانت شده 
است. آنها اعتراضات خود را متوجه امانوئل ماکرون می کنند که روی استراتژی های 

اشتباه خود اصرار می کند.
جلیقه زردها ترس زیاد، عدم امنیت و بیگانه هراسی را به اشتراک می گذارند که 
در بریتانیا به پیدایش اکثریتی انجامید و به برگزیت منجر شد، در ایتالیا به پیدایش 
دولت راســت افراطی منجر و در آلمان رهبر میانه رو، خانم آنگا مرکل را به شدت 
تحت فشار قرار داده است و در کشورهای لهستان، مجارستان، اتریش و جاهای دیگر 
به پیدایش وضعیت عدم تحمل و پیروزی احزاب پوپولیست انجامیده  و نتیجه آن 

در ایاات متحده، روی کارآمدن دونالد ترامپ بوده است.
چنان که نویسنده فرانسوی، کریستف گویلی، اشاره کرد که این تظاهرکنندگان 
نه تنها در شهرهای بزرگ همچون پاریس، لندن و برلین بلکه در شهرهای کوچک و 
متوسط و حتی مناطق روستائی حضور دارند. داستان مشترک این است که در زمان 
افزایش ثروت ملی؛ کاهش اشتغال، ناامنی اقتصادی، افزایش فقر، کاهش خدمات، 

کمبود فرصت ها و مالیات سنگین را شاهد هستیم.
ایــن جمعیت های کثیر، قربانیان بی عدالتی اقتصادی  و ســقوط فرهنگی در 
نتیجه جهانی شــدن هستند. ثروتمندان، افرادی دارای تحصیات عالیه و حاکمان 
شهرنشین، به تدریج از افرادی که در بطن جامعه هستند فاصله می گیرند و از آنها 
بی اطاع می شوند. نتیجه چه می شود؟ یک خشم بنیادین که صدایش امروز در فرانسه 
شنیده می شود و جلیقه زردهایی که به عنوان معترضین مطمئنند که دیده می شوند.
برای ماکرون همانند سایر رهبران اروپایی، پاسخ های آسانی وجود ندارد. اهداف 

معترضین متعدد و غیرمستقیم است.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، در پایان تحلیل گاردین آمده است: نظرسنجی ها 
نشان می دهد که اعتراضات ممکن است از لحاظ تعداد جمعیت بااتر باشد. حمایت 
عمومی کاهش یافته، اگرچه هنوز هم 66 درصد اســت اینجا نکاتی هست که باید 
برای بقاء مورد توجه قرار گیرد. ماکرون باید بر اعصابش مســلط باشد و درسهایی 

را بیاموزد. ازم است رئیس جمهور پائین آمده و چند قدمی با مردم همراه شود.
سؤالبیجواب؛چهکسی

پاسخگویسوءمدیریتدردولتاست؟!
یک روزنامه اصاح طلب با بررسی برخی سیاست های پرخسارت دولت پرسید 

چه کسی پاسخگوی سوء مدیریت ارزی در دولت است؟
روزنامه تعادل در یادداشتی اقتصادی می نویسد: هفته گذشته برای مردم و برخی 
از فعاان اقتصادی از اینکه دار به آستانه 9 هزار تومان رسیده خیلی هم نویدبخش 
بود زیرا با آنکه این قیمت نسبت به سال گذشته در همین ایام حدود 150 درصد 
بااتر است اما نسبت به حدود 4 ماه پیش حدود 50 درصد کاهش داشت. شاید به 
همین خاطر نابرابری های پارسال و امسال است که برخی دیگر هنوز معتقدند که 
قیمت دار آنقدر بااست که دولت باید پاسخگوی عوارض حاصل از این نابرابری ها 
باشــد. برای مثال یکی از عوارض این نابرابری ها را می توان اثر قیمت دار 18 هزار 
تومانی و بااتر بر کااها دید. در ایامی که قیمت دار در کانال 18 هزار تومان بود 
و حتی انتظار 20 هزار تومانی هم می رفت، چند اتفاق مهم در هزینه زندگی خانوار 
مردم افتاد. اولین اتفاق را می توان در تغییر سبد خرید مردم مشاهده کرد. کاهش 
شدید مصرف گوشت اعم از سفید و قرمز، کاهش شدید مصرف لبنیات، کاهش شدید 
مصرف میوه، از اولین عایمی بود که بر ســفره مردم پدیدار شد. اگر گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس را درباره خط فقر در 6 ماه اول امسال معیار قرار دهیم افزایش 
25 درصدی خط فقر و گســترده تر شــدن آن در میان اقشار مختلف را می توان از 

نخستین ترکش های این تغییر قیمت دار دانست.
دومین اتفاق که حدود 2 ماه بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود را می توان در حوزه 
کسب و کار دید. کارگاه های تولیدی و نیز آن بخش از خدمات که به نوعی با واردات 
قطعات و مواد اولیه یا واسطه ای سروکار داشتند قادر نبودند این قیمت دار را هضم 
کنند. از یک سو نمی دانستند که بر سر کااهایی که با دار پایین تر تولید کرده اند 
چه کنند، آیا باید آن را با همان قیمت ســابق بفروشــند، در این صورت با افزایش 
هزینه تولیدی که به خاطر تغییر قیمت دار در بازار درست شده چه کنند یا آنکه 
آن را با قیمت جدید به فروش رسانند که در این صورت با جریمه تعزیرات چه کنند. 
برای مثال در بخش خودروسازی زیان حاصل از این تغییرات بالغ بر 5500 میلیارد 
تومان بوده است که اثر آن را می توان در اتفاق سوم که دوباره در همین حوزه کسب 

و کار روی داد مشاهده کرد، یعنی در حوزه اشتغال. در واقع کاهش تقاضا و به تبع 
آن کاهش تولید به خاطر تغییر قیمت ها و هزینه تولید منجر به تعدیل نیروها در 
حوزه های کار شده است. طی شش ماه گذشته حدود 37 درصد از نیروهای بخش 

قطعه سازان تعدیل شده اند.
هزینه ای که این ســوء مدیریت بر اقتصاد کشور گذاشت هنوز به طور کامل و 
درست ارزیابی نشده است اما یک سؤال همواره باقی خواهد ماند، چه کسی پاسخگوی 

این سوءمدیریت ها خواهد بود؟
آنچه در گــزارش روزنامه تعادل نیامده، به باد دادن 18 میلیارد دار از ذخایر 
کمیاب ارزی کشور از یک سو، ایجاد رانت 180 هزار میلیارد تومانی برای رانت خواران 
و مفسدان از سوی دیگر و تحمیل فشار تورمی سنگین به مردم از جانب سوم است.

وزیرصنعتباید
برایگرانکردنخودرواستیضاحشود

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: اگر نمایندگان مجلس 
واقعا نماینده ملت در خانه ملت باشند،  استیضاح  رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن 

و تجارت را باید در برنامه قرار دهند.
حســین مقصودی در گفت وگو با »انتخاب«، اظهار داشت: دلیل اول انتصاب 
غیرعقانی و غیرفنی داماد روحانی به عنوان معاون وزیر که با این سن و سال کم و 

فضای جامعه، به صاح کشور نبود و باعث بی اعتمادی بیشتر مردم شد.
مقصــودی اضافه کرد:  دلیل دوم، افزایش بیش از حد و خارج از تصور قیمت 
خودرو که توسط ایشان اعام شد و ناخواسته و ناآگاهانه شریک داان شدند. آن 

هم در شرایط فعلی کاهش ارز.
نماینده سبزوار در مجلس تصریح کرد: این دو مورد نشانه عدم شایستگی رحمانی 

برای حضور در جایگاه وزارت صمت است.
همچنین رضا انصاری، از اعضای کمیسیون صنایع مجلس اعام کرد: به زودی 
3 وزیر صنعت، اقتصاد و تعاون را به فراکسیون امید فرا می خوانیم تا درباره انتصابات 

اخیرشان توضیح دهند.
انصاری درباره انتصاب داماد رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر صنعت و رئیس 
سازمان زمین شناسی گفت: انتصاباتی که رسانه ای شد و مربوط به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت بود، انتصاباتی نبود که کمیسیون و معادن انتظار داشت.
انصاری درباره حکم اخیر داماد رئیس جمهور، تصریح کرد: در مورد ســازمان 
زمین شناســی کشــور،  به اعتقاد من، انتصابی که انجام شد، نوعی دهن کجی به 
بدنه تخصصی حوزه زمین شناسی کشور بود. کشور ما نیروهای متخصص فراوان به 

خصوص جوان در اختیار دارد.
ازگرانیارزوخودرو

مکدرشدید؟فقطهمین؟!
به نظر می رسد مجوز افزایش قیمت خودرو به طور چراغ خاموش از سوی دولت 

دوازدهم صادر شده است.
به گزارش مشرق، آزادسازی قیمت خودرو در حالی با بخشنامه ایران خودرو برای 
4 محصول کلید خورد که به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت با موافقت 
رئیس جمهور مجوز افزایش قیمت به خودروســازان داده است چرا که تاکنون این 
طور گفته شده بود که به علت مخالفت روحانی، گرانی خودرو به تعویق افتاده است.

رضا رحمانی وزیر صنعت هفته قبل عنوان کرد که روحانی مخالف افزایش قیمت 
خودرو نیســت؛ بنابراین به نظر می رسد مجوز افزایش قیمت خودرو به طور چراغ 

خاموش از سوی دولت دوازدهم صادر شده است.
براساس این مجوز، قیمت خودروها 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین خواهد شد. به 
عنوان مثال، پراید که اکنون 34 میلیون تومان در بازار قیمت دارد، حدودا 32 میلیون 
تومان قیمت گذاری می شود که 9 میلیون تومان نسبت به قیمت مصوب پیشین تفاوت 
دارد. در مورد سایر محصوات هم تقریبا همین افزایش حدودا 50 درصدی را شاهد 

خواهیم بود، اما نکته مهم سکوت مسئوان دولت دوازدهم خصوصا روحانی است.
در تیرماه سال 1393 پس از مصوبه شورای رقابت برای افزایش چند درصدی 
قیمت خودروهای داخلی، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعام کرد که »روحانی از 
افزایش قیمت خودرو مکدر شده است« و باید در قیمت خودروها بازبینی صورت پذیرد.
اما چند روز بعد محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با اعام 
اینکه رســانه ها اطاعات غلط به روحانی دادند در پاســخ به این سؤال که آیا علت 
مکدر شدن رئیس جمهور از افزایش قیمت خودرو نداشتن اطاعات بوده است؟ گفت: 
»اطاعات را خدمتشان فرستادیم. به آقای روحانی گزارش هایی اعام شده بود که 
حتی تا 30 درصد قیمت ها اضافه شده است. در حالی که قیمت نهایی خودرو بین 
حدود 2 و سه دهم درصد تا ده درصد نسبت به نوع خودرو تغییر پیدا کرده است. 

این اطاعات از طریق بعضی رسانه ها منتقل شده و نادرست بود.«

یادآور می شود 24 آذر 96، محمدباقر نوبخت درباره افزایش چندصد تومانی نرخ 
ارز هم گفته بود: رئیس جمهور از افزایش نرخ ارز مکدر شده است.

نوبخــت آن روز گفت: آقای روحانی اصا و به هیــچ عنوان افزایش نرخ ارز را 
برنمی تابد و از افزایش آن بسیار مکدر شده است.

امــا پس از این اظهار تکدر، نــرخ دار 3700 تومانی حتی تا 18 هزار تومان 
هم باا رفت و اکنون حول و حوش 10 هزار تومان )تقریبا سه برابر( سیر می کند.

تعدادکمیازدولتمردان
ازمنویاتروحانیدفاعمیکنند

استاندار پیشین تهران می گوید: تعداد اندکی از دولتمردان حاضرند از منویات 
روحانی دفاع کنند.

محمدرضا خباز در گفت وگو با اعتماد گفت اینکه برخی استانداران دفاع نمی کنند 
و نخواهند ایستاد، در دولت هم وجود دارد. در هر دو دولت آقای روحانی تعداد اندکی 
بوده و هستند که حاضرند سینه خود را سپر کنند و از منویات آقای روحانی دفاع کنند.

اســتاندار سابق تهران با اشاره به انتقادهای رئیس جمهوری از برخی از اعضای 
کابینه خود گفت: اگر یادتان باشــد هم در دولت گذشته و هم در این دولت آقای 
روحانی از بی تفاوتی برخی وزرا انتقاد کرده اند. بنابراین نباید از اســتانداران موجود 

انتظار داشته باشید آن طور که من از دولت دفاع می کردم، دفاع کنند.
خباز تاکید کرد: اینها هیچ کدام تا به حال اســتاندار نبوده اند و معموا هم فرد 
شــماره دو و سه در اســتانداری ها مطرح نیست، باید ببینیم که اینها در آینده در 

موضع گیری های خود چگونه خواهند بود.
او در پاســخ به این سوال که گفته می شود با موافقت جهانگیری، لیست وزیر 
کشور تایید شــده است و این استانداران به انتخاب معاون اول بر سر کار آمده اند، 
توضیح داد: این موضوع را  کنکاش نکردم؛ اما از رفتارها چنین استنباط می کنم که 
شاید آقای رئیس جمهور ترکیب وزیر کشور، معاون اول و رئیس دفتر خود را اینگونه 
چیده است تا این سه نفر بر روی هرکسی که به توافق برسند پرونده او به دولت بیاید.

چهارچوبحقوقیقراردادهایجدیدرا
درتوافقتوتالدورزدند

چرا در قرارداد با شرکت نفتی توتال، تعبیه پرداخت خسارت در صورت نقض 
آن صورت نگرفت؟

روزنامه جام جم ضمن طرح این پرســش، به موضوع قراردادهای جدید نفتی 
)موســوم به IPC( پرداخت و نوشت: توتال به آســانی و بدون پرداخت جریمه از 
قرارداد فاز 11 پارس جنوبی که به گفته وزیر نفت هر یک سال تأخیر در توسعه آن 
5/5 میلیارد دار خســارت به کشور می زند، خارج شد. ایراد کار کجاست؟ ایراد در 
الگوی جدید قراردادهای نفتی است؟ مهدی حسینی، مسئول تدوین الگوی جدید 
قراردادهای نفتی، این ادعا را رد می کند و معتقد است احتمااً وزارت نفت این الگو 

را رعایت نکرده است.
این در حالی است که مسئوان وزارت نفت برای تصویب الگوی جدید قراردادهای 
نفتی در دولت و مجلس تاش زیادی کردند و جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور 
شرکت های نفتی خارجی را منوط به تصویب این قراردادها کرده بودند، اما اکنون 
که شرکتهای خارجی به راحتی از این قراردادها خارج شده اند، سؤال این است که 

اشکال از الگوی جدید قراردادهاست یا جای دیگر کار عیب دارد؟
سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گفت وگو با جام 
جم از ابهامات قرارداد توتال پرده برداشت و به صراحت گفت: چارچوب قراردادهای 
جدید نفتی براساسی تنظیم شده بود که اگر شرکت سرمایه گذار و یا شریک خارجی 

ایران قصد خروج از پروژه را داشته باشد باید جریمه بپردازد.
حسینی درباره این که چرا توتال و شرکت چینی بدون پرداخت جریمه می توانند 
از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی خارج شــوند، تأکید کرد: با این که قرارداد توتال و 
شرکت ملی نفت ایران را ندیدم اما می توان حدس زد که قرارداد خارج از چارچوب 

قراردادهای جدید نفتی منعقد شده است.
جام جم می افزاید: برای بررسی بیشتر خبرنگار ما با کسری نوری، مدیر کل روابط 
عمومی وزارت نفت تماس گرفت و جویا شد که آیا قراردادی که با توتال منعقد شده 
براساس مفاد قراردادهای جدید نفتی بوده یا خیر که وی اظهار بی اطاعی کرد و گفت: 
در این زمینه باید با آقای حسینی رئیس کمیته قراردادهای جدید نفتی صحبت کنم.

وی افزود: بعید می دانم آقای حســینی گفته باشــد که قرارداد توتال براساس 
قراردادهای نفتی نبوده اســت اما اگر این موضوع صحت داشته باشد حتماً اطاع 
خواهیم داد. همچنین بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی 
که در زمان عقد قرارداد شرکت ملی نفت با توتال حمایت های زیادی کرد اکنون از 
مفاد قرارداد اظهار بی اطاعی می کند و می گوید: در زمینه قرارداد توتال با شرکت 
ملی نفت اصاً اطاعی ندارم و بهتر است برای کسب اطاعات بیشتر با اعضای دیگر 

کمیسیون انرژی تماس بگیرید.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما مبنی بر این 
که چرا وقتی از مفاد آن اطاع ندارید از این قرارداد حمایت کردید افزود: بهتر است 
با آقای قره خانی ســخنگوی کمیسیون انرژی که اطاع زیادی در این زمینه دارند 

صحبت کنید.

گفت و شنود

قایقران!
گفت: ترامپ اعام کرده است که نیروهایش را از سوریه باز می گرداند!

گفتم: ترامپ که آنهمه رجز می خواند و می گفت ارتش آمریکا 
برای همیشه در سوریه می ماند!

گفــت: خبرها حکایــت از آن دارد که تصمیم ترامپ با اعتراض های 
شــدیدی در کاخ سفید روبرو شــده و کشورهای عربی همسو با آمریکا، 

مخصوصا عربستان بد جوری به جیلیز و ویلیز افتاده اند.
گفتم: ترامپ می گوید کشورهای عربی عاوه بر هزینه حضور 
ارتش آمریکا در منطقه باید هزینه های جانبی از جمله حق و حقوق 

خدمات انجام شده را هم بپردازند!
گفت: ولی آمریکا به قول ترامپ، این کشــورها را مثل گاو شــیرده 

دوشیده بود و صدها میلیارد دار از آنها تلکه کرده بود!
گفتم: چند نفر به رودخانه ای رسیدند و برای عبور از آن قایقی 
اجاره کردند و قرار شد بابت عبور هر نفر 15 دینار بدهند. وسط 
رودخانه باد شــدیدی وزیدن گرفت و قایقران که خودش را در 
حال غرق شدن می دید، دو نفر را به آب  انداخت! گفتند؛ این چه 
کاری است؟ برای هرنفر 15 دینار گرفته ای! گفت؛ من30 دینار ضرر 

کرده ام، به شما چه ربطی دارد که داد و بیداد می کنید؟!

جعفر بلوری

اتفاقات مهمی در منطقه به ویژه سوریه و یمن در جریان است که مستقیم یا غیر 
مستقیم به ما مربوط می شود. به مقاومت و حرکتی که امام راحل)ره( با پیروزی انقاب 

اسامی به راه انداخت و گلوله ای را شلیک کرد، این گلوله هنوز در حرکت است!
 اتفاقاتی که شاید در نگاه اول و با توجه به طوانی شدن تحوات پسا داعش، 
زیاد به چشــم نیایند اما، کمی دقیق که شویم و آن را در کنار سیری از تحوات 
بگذاریم، اهمیتش نمایان تر می شود. تصمیم آمریکا به خارج کردن کامل و فوری 
نیروهایش از ســوریه )که دیروز وال استریت ژورنال طی یک خبر فوری اعام و 
ترامپ آن را تایید کرد(، ســفر »عمر البشیر« به سوریه، آنچه در یمن می گذرد و 
آنچه در استکهلم در ارتباط با یمن گذشت، آنچه مقام کویتی درباره ایران و منطقه 
گفت، آنچه مقامات آمریکایی از سوریه و اسد می گویند، آنچه در غزه در قالب یک 
جنگ دو روزه دیدیم و... همه و همه نشانه هایی است از اینکه، خبری در راه است...
سفر رئیس جمهور سودان به دمشق، نه به خاطر مسافر که به خاطر نفِس سفر 
اهمیت زیادی دارد. چرخش کشورها به سمت سوریه ای که تا همین چند ماه پیش 
دشمنانش به کمتر از Assad must go -اسد باید برود- راضی نبودند، صرفا یک 
پیام می تواند داشته باشد و آن اینکه پیروزی بزرگی در راه است. این سفر در کنار 
درخواســت های پی در پی برخی رهبران سیاسی کشورهای عربی که همه حول 
»عادی سازی روابط با سوریه« می چرخند اعترافی است بزرگ به شکستی بزرگ 
در برابر مقاومتی بزرگ. عراقی ها می گویند، طی همین چند روز آینده رئیس جمهور 
این کشور هم وارد دمشق خواهد شد. دو سفر از سوی دو مقام ارشد دو کشور عربی 

به دمشق که در 7 سال و نیم گذشته، بی سابقه است.
حاا این تحوات را بگذارید کنار اظهارات اخیر نماینده ویژه آمریکا در سوریه؛ 
وقتی »جیمز جفری« می گوید، کشورش دیگر به دنبال سرنگون کردن اسد نیست؛ 
یا وال استریت ژورنال دیروز می نویسد با دستور شخص ترامپ، تمام 2000 نیروی 
آمریکایی از ســوریه به زودی خارج می شوند بعد تحلیل می رود »با خروج کامل 
آمریکا از سوریه راهبرد واشنگتن در خاورمیانه دچار آشفتگی می شود« یعنی، 
خبر مهمی در راه اســت. هنوز زود است در این باره به طور قاطع نظر داد اما یکی 
از محتمل ترین تحلیل ها اعتراف آمریکا به شکست در سوریه است. این احتمال 
نیز هست که نیت ترامپ، اتمام حجت با گاوهای شیرده اش باشد تا بیشتر آنها را 
بدوشد. ترامپ پیش از این به رغم مخالفت های گسترده استراتژیست های نظامی اش 
گفته بود از سوریه خارج خواهد شد مگر اینکه اعراب پول آن را بدهند یا ناتوی 
عربی را تشکیل دهند و جایگزین نیروهای آمریکایی شوند. خبری از ناتوی عربی 
نیست. پس، یا اعراب پول مورد دلخواه رئیس جمهور آمریکا را تامین نکرده اند، یا 
پول را گرفته اما زیر وعده اش زده است. فراموش نکنیم ترامپ مرتجعین پولدار 

عرب را گاوهای شیرده می بیند. 
در این بین ترکیه را نباید از نظر دور داشت. آمریکا چند وعده آبدار به اردوغان 
داده است. یکی تحویل سامانه دفاع موشکی پاتریوت و دیگری احتمال تحویل دادن 
فتح اه گولن. دیروز خبرهایی نیز از تصمیم قطعی ترکیه برای حمله به شرق فرات به 
گوش رسید. جایی که نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا مستقر هستند. این تحوات 
می تواند حاکی از یک توافق پنهان بین ترکیه و آمریکا باشد: جان شبه نظامیان کرد 
مورد حمایت آمریکا با خیانت آمریکا در خطر است. شاید وقتی در حال مطالعه این 

وجیزه اید، ترکیه حمات خود را شروع کرده باشد!
با توجه به این مهم که چیزی نمی تواند جایگزین نظامیان آمریکایی در سوریه 
شود، خأ حاصل از خروج آمریکا در سوریه قطعا از سوی کسانی پر خواهد شد که 
با اسد میانه خوبی دارند! اگر هم میانه شان خوب نباشد، در برابر مقاومت و ارتش 
سوریه، عددی نخواهند بود. فراموش نکنیم جنگ سوریه نیز مثل جنگ یمن قرار 
نبود طوانی شود. هزینه های حیثیتی، سیاسی و اقتصادی که حامیان داعش و آمریکا 
در این جنگ داده اند، بیش از حد زیاد شده است. از سال 2001 به این سو به گفته 
ترامپ، هزینه مداخله در منطقه فقط 7 تریلیون دار به اقتصاد آمریکا لطمه زده 
است. شاید وقت اعتراف به شکست رسیده و خروج از سوریه همان اعتراف است.

این تحلیل را هم باید جدی انگاشت که، دستور فوری ترامپ برای خروج نظامیان 
آمریکایی از سوریه، پشت پرده پیچیده ای نداشته باشد. یعنی صرفا تصمیم شخص 
ترامپ بدون توجه به مشورت ها و هشدارهای مشاوران و سایر مقامات پنتاگون و 
کاخ سفید باشد. در این صورت باید منتظر یک جنگ تمام عیار سیاسی و لفظی در 

داخل آمریکا و بین مقامات آمریکایی بود.
اوضاع در یمن و کل منطقه نیز بی شباهت به اوضاع سوریه نیست. هفته گذشته 
جریان وابسته به سعودی -بخوانید آل سعود و متحدانش- در استکهلم با کسانی 
دور میز مذاکرات نشســتند که پیش از آن، آنها را گروهی ضعیف و تروریستی 
می دانســتند. این نشست نه به خاطر خود نشست که، به دلیل پیام آن مهم بود. 
سعودی ها مجبور شده بودند با گروهی که ضعیف و تروریست می نامیدند دور یک 
میز بنشینند آن هم در حالی که به جای 4 هفته، چهار سال است حریفشان نشده اند. 
نشستن دور میز با گروهی که فکر می کردی کلکش را 4 ماهه می کنی، آن هم پس 
از 4 سال جنگ، یعنی اعتراف بزرگ به شکست. اینکه سنای آمریکا رای به پایان 
مداخله آمریکا در جنگ یمن طی 30 روز می دهد، یعنی اتفاقی مشابه سوریه، در 
یمن هم جاری است. و این قطعا به نفع انصاراه و به زیان سعودی هاست. انصاراه 
فقط چند هفته دیگر اگر مقاومت کند قطعا با دست پر از این جنگ بیرون خواهد 

آمد، درست مثل بشار اسد.
اوضاع در غزه هم متفاوت از گذشــته است. اسرائیل همین چند هفته پیش 
سریعترین شکست و سریعترین آتش بس تاریخ 70 ساله و نکبت بار خود را تجربه 
کرد. صهیونیست ها شاید تصور این را هم نمی کردند حماس این گونه پاسخ دهد و 
ظرف چند ساعت، صدها موشک به نقاط مختلف سرزمین های  اشغالی شلیک کند 
و این رژیم را وادار به تســلیم آن هم ظرف تنها دو روز کند. کار به جایی رسیده 
که اســرائیل طرح دیوارهای بلند بتنی را برای مهار موشک های کورنت مقاومت 
در دســتور کار قرار داده تا بیش از گذشته دور خود دیوار کشیده باشد. وضعیت 
حزب اه لبنان و جایگاه این جنبش محبوب را نیز می توانید در اندیشــکده های 
آمریکایی و صهیونیستی بخوانید. امروز حزب اه به اعتراف همین مراکز اطاعاتی 
و تحقیقاتی، دیگر یک جنبش نیست، یک ارتش مدرن است که جنگ بعدی اش با 

اسرائیل، جنگ آخر خواهد بود!
این تحوات نشــان می دهد خبرهای بسیار مهمی در راه است و معامله قرن 
و عادی سازی روابط اسرائیل و اعراب نیز کار به جایی نخواهند برد. این معامله ها 
صرفا تاش هایی هســتند برای به عقب انداختن آنچه در حال وقوع است. گاهی 
سرو صدای بلند، ناشی از ترس است؛ صرفا بلوفی است برای پوشاندن یک حقیقت 
بزرگ تر. تهدید ها و رجزخوانی های گاوهای شیرده سعودی علیه مقاومت و ایران نیز 
از همین نوع سروصداهاست. به گفته عبدالحمید دشتی، نماینده بحرین در کمیته 
حقوق بشر سازمان ملل، متحدان عرب سعودی نمی دانند آل سعود چگونه در خفا 

به ایران التماس می کند:
 »کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با وجود سردی روابط با ایران، همه از جمله 
عربستان به طریقی تابع ایران هستند...این امر از طریق برخی تماس ها، مکالمات و 
نامه نگاری های بین شخصیت هایی خاص از عرب های خلیج فارس با ایرانی ها انجام 
می شود. منظور ما عربستان و ابوظبی است، و گرنه که بقیه، امارات تقریبا ذوب در 
ایران هستند و همچنین سلطنت عمان که رابطه خوبی با ایران دارد، بحرین هم 
هر چه ریاض تصمیم بگیرد اجرا می کند اما این کشورهایی که توصیه های ریاض را 
اجرا می کنند از تماس های محرمانه و خواهش و التماس های عربستان از ایران در 
زمینه های مختلف خبر ندارند...کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دشمنی با 
ایران تظاهر می کنند اما از درون اطمینان دارند که نه از این کشور و نه از ملتش در 
طول تاریخ هیچ بدی ندیده اند و این انگلیس، آمریکا و صهیونیست ها هستند که 
عرب ها را علیه ایران تحریک می کنند. ایران کشوری آزاد و دارای حاکمیت مستقل 
است که از سر احترامی که برای اصول روابط بین الملل قائل است دست خود را به 
سوی همسایگانش دراز می کند... ما خیلی اوقات می شنویم که محمد بن سلمان 
ایران را تهدید یا مورد شــماتت قرار می دهد و با اینکه امیدواریم جنگ نابودی و 
خونریزی اتفاق نیفتد، اما مطمئنیم اگر بن سلمان دست به حماقتی زده و حتی یک 
موشک شلیک کند این امر به زیر و زبر شدن خاندان آل سعود منجر می شود، چون 
ایران ظرف چند ساعت می تواند خلیج فارس را  اشغال کند و همه دنیا تسلیم قدرت 

ایران هستند و آنهایی که با آن سر دشمنی دارند زیان دیده اند.«
اگر آنچه طی 7 ســال و نیم گذشته در منطقه به ویژه سوریه و عراق و یمن 
گذشــت را، به دلیل گســترده بودن بازیگران جنگ، جنگ جهانی بگیریم، چه 
 کسانی در این جنگ پیروز شــده اند؟ کدام منطق- مذاکره یا مقاومت- در این 
7 سال و نیم جواب داد؟ شاید گفته شود، نابودی سوریه و عراق و یمن نشان داد، 
این جنگ پیروزی نداشته است؛ که باید پرسید، اگر سوریه و عراق و یمن مقاومت 
نمی کردند و تروریست های تکفیری و پدرجد آنها بر این کشورها غلبه می یافتند، 

اوضاع بهتر بود؟! 
به نظر می رسد وقت تقسیم غنایم است. مخاطب این جمات نیز دولت محترم 
است. برجام و تحوات منطقه را کنار هم بگذارید. درست می گویید، مقاومت هزینه 
دارد. بشار اسد و انصاراه هم هزینه دادند؛ اما برجام هم هزینه بود. وضعیت اقتصادی 
امروز، افزایش جهشــی قیمت دار، تورم، تحقیر، حمله به سفارتخانه های ایران، 
سوخت ندادن به هواپیمای ظریف و... نشان داد گاهی هزینه مذاکره به مراتب بیشتر 
از مقاومت است. اینکه کشور نابود شود و مردم و نوامیسمان به دست تکفیری های 
آدم خوار بیفتد بهتر است یا به قیمت آسیب دیدن زیرساخت ها، سر دشمن را یک 
بار برای همیشــه به سنگ بکوبیم و به قیمت دادن خون، کشور و ناموسمان را از 
گزند داعشی ها نجات دهیم؟! شاید اگر برجام نبود و مقاومت بود، امروز در این حوزه 

نیز مشغول تقسیم غنایم بودیم.

خبری در راه است...؟
یادداشت روز

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اصاح طلبان پشت دولت را خالی كردند
»همه افتخارات دولت مال خودتان!«

نماز جمعه این هفته تهران به 
امامت آیت اه محمد امامی کاشانی 
در مصای امام خمینی)ره( اقامه 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ساعت 10:40 در مصای 
امام خمینی)ره( آغاز می شــود و در 

ادامه با ســخنرانی ســعداه زارعی، 
کارشناس مســائل منطقه با موضوع 
»بررسی و تحلیل آخرین رویدادهای 
منطقه غرب آســیا« همــراه خواهد 
بود. آیت اه محمد امامی کاشانی نیز 
ایراد خطبه هــا خواهند پرداخت.  به 
درب هــای مصــا از ســاعت 10 باز 

می  شود.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت آیت اه امامی کاشانی

نماینده سابق مجلس شورای 
اســامی گفت: تحریم های بعد از 
برجام در تاریخ انقاب بی ســابقه 

است.
مناظره سیدمحمود نبویان نماینده 
سابق مجلس شــورای اسامی و علی 
شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت با 
موضــوع »برجــام و CFT؛ داده ها و 
اســامی  انجمن  گرفته ها« توســط 
امام  بین المللی  دانشــگاه  دانشجویان 
خمینی)ره( )عضو دفتر تحکیم وحدت( 

برگزار شد.
نبویان در ابتدای این مناظره اظهار 
کرد: بنده دبیر کمیسیون بررسی برجام 
مجلس بودم؛ برجام 6 جزو دارد که یک 
متن و 5 ضمیمه اســت و ضمیمه اول 

تعهدات ایران است. 
وی گفــت: آمریــکا در برجام از 
آقــای ظریف تعهد گرفــت که هرچه 
غنی سازی20 درصد داریم از بین ببریم 
و 3سال اســت که یک گرم 20درصد 
تولید نکرده ایم و این درحالی است که 
در زمــان آقای جلیلی 3/5 تا یازده تن 

غنی سازی می کردیم.
نماینده سابق مجلس خاطرنشان 
کرد: فقط صنعت هســته ای به دستور 
آمریکا جمع نشــد بلکه دانش هسته 
را نابــود کردند و اکنون بســیاری از 
دانشمندان و متخصصان هسته ای کشور 
از فعالیــت بازماندند و برخی از آنها در 
ادارات مشغول به کار شدند و از ظرفیت 
دانش این دانشمندان بی بهره مانده ایم.

نبویان اظهار داشــت: سایت نطنز 
تقریبا برچیــده شــد و از 20 درصد 
غنی ســازی به 3/67 درصد رسیدیم، 
چرا؟ چــون به تعبیر عــده ای آمریکا 

کدخدای جهان است!
وی در بخش دیگــری از مناظره 
گفت: تحریمی که ایران اکنون قرار دارد 
در طول تاریخ پس از انقاب اســامی 
سابقه ندارد و این بعد از برجام اتفاق افتاد 
و امروز یک بانک هم با ما کار نمی کند.

نماینده سابق مجلس افزود: امروز 
تحریم ها حدود 50 درصد افزایش یافته 

و این در حالی است که آن زمان انرژی 
هسته ای را داشتیم اما امروز این دانش 
را از دســت دادیم و تــورم 80 درصد 
شــده و هیچ رابطه بانکی با کشورهای 

دنیا نداریم.
ایحه  خروجــی  افــزود:  نبویان 
FATF یعنی مجرم شناختن مدافعان 
حرم و تحویل حاج قاسم سلیمانی است 

و کشور را به ناامنی می کشاند.
علی شــکوری راد هم در قسمتی 
از این مناظــره اظهار کرد: همه از این 
موضــوع و از بین رفتــن بخش اعظم 
دانش هسته ای ناراضی هستیم اما بحث 
این است که انتخاب بین بد و بدتر بود؛ 
بعضی وقت ها ازم است یکسری کارها 
انجام شود و برجام برای خروج از زیر بار 

تحریم های شدید امضاء شد.
وی افزود: با برجام توانستیم اجماع 
جهانی را به آمریکا بکشــانیم این هم 
دستاورد است و باید بین اروپا و آمریکا 

شکاف ایجاد کنیم.
بــه گزارش فــارس، در پایان این 
مناظره فرصتی برای پرســش و پاسخ 
دانشــجویان اختصاص یافت اما علی 
شکوری راد با عنوان اینکه فقط تا ساعت 
20 می تواند حضور یابد، بدون پاسخ به 
سؤاات جلسه را ترک کرد که واکنش 

دانشجویان را در پی داشت.

در مناظره »برجام و CFT؛ داده ها و گرفته ها« مطرح شد

نبویان: تحریم های بعد از برجام 
در تاریخ انقاب بی سابقه است

سرویس سیاسی- 
اصاح طلبــان کــه روزگاری 
با  که  می کردنــد  خیال پــردازی 
حمایــت از دولت روحانی و حضور 
در قدرت برج بابلی خواهند ساخت 
و از پله هــای آن به عرش خواهند 
رسید، امروز خود را گرفتار در چاله 
ناکارآمدی و ســوءمدیریت دولت 

برخاسته از خود می بینند.  
گویــی همیــن دیــروز بــود که 
زنجیــره ای  شــبکه  و  اصاح طلبــان 
رســانه های منتســب به ایــن جریان 
دســت روحانی را به عنوان اســطوره 
رفع مشکات معیشتی و اقتصادی باا 
بردند و جامعــه را دعوت به حمایت از 
وی کردند. پایگاه اجتماعی خود را تام 
و تمــام در اختیار او قرار دادند و تاکید 
کردند تنها یک قدم تا تحقق شعارهای 
دولت موسوم به »تدبیر و امید« باقیست. 
و  ی  ه ا نجیــر ز مه هــای  نا ز و ر
ظرفیت هــای رســانه ای و مجازی این 
جریان به خط شــده بودند تا براساس 
بدعت »تَکرار«، مردم و جامعه را به این 
باور برسانند که مسیر خوشبختی تنها 
با نوشــتن نام حســن روحانی بر روی 

برگه های رای در دسترس است. 
از آن روزهــا تــا این پــا و آن پا 
کردن هــای امــروز اصاح طلبان برای 
خالی کردن پشــت روحانــی تنها یک 
ســال و اندی گذشــته تا افکارعمومی 
ورود زود هنگام اصاح طلبان را به عرصه 
انتخابات مشــاهده کنند.آخرین شاهد 
مثال این ادعا نیز توئیت اخیر رئیس دفتر 
رئیس »دولــت اصاحــات« خطاب به 
رئیس »دفتر دولت تدبیر و امید« است 
که صراحتا گفته »همه افتخارات دولت 

و رئیسش مال خودتان!«.
بااگرفتن دعوای اصاح طلبان با دولت

دعــوای  بااگرفتــن  ماجــرای   
اصاح طلبان با دولت از آنجا شروع شد 
که ســعید حجاریان، از تئوریسین های 
جریان اصاحــات چندی پیش با بیان 
اینکه روحانی نتوانســته به بســیاری 
خواســته  انتخاباتی اش  وعده هــای  از 
یا ناخواســته عمــل کند، گفتــه بود: 
»اصاح طلبان هیچ گاه با روحانی عقدی 
به معنای ائتاف نبسته بودند و حاا که  
آقــای روحانی از خــودش عبور کرده، 
طبیعی است که برخی اصاح طلبان با 

او زاویه پیدا کنند«.
این اظهارات حجاریان اما از جانب 
چهره های دولتی بی پاسخ نماند. محمود 

واعظی رئیس دفتر روحانی در پاسخ به 
حجاریــان تصریح کــرد: آقای روحانی 
همان رئیس جمهور سال 92 و 96 است 
و تغییری در رویکرد او ایجاد نشده است.
واعظی ادامه می دهد: »اینکه ما در 
ســال 96 با گروهی نشسته باشیم و با 
هم چیزی را به عنوان ائتاف امضا کرده 
باشــیم خیر، نه در سال 92 این کار را 

کرده ایم و نه در سال 96.«
چنین اظهاراتی از سوی اصاح طلبان 
بی پاســخ نمانــد و محمدعلی ابطحی، 
رئیس دفتر رئیس دولــت اصاحات،نیز 
در واکنش بــه این اظهارات واعظی در 
صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
توئیتر نوشت:  »آقای واعظی گفته ما با 
هیچ گروهی ائتاف نکردیم. نه در سال 
92 و نه در سال 96. یعنی رای مال خود 
آقای روحانی بوده و نه به خاطر حمایت 
نشناسی کاری  به نمک  اصاح طلب ها. 
ندارم ولی قربــان دهنت آقای واعظی. 
اصــا همه رای مال خود آقای روحانی 
بوده، همه افتخارات دولت و رئیســش 

هم مال خودتان.«
نیاز دولت به اصاح طلبان

فقط مواقع ضروری؟!
ماجــرا به همین جا ختم نشــد و 
اصاح طلبــان که ظاهرا دل خوشــی 
از محمــود واعظی ندارنــد و معتقدند 
وی بــا نقش آفرینــی در بســیاری از 
تصمیمــات دولت، نقــش جهانگیری 
به عنــوان معــاون اول را کمرنگ کرده  
اســت، به موضع گیــری علیه اظهارات 

وی پرداختند.
علی تاجرنیــا یکی دیگر از فعاان 
اصاح طلب اســت در واکنــش به این 
بخش از اظهارات رئیس دفتر روحانی که 
گفته بود »آقای رئیس جمهور از چیزی 
عدول و عبور نکرده است بلکه دیگران 
هســتند که چنین ذهنیتــی دارند«،  
گفت : »به نظر می رســد اظهارات اخیر 
آقای واعظی ناشی از دلخوری ایشان از 
بخشــی از جریان اصاح طلب باشد که 
انتقادات جدی تر و صریح تری نســبت 
به دولت مطرح می کنند، مجموعه ای از 
همکاران موثر دولت پس از دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری، دچار 
نوعی محافظه کاری شده اند و به همین 
دلیــل یا دآوری برخــی مطالبات را که 
انتظار استجابت آن از دولت وجود داشته 
و دارد برنمی تابنــد و تــاش می کنند 
تا این خواســته به حــق را به تندروی 

تفسیر کنند.

تاجرنیــا در ادامــه می افزاید: این 
درست نیست که زمانی که به حمایت 
اصاح طلبان نیاز داریــم به آنها توجه 
کنیــم اما پس از آنکــه نتیجه مطلوب 
حاصل شد آنها را از یاد ببریم و با ادبیات 

دیگری با آنها صحبت کنیم.
از تمجید روحانی 

تا شانه خالی کردن از مسئولیت
پس از تــداوم فعالیت های دولت و 
در  نسبی شــکل گرفته  نارضایتی های 
محافل اصاح طلبی، این جریان سیاسی 
به دســتور حجاریان تئــوری تمجید و 
تهدید دولت روحانی را در دســتور کار 
قرار داد تــا در روزی مثل امروز بتواند 
زمینــه جداکــردن راه اصاح طلبان از 
دولــت تدبیــر و امید را فراهــم آورند. 
چنانچه حجاریان می گفت:»اصاح طلبان 
باید از تجارب خودشــان استفاده و به 
تداوم دولت آقای روحانی کمک کنند، 
باید بکوشند روحانی دوام آورد و بماند. 
مــا در حال حاضــر آلترناتیــوی برای 
آقــای روحانی نداریــم. البته دولت هم 
باید اشکاات و کاســتی های خودش را 
اصاح کند و اگر ازم است حتی کابینه 

را هم ترمیم کند. «
یــا تعبیر »دولت؛ رحــم اجاره ای 
اصاح طلبان« توسط ابراهیم اصغرزاده، 
دبیرکل سابق حزب همبستگی که گفته 
بود اگر رحم اجــاره ای جنین را خوب 
محافظت کنــد، حتما اصاح طلبان آن 

را دو بار اجاره خواهند کرد.«
حاا کــه تحلیل های جریان رقیب 
و برخــی از چهره های حاضر در جریان 
خودی محقق شده و برجام نشد آنچه که 
وعده اش به مردم داده شد و نوک پیکان 
انتقــادات افکارعمومی اصاح طلبان را 
نشــانه رفته، بهترین راه مطرح ساختن 
طرح عبــور از روحانی و ورود مصداقی 
زودهنگام به عرصه انتخابات است تا با 
فرافکنی از زیر بار مســئولیت ها شــانه 

خالی کنند و از دگر ســو، رســانه ها را 
به جای پوشــش دغدغه های مردم که 
اجتماعی  پایــگاه  ریزش  بســتر  عما 
اصاح طلبان را تشدید می کند، به سوی 

اهداف انتخاباتی خود شیفت دهند.
تیرهایی که به سنگ می خورند 

اصاح طلبان اما در شرایطی تاش 
می کنند که حســاب خــود را از دولت 
جدا کننــد و دولت برآمده از خود را با 
افتخاراتش! تنها بگذارند که مردم، دولت 
روحانی را دولت اصاح طلبان می دانند 
و تیِر لیدرهای اصاحات از جملگی به 
سنگ می خورد، چرا که بخش اعظمی 
از فعالیــن اصاح طلب نیز اذعان دارند 
کــه عملکــرد دولت روحانــی به پای 

اصاح طلبان نوشته می شود.
بقیه در صفحه 11

وزیر اطاعات گفت: با اقدامات 
پیچیده اطاعاتــی یک اخالگر 
اقتصادی در یکی از کشــور های 
همســایه دســتگیر و به کشور 

بازگردانده شد.
حجــت ااســام ســید محمود 
علوی با بیان این مطلب، افزود: متهمه 
»شیرین.ن« سال گذشته معادل 800 

میلیــارد تومان در قالب ارزهای رایج از 
یکی از بانک های کشور اختاس کرده 

و به خارج از کشور متواری شده بود.
وی گفت: این متهمه با تغییر هویت 
و اخذ پاسپورت یکی از کشورها بیش از 
یک سال از چنگ قانون فراری بود که 
با اقدامات پیچیده اطاعاتی دستگیر و 

به کشور بازگردانده شد.

وزیر اطاعات خبرداد
دستگیری یک اخالگر اقتصادی 

در یکی از کشورهای همسایه



اخبار كشور

شوالیه های ناتوی فرهنگی 
داور جشنواره هنر فجر شدند!

یازدهمین جشــنواره هنرهای تجســمی فجر به رغم استفاده از عنوان 
»فجــر« اما به خاطر به کارگیری نیروهای بدســابقه و دارای کارنامه منفی، 

محل سؤال است. 
به گزارش خبرنگار کیهان، پس از انتصاب ســؤال برانگیز چهره هایی در 
تضاد یا بی نســبت با جهان بینی و ارزش های انقاب اسامی به عنوان عضو 
شورای سیاستگذاری، این بار شاهد حضور افرادی با گرایش های آشکار علیه 

انقاب در بخش های مختلف داوری این جشنواره هستیم.
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر همزمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اســامی برگزار می شود، اما درمیان داوران بخش کاریکاتور 
این جشــنواره نام کسی به چشم می خورد که سابقه طراحی کاریکاتور علیه 
امام خمینــی)ره( را دارد! کاریکاتــور وی علیه رهبر کبیر انقاب اســامی، 
شهریور ســال 71 در مجله فاراد منتشر شــده بود. وی کتاب کاریکاتور با 
موضوع حقوق بشر هم منتشر کرده است که همه آثارش درجهت فضاسازی 

حقوق بشری غرب علیه ایران است. 
یکــی دیگر از داوران بخش کاریکاتور این جشــنواره قبل از انقاب در 
روزنامه صهیونیستی آیندگان کار می کرد. او نیز پس از انقاب کاریکاتورهایی 
علیه امام خمینی)ره( و روحانیت کشیده و به خارج از کشور گریخته بود. وی 
پس از بازگشت به ایران همچنان با همان خط فکری و بیشتر در قالب ترویج 
اباحه گری، مسیر خود را ادامه می دهد. طراحی پرفرومنسی از زنان بدحجاب 
و با پوشــش زننده نمونه اخیر کارهای اوســت. وی همچنین دریافت کننده 
مدال شــوالیه فرهنگ و هنر از سفارت فرانســه در تهران است و این نشان 
سیاسی را در محفلی با حضور گروهی از چهره های بدنام و در خدمت ناتوی 

فرهنگی دریافت نموده بود.
از دیگر داوران منصوب شده در این جشنواره دولتی، می توان به عکاسی 
 اشــاره کرد که چند ســال قبل نمایشگاهی شــامل عکس های موهن علیه 
حجاب و زنان محجبه ایرانی برگــزار کرده بود. به طوری که در عکس های 
وی مشخص است، او زنان چادری را در قالب لوازم خانگی مثل جارو و اتو و.. 
و یا شبیه به موجودات اهریمنی نمایش داده بود. به رغم چنین نمایشگاهی، 
وی با حمایت ویژه دولتی به دوســاانه هنری ونیز اعزام شد! او که به خاطر 
توهین به حجاب با تمجید و اســتقبال رسانه هایی چون رادیو فردا )وابسته 
به سازمان سیا( مواجه شــده بود، امسال هم داوری بخش عکس جشنواره 
هنرهای تجســمی فجر را برعهده گرفته تا نشــان دهــد علیرغم ضدیت با 
فرهنــگ و ارزش های دینی، عاقه زیادی هم به اســتفاده از مواهب دولت 

جمهوری اسامی و جشنواره های حکومتی دارد!
اما در بخش نقاشی نیز نام افراد حاشیه سازی دیده می شود. یکی از آنان 
در جهت تصویرســازی جعلی رســانه های غربی از عزاداری امام حسین)ع( 
قمه زنی را به عنوان نمادی از عزاداری به تصویر کشیده است. فرد دیگر نیز 
به خاطر نقاشــی های موهن خود علیه زنان محجبه ایرانی، حاشیه ساز شده 
بود. یکی از داوران بخش هنرهای جدید این جشــنواره نیز ســوابق جالبی 
دارد! پیشــتر برخی سایت های هنری آثار او را این گونه معرفی کرده اند: »او 
از طریق آثارش مشروعیت هنجارها، ارزش ها و نیز نظام های قدرت را مورد 
پرســش قرار می دهد و نیز قداســت رفتارهای فرهنگی نسبت به سیاست، 

دین، جنسیت، تاریخ هنر و آموزش و پرورش را به چالش می کشد.«
وزارت ارشــاد و معاونــت هنری این وزارتخانه باید پاســخگوی چرایی 
بــه کارگیری این چهره ها در بخش های مختلف داوری جشــنواره هنرهای 

تجسمی باشند. 
بازدید سعید جلیلی 

از یک نمایشگاه هنری
عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا حضور در حــوزه هنری از 

نمایشگاه کارتون-گرافیک »حق مسلّم ماست«، بازدید کرد.
به گزارش دفاع پرس، ســعید جلیلی پــس از تجلیل از این آثار هنری 
گفت: هنگامی که هنر با فکر و آرمان پیوند بخورد، می تواند جامعه را نیز به 

تفکر وادارد و او را متوجه آرمان ها سازد.
وی خاطر نشــان کرد: هنر گرافیک یک ویژگی برجســته دارد که زبان 
آن یک زبان بین المللی اســت. افراد با فرهنگ های مختلف می توانند با آن 
ارتباط برقرار کنند. به همین خاطر این هنر برای ما نیز دارای اهمیت است؛ 
چرا که می توانیم افکار و آرمان های انقاب اسامی را از این مجرا به مخاطب 

بین المللی خود منتقل کنیم.
نماینده رهبر انقاب در شورای عالی امنیت ملی، پشتیبانی از هنرمندان 
فعال در این عرصه را یک وظیفه برای نهاد های انقابی و حاکمیتی دانســت 
و تصریح کرد: یکی از مسائلی که در تاریخ یک کشور بسیار اهمیت دارد آن 
است که بتوان یک روایت دقیق از پدیده های تاریخی داشت. باید بتوان زوایا 

و ظرایف یک پدیده مثا سیاسی را به خوبی آشکار کرد.
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی با  اشاره به پیام امام خمینی)ره( 
خطاب به هنرمندان در شــهریور سال 67، گفت: حضرت امام)ره( در پایان 
جنگ به هنرمندان پیامی فرســتادند و در آنجا فرمودند هنری مقبول است 
که صیقل دهنده اسام ناب محمدی)ص( یعنی اسام فقرای دردمند، اسام 
پابرهنگان، اســام تازیانه خوردگاِن تاریِخ تلخ و شرم  آور محرومیت ها باشد و 
هنری پاک اســت که کوبنده ســرمایه داری مدرن و کمونیسم خون  آشام و 
نابودکننده اســام رفاه و تجمل، اســام التقاط، اسام سازش و فرومایگی، 
اســام مرفهین بی  درد، و در یک کلمه »اسام آمریکایی« باشد. ما در طول 
عمر 40 ساله انقاب اسامی حوادث تلخ و شیرین بسیاری داشتیم. هنر در 
اینجــا باید به میدان بیاید. حرف هنری نفــوذ دارد و اذهان را می کاود و بر 
روی آنها تاثیر می گذارد. یک گرافیســت یا یک کاریکاتوریست ممکن است 
بتوانــد در چند ثانیه یک پیام را به گونه ای منتقل کند که با چند ســاعت 

سخنرانی نشود.
جلیلی در پایان افزود: انقاب اسامی به توجه جدی به هنر و هنرمندان 
متعهد نیازمند اســت تا بسیاری از مفاهیم انقاب اسامی و اسام ناب را به 

وسیله آن گسترش دهد.
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آیتاهمجتهدیتهرانی)ره(: استادی سرکاس درس گریه 
می کرد. یکی از شاگردان پرسید؛ آقا امروز چرا شما منقلبید؟ 
گفت؛ دیشب نماز شبم قضا شده، یادم می افتد ناراحت می شوم.

هدیه به خوانندگان

ِمَنالُْمْؤِمِنیَنِرَجاٌلَصَدُقواَماَعاَهُدوااهَعَلْیِهَفِمْنُهْم
َمْنَقَضینَْحَبُهَوِمْنُهْمَمْنیَْنَتِظُرَوَمابََدلُواتَْبِدیًل)سوره

احزاب-آیه۲۳(
انقاب اسامی انقاب ارزش هاست و نماد شکوهمند این 
ارزش ها در انسان های ایثارگر پرورش یافته مکتب حضرت امام 
خمینی)ره( در فرازهای صعب و سخت این نهضت الهی است، 
و چه نیکو این انقاب آزادی بخش در ارائه هدف غائی خویش 
که تربیت انسان های وارســته و از جان گذشته برای وصل به 
حضرت محبوب است، خوش درخشیده است. امروز این نهضت 
پربرکت فارغ از دستاوردهای بزرگش در آزادیخواهی، استقال، 
استکبارســتیزی و در عرصه پیشرفت های علمی و اجتماعی و 
مردم سااری دینی و اقتدار ملی و... متاعی بدیع برای بشریت به 
ارمغان آورده است و آن داورمردانی است که شیران عرصه های 
نبرد و عابدان شب زنده داری هستند که در انجام رسالت خویش با 
 مدیریت جهادی و حکمت بنیان و ایثار جان شگفتی می آفرینند.

انســان هایی که الهام بخش و انگیزه ساز برای حرکت در اقصی 
نقاط دنیا می گردند و باعث حرکت نهضت مقاومت اســامی و 
انسانی در غرب و شرق عالم گردیده اند. بزرگ مردانی که چون 
روحانی مبارز حجت ااسام والمسلمین زکزاکی 5 شهید تقدیم 
می کند و ندای بیداری اســامی را تحت پرچم وایت در قلب 
آفریقا به اهتزاز در می آورد یا شهید ادواردو وانیلی که به دنیای 
عفن حاصل از فرهنگ مادیگرای غرب پشت نموده و با نثار جان 

رهپویی راه وایت را فریاد می زند.
آری حرکت پربرکت شــهیدان انقاب اسامی، سرداران 
بزرگ نهضت حضرت امام خمینی از سید شهید حجت ااسام 
والمسلمین اندرزگو تا امیران و سرداران شهید صیاد شیرازی، 
بروجردی، باکــری، بابایی، کاوه و شوشــتری و همدانی نماد 
تابناک انســان های پرورش یافته مکتب انقاب اسامی است 
که نویدبخش تولدی نو در انسان ســازی مبتنی بر اسام ناب 

محمدی می باشد.
اســامی که حضرت امــام خمینی)ره( به دنیای تشــنه 
حقیقت عرضه نمود و انسان های ســرخورده از مکاتب مادی 
غرب و شــرق را متوجه آن نمود. حرکت انسان سازی که آن را 
می توان به عنوان دال مرکزی گفتمان انقاب اسامی دانست. 
این اسام، همان اسام سیاسی، اسام وایی و انقابی و اسام 

جهاد و مبارزه و شریعت محور است.
در گفتمان انقاب اسامی، ســعادت دنیا و کمال آخرت 
انســان به صورت توأمان مورد توجه است. بر این اساس نظام 
اسامی، همانطور که باید دغدغه تأمین نیازهای دنیای مردم را 

از نظر آرامش، امنیت، رفاه و معیشت و دیگر حقوق شهروندی 
داشته باشد، باید دغدغه رستگاری و کمال اخروی مردم را نیز 
داشته و برای رشد و تعالی معنوی فرد و جامعه نیز برنامه ریزی 
کند. چنین است رمز انقاب اجتماعی و انسان ساز ایران اسامی 
و حماسه ماندگار دفاع مقدس که در تداوم آن اکنون به لطف 
خداوند منان و به برکت رشــادت ها، ایثارگری ها ، شهادت ها و 
اراده هــای مســتحکم و همت غیورمــردان عرصه های پیکار، 
پیروزی های پی درپی را تحت رهبری های داهیانه حضرت امام 
خامنه ای رهبری معظم انقاب اســامی نصیب امت اسام در 
جبهه های جهانی مقاومت نموده اســت، حرکتی است که در 
امتداد نهضت عاشــورای حضرت ابا عبداه الحسین)ع( تداوم 

خواهد یافت.
در این عرصه یکی از جلوه های شــکوهمند عرصه جهاد و 
شهادت، کردستان وادی ایمان و نمود باشکوه وحدت مهاجران 
و انصار انقاب اسامی برای اعای کلمه ا اله اا اه است. مشهد 
شهیدان مظلوم و ایثارگری است که نشان در گمنامی یافته و 
مشتاق و شیدای لقاءاه هستند و چه نیکو پیشوای انقاب اسامی 
حضرت امام خامنه ای نام »سرزمین مجاهدت های خاموش« بر 
آن نهاده است. آری کردستان آوردگاه شهیدان شاهد، پاسداران 
حریم وایت و اسوه هایی چون سرداران شهید محمد بروجردی، 
 مهدی باکری، ناصر کاظمی، محمود کاوه و شوشــتری است، 
آنهایی که شــیرمردان میدان مبارزه و زاهدان شب زنده دار آن 
ســامان بودند و مظهر رزمندگان و ایثارگرانی هستند که برای 
پیشــرفت و امنیت سرزمین خوبان و مبارزه با بیگانگان از نثار 
جان دریغ نداشــته و در این خطه یکی از زیباترین صحنه های 
ماندگار و تاریخی ایمان به راه نورانی حضرت امام خمینی)ره( و 
عشق به مردم را به تصویر کشیدند. بر تارک این مجاهدت های 
خاموش ندای وحدت و جانفشانی برای اعتصام به حبل الهی به 
عنوان یک حقیقت ناب مکتب انقاب اسامی و وایت محوریت 
داشت و آنچنان شد که ترکیب مقدس مهاجرین و انصار انقاب 
اسامی با حرکت پربرکتشان عنوان نمادی از ظرفیت های واای 
جمهوری اسامی مکتب امنیتی جدیدی را مبتنی بر آموزه های 
حضرت امام خمینی)ره( بــرای اداره مناطق بحرانی در جهان 
بشری به ارمغان آوردند. اینان با اخاص نقش بدیعی از راهبرد 
ایجاد امنیت همه جانبه مردم پایه را به تصویر کشیدند، نقشی 
که در آن نجات انسان ها و تعالی و پیشرفت آنان محوریت دارد.
در ایــن عرصه بزرگ مردانی هســتند کــه از ویژگی های 
ماندگار در تاریخ شــکوهمند انقاب اسامی برخوردارند، یکی 
از این بزرگ مردان فرمانده لشــکرهای ویژه شهدا، پنج نصر و 

قرارگاه های عملیاتی قدس و ثامن اائمه)ع( نیروی زمینی سپاه 
پاســداران انقاب اســامی و یکی از مبارزان پیشکسوت و یار 
دیرین انقاب اســامی، پاسدار اسام سردار سرتیپ قدرت اه 
منصوری هســتند که پس از عمری مبارزه در دفاع مقدس و 
مجاهدت های خاموش در غرب و شــمال غرب و شرق کشور 
در راه خدا به جمع یاران شــهیدش پیوست و دوستان خود را 

داغدار نمود.
این سردار شجاع و مهذب زندگی ساده ای را انتخاب نموده 
و خود را برای سیر الی اه آماده می کرد و با تواضع و فروتنی و 
اخاص در کار، هشیارانه حریم دار نفس خویش بود، رزمنده  ای 
که فرمانده قلب ها شد و در مسیر سلوک الی اه ازجمله کسانی 
گردید که به فرمایش حضــرت امام امت)ره( محو جمال ازلی 
و دلباخته حضرت دوســت گردیده و در این مسیر شهادت را 
آرزوی نهایی خویش و جانبازی در راه محبوب را آرمان اصیل 

خود می داند.
در دوران پرماجرای زندگانی حماسی این یار سفر کرده 
در جنگ های منطقه کردســتان و عملیات های عاشــورایی 
چون فتح محور پیرانشهر سردشت و عملیات های والفجر2، 
والفجــر4، والفجر9، والفجر10، بدر و ... جنگ های ســخت 
پارتیزانی او همیشــه رزمنده خط مقــدم جبهه و حریم دار 
رزمندگان بســیجی بود، به یاد دارم که چگونه این ســردار 
شــجاع ایثارگرانه در شب شهادت فرمانده محبوبش فرمانده 
لشــکر ویژه شهدا شــهید محمود کاوه در ارتفاعات منطقه 
حاجــی عمران در میان آتش و خون اصرار بر پیشــتازی در 
صحنه نبرد برای صیانت از جان این ســردار پرافتخار داشت 
و ســرانجام در این ســیر مجاهدت های پرشور این یار عزیز 
ســفرکرده به عهد و پیمانی که با خدای خویش بســته بود 
استوار ایستاد و در صحنه های مختلف نبرد گمنام اما مصمم 
و اســتوار و اثربخش به حماســه ها تداوم بخشید و در همه 
آوردگاه ها حضور یافت و نقش ارزشــمند برای ارتقای امنیت 
همه جانبه مردم پایه جمهوری اســامی ایران ایفاد نمود. در 
حقیقت بایســتی اذعان نمود که امنیــت در منطقه غرب و 
شمالغرب کشور به نحو چشــمگیری مدیون مجاهدت های 
انســان های شریف و بی ادعایی چون ســردار بسیجی دکتر 
چمران و امیر سپهبد صیاد شیرازی، سردار شهید سرلشکر 
پاسدار محمد بروجردی و یاران شهید و ایثارگر هم رزمشان 
همچون سرلشکر شهید حســن آبشناسان، سرلشکر شهید 
احمد کاظمی، سرلشکر شــهید شوشتری، سرلشکر شهید 
محمود کاوه و سرتیپ پاسدار شهید قدرت اه منصوری است.

آری سردار پرافتخار اسام قدرت اه منصوری از آغاز دوران 
دفاع مقدس ایثارگرانه در جبهه های حق علیه باطل حضور یافت 
و پس از دوران 8 ســاله مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار 
جهانــی و ارتجاع منطقه ای و رژیــم بعثی و ضدانقاب داخلی 
در منطقه شــمالغرب و جنوب شرق کشور نیز مسئولیت های 
خطیری را در فرماندهی لشــکر ویژه شهدا)ع(، لشکر 5 نصر و 
فرماندهی قرارگاه های قدس سیستان و بلوچستان و ثامن اائمه 
شمالشرق کشور برعهده گرفت و منشأ خدمات ارزشمندی در 
عرصه های شکست تجاوز رژیم بعثی و برقراری امنیت پایدار در 
کشــور در کنار رزمندگان سلحشور نظام اسامی تقدیم امام و 

امت اسامی گردید.
درود خدا بر آن جانباز و مجاهد فی ســبیل اه که عمر 
پربرکت خویش را در سایه سار قرآن و اهل بیت علیهم السام با 
مجاهدت خالصانه در جبهه های نور بر علیه ظلمت طی نمود 
و پس از آن در سنگرهای گوناگون سپری و همواره در قامت 
یک فرمانده خردمند، هوشــمند و شجاع با نقش آفرینی های 
برجسته در عرصه های صیانت از آرمان ها و ارزش های انقاب 
و نظام اسامی، بر مسیر نورانی جهاد و شهادت و وایت پای 
فشرد و سرانجام نیز با ردای مقدس جانبازی دوران مجاهدت 
و با داشتن دغدغه های زال و مقدسی همچون تحقق اهداف 
مقدس نظام اســامی در پرتو قرآن و وایت به دیدار حضرت 

حق شتافت.
آری یار و یاور دیرین شهیدان عزیز بروجردی، کاوه، قمی و 
شوشتری سردار سرتیپ پاسدار قدرت اه منصوری در جهادی 
مستمر با نقش آفرینی موثر در عرصه های مختلف دفاع مقدس و 
ایجاد امنیت پایدار در کشور در کنار همرزمان شهیدش بر عهد 
و پیمانی که با خدای خویش بســته بود تا آخر استوار ایستاد 
و تمامــی عمر خویش را در این راه با کارنامه ای درخشــان به 
سرانجام رساند و امروز در کنار شاهدان گلگون کفن شهرستان 
شــهیدپرور ایذه آرام گرفت. اکنون او از میان ما رفته است اما 
راهش رهرو می طلبــد و ندای هل من ناصر ینصرنی ســاار 
شهیدان تاریخ حضرت امام حســین)ع( در سراسر جبهه های 
مقاومت طنین انداز است. با امید به اینکه لبیک گوی این ندای 
ملکوتی باشــیم و مســیر نورانی و رهایی بخش و تمدن ساز و 
انسان ساز انقاب اســامی را با ایثار و بصیرت و صبر به پیش 

رویم. روحش شاد و راهش پررهرو باد.
نصرمناهوفتحقریب
سرلشکرپاسدارمصطفیایزدی
97/9/۲7

بهبهانهفرارسیدنشبیلدا
نجواییباامامزمانارواحنافداه
چامه ای كوتاه 

در وصف هجرانی بلند
شــبم ســرد و عمیق و ظلمانی ســت و من جنین وار در گرداب خود فرو 
رفته ام. پنجره هایم رو به مغرب گشوده می شود و غژغژ دروازه های روحم مرا از 

انس به هرچه جز »خود« در وحشت می افکند.
شــب هایم همه یلدا و یلداهایم بی پایان است. من در افق، فروغ گمشده ای 

را نمی جویم و با نََفس پگاه  بیگانه ام.
چشمها را فرو بسته و در سراب وهم و انگاره هایم غوطه ورم، شیوه دیرینه ام 

این است. قرن هاست که به فراموشیدن خو کرده ام.
امشب بس تیره و سرد است! پاییز، عشوه گرانه دسترنج بهار را به باد داد و 
خود، بار ســفر بست. و من در این شب یلدا، چشم به راه زمستانم... راستی چرا 
زمســتان؟! مگر نه اینکه قرن های متمادی، سوز و زمهریر، بر پهنۀ عالم حاکم 
است و زمستان، یکه تاز فصل هاست؟ ما در عصر یخبندانیم، عصر غیبت بهاران و 
خرمی ایام. آه که پشت یعقوِب فلک از هجراِن یوسف گمشده اش، خمیده است.

ولی من از تکرار خویشــتن در آیینۀ شکســتۀ روزمرگی در ســتوه ام و در 
محبس فســرده و تیرۀ درونم به انتظار رویش و طلوعی نشسته ام تا جلوه ای از 

بهار یا فروغی از خورشید را ببینم.
شاید امشــب را »یلدا« نامیده اند زیرا که من دوباره »متولد« می شوم! یلدا 
جشــن میاد و زیســتن نوپیدای من است. آری امشــب حیاتی دیگر یافته ام. 
حیاتی در سایه ســار موایم. امشــب از غربتش می کاهم و از درد هجرانش، با 

او می گویم.
***

ای امام مهربان! عالم بی جلوه رخسار تو، تیره مغاکی وحشت افزاست. آشوب 
ظلمت، فتنه ظلم و بانِگ در نای شکسته تظلم هر یک به زبانی تو را می خوانند. 
به غربت خاکیان ترحم فرما که گســتره گیتی را جز تو منجِی عدل پرور و عالَِم 

افسرده را جز تو روح حیاتی نیست:
»السام علی ربیع اانام.«

ای فرزند پاکان! می دانم همچون پدران واامنش خود، مامتگر نیســتی و 
مرا بر غفلت و نسیانم بازخواست نمی کنی. اینک به تو رو آورده و بر لحظاتی که 
بی یاد تو سپری کرده ام، اشک ندامت می ریزم و در این اندوه سرای ظلمت خیز، 

خضروار تو را می جویم ای سرچشمه زندگی:
»السام علیک یا عیَن الحیاهً.«

و در خیزاب های بلند عصیان و تباهی، امید دســتگیری، تنها از ســوی تو 
دارم:

»السام علیک یا سفینهً النجاهً.«
ای غایب از نظر! عمری اســت نگاه فرومایه این سیاه دست، از خود به سوی 
تو نلغزید و تو واامنش، با هر نگاهی، غبار حوادث و گزند دهر را از وی ستردی:

»السام علی َخلَف السلف و صاحب الشرف.«
***

مرا بــه میهمانی می خوانند ســخاوت دســتان علوی و نجابت چشــمان 
فاطمی ات. ابرها از سرانگشــتان تو بارور می شوند و گل ها در مقدم تو می رویند 

و کرانه ها به مهر نگاه تو فروغ می یابند. 
ای جان جهان! یلدای فراقت را به تبسم صبح ظهورت بپیوند.

سیدابوالحسنموسویطباطبایی
گل نرگس برایش چیده ام 

دیوانــه ام دل  آمــد  ای  خواهــد 
او کــه نامش بــا لبانم آشناســت

مــن گل نرگــس برایــش چیده ام
باورم کــن خواهد آمد، باوفاســت

امشــب از فرط جنون در سینه دل
یک نفــس تا صبح هــو هو می کند

آخر ایــن دل، ایــن دل بی طاقتم
دســت احســاس مــرا رو می کند

نــذر کــردم لحظــه  تنــگ غروب
نذر، یک شب  اشــک نیلی ریختن

بر ســر هــر کوچــه  شــهر خیال
شــب چراغــی از نــگاه آویختــن

بــاز می ســایم نگاهــم را بــه راه
خیــره بــر دروازه هــای نیمــه باز

کوچه هــا در  فرســوده ام  گام هــا 
دراز و  دور  خاکــی  کوچه هــای 

بی قرارم، ناشــکیبم، مســت مست
امشــب از یــاد تــو لبریــزم بیــا

آه می خواهم که قبل از مرگ خویش
دســت بــر دامانــت آویــزم بیــا

دیوانــه ام دل  آمــد  ای  خواهــد 
او کــه نامش بــا لبانم آشناســت

مــن گل نرگــس برایــش چیده ام
باورم کــن خواهد آمد، باوفاســت
مژدهپاكسرشت

زندگی تنهاست 
گمان کنــم که زمانش رســیده برگردی

به ســاحت شب قدر  ای ســپیده برگردی
هــزار بیــت فــرج نــذر می کنم شــاید

بــه دفتــر غزلــم  ای قصیــده برگــردی
بکنــی کرامتــی  نرســیده  آن  زمــان 

قدم به خانــه گذاری به دیــده برگردی؟
مــزار حضــرت مهتــاب را نشــان بدهی

بــه شــهر ســبز ترین آفریــده برگردی
گمــان کنم که زمانش...گمــان کنم حاا

که پلک شــاعری مــن پریــده برگردی
نگاه کــن! به خدا بی تو زندگی تنهاســت

قبــول کن کــه زمانش رســیده برگردی
نغمهمستشارنظامی

بیا که دیر می شود 
خزان ز راه می رســد، جوانه پیر می شــود

نََفس چه زود می رود، بیا که دیر می شــود
شب است و باد می وزد، چگونه صبح می کنی؟

دلم چه شــور می زند؛ به غم اسیر می شود
چه راه ها کــه بی عبور تو غبــار می خورد

چه دشت ها که بی حضور تو کویر می شود
همیشــه در تخیلم ز شــوِق وصل، ُخّرمم

نگــو ز هجر با دلــم، بهانه گیر می شــود
فاطمــه آرزوی  بهــار  نیایــی  ای  اگــر 

تازیانــه خدشــه ناپذیر می شــود مــرام 
که گفت زود می رسی؟ »چه دیر زود می شود«

نََفس نمانده زود باش! بیا که دیر می شود...
حسینبیاتانی

بهیادمجاهدفیسبیلاه
سردارسرتیپپاسدارقدرتاهمنصوری

استوار بر عهد و پیمان 
با خدا 

سرویس سیاسی-
کمالخرازیدراظهاراتیعجیبمیگویداگربه
هردلیلیسازوکارمالیاروپاهمبهنتیجهنرسد،ما
ازبرجامخارجنمیشویم.بایدگفتکهباارسالچنین
پیامهایغلطیاگرطرفاروپاییگامیعملیدرجهت

تعهداتبرجامیخودبرداردجایتعجبدارد.
کمال خرازی، رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجی 
اخیرا طی گفت و گویی با خبرگزاری دولتی ایســنا اظهارات 
قابل تاملی مطرح کرده است. وی در بخشی از این گفت وگو 
در پاســخ سؤالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند ایران منتظر 
SPV اســت آیا واقعا این طور است؟ یا اینکه کشور در حال 
انجام اقداماتی برای مقابله با تحریم ها است؟ گفت: هر دو، در 
این کــه اروپایی ها قول دادند SPV  را اجرایی کنند، طبیعتا 
بایستی این کار را انجام دهند و اگر نشود،  باز تخلفی از طرف 

اروپایی ها و نقض تعهدات آنها است.
خرازی ابراز کرد: می خواهم بگویم اتکای ما نباید به این 
ابزارها باشد، بایستی در جهت طراحی راهکارهایی در داخل 
کشــور گام برداریم تا بتوانیم مشکات تحریمی و اقتصادی 

را حل کنیم و دولت هــم در این زمینه تاش خود را انجام 
می دهد که چگونه می تواند با وجود تمام مشکات معیشت 
مردم را تامین و توســعه اقتصادی کشــور را در حد معقول 

پی گیری کند.
وی دربــاره این که اگر بــه هر دلیلی ســاز و کار مالی 
توسط اروپایی ها به نتیجه نرسد،  ایران چه تصمیمی را اتخاذ 

می کند؟ گفت: ما کار خودمان را باید ادامه دهیم.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پاسخ به این که 
یعنی در این شرایط از برجام خارج می شویم؟ تاکید کرد: نه 
این به معنای این نیست که از برجام خارج می شویم،  اینکه در 
شرایط خاصی که اروپایی ها کاما تعهدات خود را نقض کرده 
و دنبال نکنند ایران چه کاری خواهد کرد، بستگی به تصمیم 

مقامات عالی کشور دارد.
آقای خرازی به این مسئله توجه نمی کند که وقتی طرف 
اروپایــی با دریافت چنین پیامهایــی از داخل ایران مطمئن 
شــوند که اگر spv هم به نتیجه نرسد ایران از برجام خارج 
نخواهد شــد، اساســا چه لزومی دارد که در راستای عملی 
کردن آن اقدام کنند؟ آیا چنین مواضع غلطی مشابه مواضع 

رئیس جمهور و مســئوان وزارت خارجه نیست که منجر به 
خروج آمریکا از برجام بدون اجرای تعهداتش شد؟

ترامپ در حالی از برجام خارج شــد که مطمئن شــده 
بــود ایران بعد از خروج او کمــاکان به حضور خود در برجام 
ادامه می دهد. موضوعی که 4 روز بعد از خروج آمریکا، فدیرکا 
موگرینی در شهر فلورانس ایتالیا آن را افشا کرد و گفت که: از 
]آقای[ حسن روحانی رئیس جمهور ایران تضمین گرفته است 
که در صورت خروج ترامپ از برجام و وضع تحریم های مجدد 
علیه ایران، این کشور همچنان در برجام باقی خواهد ماند«! 

خرازی همچنین درباره این که با توجه به وعده اروپایی ها 
تا چه اندازه امکان عملیاتی شــدن و یا نشدن سازوکار مالی 
)SPV( وجود دارد، اظهار کرد: عملی شدن ساز و کار بستگی 
به اراده اروپایی ها دارد، آنها تا به حال گام هایی را برداشتند و 
در صحنه گفتمان و اقدامات سیاسی کارهای خوبی را انجام 
داده اند، منتهی موقعی این  کارها قابل توجه اســت که اجرا 

شود.
خــرازی تصریــح کرد: در حــال حاضر طبــق آخرین 
گفت وگوهایی که انجام شده، آنها قول دادند که تا پایان سال 

جاری میادی این سازوکار را اجرا کنند؛ لذا باید صبر کرد و 
دید که واقعا چقدر این کار را انجام خواهند داد.

وی همچنین بیان کرد: اما اتکای  ما به این چیزها نباید 
باشد، ما باید به توانایی داخلی، منابع داخلی، قدرت مردمی، 
ثبات و امنیتی که داریم، اتکا کنیم، راهکارهایی را در داخل 
کشــور پیدا کنیم که چگونه در جهت توسعه اقتصادی گام 

برداریم به رغم تمام مشکاتی که وجود دارد.
به گزارش ایسنا،خرازی خاطرنشــان کرد: البته در این 
زمینه طراحی هایی را انجام داده اند و بنابراین در قبال نقض 
تعهدات ساکت نخواهند نشست، همان طور که در قبال نقض 

تعهد آمریکا ساکت ننشستند.
وی دربــاره این که برخی از منتقدان معتقدند که دولت 
عما کار را رها کرده و منتظر است تا اروپایی ها کاری انجام 
دهند،  آیا شما هم معتقد هستید که دولت دست روی دست 
گذاشــته و هیچ کاری انجام نمی دهــد؟ گفت: نخیر، دولت 
تاش خود را انجام می دهد  تا به ســهم خود معیشت مردم 
را تامین کند، بنابراین،  اینگونه نیســت که دست روی دست 

گذاشته است.

موضعقابلتاملرئیسشورایراهبردیروابطخارجی

با این پیام های غلط داخلی اگر اروپا گامی عملی  بردارد جای تعجب دارد!

امیرسرتیپحاتمیباحضوردرشرکت
صنایعهواپیماسازیهســاازخطوطتولید

بالگردپیشرفتهطوفانبازدیدکرد.
به گــزارش روابط عمومــی وزارت دفاع، امیر 
سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح با حضور در شرکت صنایع هواپیماسازی هسا 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح از خطوط 
تولید بالگرد پیشــرفته طوفان و ســایر طرح ها و 

پروژه های هوایی در دست اجرا بازدید کرد.
امیــر حاتمــی پــس از بازدیــد از پروژه های 
اولویت دار سازمان صنایع هوایی با حضور در جمع 
مدیران ارشد شرکت هسا و با تأکید براهمیت جایگاه 

وزیردفاعازخطوطتولیدبالگردپیشرفتهطوفانبازدیدکرد

صنعت هوایی در ارتقای قدرت دفاعی و بازدارندگی نیروهای مسلح 
گفت: ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با افتتاح خط تولید و 
ساخت هواپیماهای جنگنده تمام ایرانی کوثر موجبات خرسندی 

ملت رشید ایران اسامی و همه عاقه مندان به پیشرفت و تعالی 
انقاب اسامی را فراهم ساخت.

وی در تبیین جایگاه  و نقش موثر ســازمان صنایع هوایی 

وزارت دفاع در پیشــرفت اخیر حوزه هوایی اظهار 
داشــت: شــرکت هســا ثابت کرد که می توان با 
بهره گیری از تمام ظرفیت های علمی و دانشی کشور 
و با همکاری نزدیک نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اســامی ایران به محصوات راهبردی و گرانقدری 
دست یافت که نمونه بارز آن در جت جنگنده کوثر 
به منصه ظهور رسید که حقیقتاً برای ارتقاء وجهه 

جمهوری اسامی ایران حائز اهمیت بود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تقدیر 
از اقدامات ارزشمند شرکت صنایع هواپیماسازی در 
وزارت دفاع، روند رشد و پیشرفت پروژه ها را خوب 
ارزیابی کــرد و افزود: با توجه بــه نیازهای متنوع 

نیروهای مســلح در حوزه های پهپادی، بالگــردی و هواپیمایی، 
تــاش مضاعف و بهره گیری از آخرین فناوری روز دنیا برای رفع 

دغدغه های نیروهای مسلح از اهمیت و اولویت برخوردار است.

»حمیدباقریدرمنی«یکیازبزرگترینمفسدین
پیچیدهترین از یکی گذشــته اقتصادیســالهای
پروندههایاقتصادییکدههاخیراست؛امانکتهجالب
ایناســتکهدرشرایطخاصگاهروابطمیانمجرمان
اقتصادیوسیاســیازپردهبرونمیافتد،حالسؤال
ایناستکهباقریدرمنیباهدایتاهآقاییوهنگامه

شهیدیچهارتباطیدارد؟
باقری درمنی در جریان رســیدگی بــه پرونده اش از هیچ 
تاشی برای انحراف در مسیر رسیدگی، تطمیع و حتی فرار از 
کشــور دریغ نکرده است و یک بار پیش از خروج از کشور و بار 
دیگر نیز پیش از اجرای نقشه فرار، به دام افتاده است. اما یکی 
از نکات جالب این پرونده، اقدام دو محکوم امنیتی تابلودار برای 
آزادی باقری درمنی بوده اســت؛ در این ماجرا نام »هدایت اه 
آقایی« و »هنگامه شــهیدی« که هــر دو از محکومان امنیتی 

هستند به چشم می خورد.
»حمیــد باقری درمنی« که به عنوان یکــی از بزرگترین 
مفسدین اقتصادی شناخته می شود، از سال 1۳8۳ به بعد دارای 
پرونده های قضایی گوناگون بود؛ از »قاچاق کاا« و »پولشویی با 
ارزش نجومی« تا »پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانکی« و 
»قاچاق شمش طا«. رسیدگی به پرونده باقری درمنی به دلیل 
پیچیدگی ها و شگردهای او در انجام اقدامات مجرمانه زمان بر 

شد.
یکی از شگردهای درمنی برای اینکه دستگاه های نظارتی 
به فســادش پی نبرند این بود که به محض شروع رسیدگی به 
پرونــده بزرگ کاهبرداری، حلقه اول اطرافیانش را به خارج از 
کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه 
قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی سال های 
اخیر برسد غافل از اینکه با رسیدگی های بدون اغماض و دقیق 

نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد.
دور جدید تشــکیل پرونده های قضایی جدید درمنی که 
منجر به حکم افساد فی اارض وی شده است با شکایت »شرکت 
پاایش نفت جی« از باقری درمنی در تاریخ 12شــهریور 91 
ثبت و آغاز شده اســت؛ در دادخواست شرکت مزبور آمده بود 
که شرکت های 6 گانه ای با عناوین مشخص با توسل به عملیات 
متقلبانه اقدام به اخذ 178 هزار تن قیر از شــرکت نفت جی و 
تحصیل نامشــروع اموال شرکت مذکور کرده اند. گزارش مرکز 
عملیات ویژه پلیس ناجا نیز که در همان مقطع شــهریور 91 
واصل شد، حاکی از این بود که »حمید باقری درمنی« سرشاخه 
شبکه ای است که با شــرکت های شش گانه فوق الذکر اقدام به 

کاهبرداری و تسهیل مال نامشروع کرده اند.
با ورود پرونده باقری درمنی به مراحل حساس خود و اثبات 
اهتمام و جدیت دســتگاه قضایی در تعیین تکلیف پرونده این 
سرشبکه اصلی یکی از بزرگترین باندهای کاهبرداری از سیستم 
بانکی و نفتی، جریان آلوده حامی قدیمی وی که توانسته برخی 
عناصر داخل و خارج از کشور را در پول های کثیف خود شریک 
کند دست به کار شده اند تا به هر طریقی روند رسیدگی عادانه 
به پرونده و حکم صادر شــده از سوی دادگاه انقاب اسامی و 
دیوان عالی کشــور را زیر سؤال ببرند. این جریان تابلو دار قصد 
دارد بــا پول های به غارت رفته از بیت المال یک بار دیگر حمید 
باقری درمنی مفسد بزرگ اقتصادی نقش آفرین در پرونده های 

متعدد بانکی و نفتی را از چنگ قانون و عدالت نجات دهد.
حوالی ساعت 9 صبح روز دوشنبه 20 آذر 1۳96، خانمی 
42 ســاله به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران 
مراجعه و به صورت کتبی اعام می کند قصد دارد 5 سند تک 
برگی زمینی به متراژ 500 هــزار متر مربع را به عنوان وثیقه 
برای آزادی یک متهم ابر فســاد اقتصادی، تودیع کند. 5 سند 

فوق الذکر در بخش های گرمسار و آرادان از توابع استان سمنان، 
به ثبت رسیده بودند.

500 هزار متر مربع زمین مورد  اشــاره شامل تاسیساتی 
همچون حلقه چاه آب ۳0 متری، سالن های پرورش شترمرغ، 
ســالن جوجه کشی، انبار خوراک دام، فضای مسقف نگهداری 

جوجه ها، آب انبار، فضای فنس کشی شده و... می شدند.
این 500 هزار متر مربع زمین به واسطه 5 سند تک برگی 
با شــماره پاک های ثبتی مورد  اشــاره، قرار بود ضامن آزادی 
متهم پرونده کاســه 9۳0007 باشــد؛ پرونــده ای که در آن 
ردیف های مختلفی از اتهامات اقتصادی به ثبت رسیده بود؛ از 
غــارت بیت المال تا کاهبرداری 2000 میلیارد تومانی. پس از 
این درخواست تودیع وثیقه توسط آن خانم 42 ساله، بازپرس 
مربوطه، استعام سوابق کامل ثبتی پاک های مورد  اشاره را از 

اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان آرادان خواستار شد.
6 روز بعد یعنی در تاریخ 26 آذر 1۳96، جواب این استعام 
از اداره ثبت اســناد و اماک شهرســتان آرادان به شعبه سوم 
بازپرســی مجتمع امور اقتصادی تهران واصل و مشخص شد 
شــش دانگ پاک های ثبتی اسناد 500 هزار متر مربع زمین 

گرمسار، به نام »هدایت اه آقایی« ثبت و سند شده است.
اما »هدایت اه آقایی« کیســت که صاحب 500 هزار متر 
مربع زمین با کاربری ویژه و مجوز حفر چاه آب عمیق اســت؟ 
این فرد از اعضای حزب کارگزاران ســازندگی در ســال 88 از 
عناصر تاثیر گذار در ستاد یکی از سران فتنه بود و به جرم اخال 
در نظم عمومی از طریق آشوب، و همچنین تحریک و تشویق 
مردم به شورش و اغتشاش همراه با فعالیت تبلیغی علیه نظام 
جمهوری اســامی به پنج ســال حبس که دو سال و نیم آن 
قطعی و دو سال و نیم آن تعلیقی بود، محکوم شده بود. سؤالی 
که در این بین مطرح می شــود، آن است که اگر سندهای آن 

500 هزار مترمربع زمین گرمســار، به نام »هدایت اه آقایی« 
اســت؛ چرا فرد دیگری غیر از او، بــا ادعای مالکیت این 500 
هزار مترمربع زمین قصد وثیقه گذاری برای یک متهم به فساد 

اقتصادی را داشت.
پاسخ به این پرسش نیز در همان استعامی نهفته است که 
26 آذر 1۳96، از اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان آرادان به 
شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران واصل شد؛ در 
آن برگه استعام قید شده بود که شش دانگ پاک های ثبتی 
آن 5 سنِد متعلق به 500 هزار متر مربع زمین گرمسار، در تاریخ 
25 آذر 1۳94، از ســوی »هدایــت اه آقایی« به نام »هنگامه 

شهیدی« انتقال یافته و سند این انتقال نیز صادر شده است!
»هنگامه شــهیدی« همان خانم 42 ساله ای بود که سالها 
در انگلیس زندگی کرده است و روز دوشنبه 20 آذر 1۳96، با 
5 سند تک برگی زمین 500 هزار مترمربعی گرمسار به شعبه 
سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران مراجعه کرد و قصد 
داشــت این سندها را به عنوان وثیقه برای آزادی یک متهم به 
فســاد اقتصادی، تودیع کند. »هنگامه شهیدی« نیز همچون 
»هدایت اه آقایی« در زمره فعاان فتنه 88 بود. او چندی پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از انگلیس به تهران آمد و 

عضو ارشد ستاد انتخابات یکی از سران فتنه شد.
قطعا برای مخاطبان جالب خواهد بود که بدانند آن مفسد 
اقتصادی کیست که در مقطعی، »هنگامه شهیدی« حاضر شده 
ســندهای زمین 500 هزار مترمربعی را برای آزادی اش، وثیقه 
بگذارد. آن مفسد اقتصادی همان »حمید باقری درمنی« است. 
فردی که 18 آذر 1۳97، اعام شد که به استناد ماده 4 قانون 
تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختاس و کاهبرداری در 
دادگاه بدوی به اعدام محکوم شــده و این حکم در دیوان عالی 

کشور ابرام و تایید شد.

وثیقه۵۰۰هزارمتریهنگامهشهیدیبرایسلطانقیر

محکومان امنیتی برای مفسدان اقتصادی سنگ تمام گذاشتند!

دومینسکویفرآوریگازفاز۱۳پارسجنوبیدر
اینمیدانگازیدرخلیجفارسحوزهاستانبوشهربا
تلشمتخصصانداخلینصبوآمادهراهاندازیشد.

به گزارش تسنیم از عسلویه، دومین سکوی گازی فاز 1۳ 
پارس جنوبی که در صدرای بوشــهر ساخته شد با انتقال  به 
میدان گازی پارس جنوبی   و با وضعیت مســاعد آب و هوایی 
در موقعیت خودش در این میدان گازی با تاش متخصصان 

داخلی نصب شد.
بر اســاس  اعام  مجری فاز 1۳ پارس جنوبی، پیش بینی 
می شــود با راه اندازی دو سکوی گازی B و D  فاز 1۳ پارس 
جنوبی تا پایان دی ماه امســال، برداشــت یک  میلیارد فوت 
مکعب  گاز معادل 28 میلیون مترمکعــب گاز ترش در روز 
از میــدان گازی پارس جنوبی در بلــوک فاز 1۳  این میدان 

گازی محقق شود.

نصب دومین سکوی گازی 
پارس جنوبی



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
پنج شنبه           ۲۹ آذر ۱۳۹۷

۱۲ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۷۹

ترحیم
بسمه تعالی

اذا مات العالم ثلم فی ااسام ثلمهً ایسدها 
شیء الی یوم القیامهً

با نهایت تأســف و تأثر رحلت عالم ربانی، فقیه 
عالی مقام و مدافع حریم اهل بیت علیهم السام

حضرت آیت اه آقای 
حاج سیدمحمد علی روحانی

رضوان اه تعالی علیه
را به اطاع می رســاند. به همین مناسبت مراســم بزرگداشتی روز جمعه مورخ 
97/9/30 از ســاعت 15 الی 16/30 مســجد بنی هاشمی واقع در خیابان شهید 

نامجو )گرگان(، ایستگاه معینیه برگزار می گردد.
شــرکت علمای اعام، حجج اســام و عموم مؤمنین 

موجب تعظیم شعائر خواهد بود.
سیداحمد روحانی

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/430/000سکه تمام طرح جدید
3/250/000سکه تمام طرح قدیم

1/770/000نیم سکه
1/040/000ربع سکه

620/000گرمی
305/000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
9/974دار
11/773یورو
12/738پوند

1/977لیر ترکیه
2/770درهم امارات

قیمت کارخانه نوع خودروردیف
)تومان(

قیمت 
بازار)تومان(

22/492/00037/500/000پراید1111
22/709/00035/000/000پراید2131
23/400/00035/200/000پراید 3151
74/952/600128/000/000چانگان4
27/507/00041/000/000تیبا صندوق دار5
31/143/00046/000/000ساینا دنده ای6
32/944/60056/500/000پژو 7405
8 SLX 35/105/90060/000/000پژو
34/745/20058/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70070/000/000پژو پارس10

11 TU5پژو پارس
42/481/00078/500/000کاس13

36/286/00061/800/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00071/000/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10070/000/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX(33/535/40059/000/000سمند ال ایکس
53/153/000104/800/000دنا پاس16
36/616/00063/000/000سمند دوگانه سوز کاس1716
46/989/40081/000/000دنا18
53/265/800115/000/000تندر پاس اتوماتیک19
47/128/30091/000/000پژو 207 دنده ای20
142/700/000277/000/000مزاد 213
50/000/00096/000/000اچ سی کراس22
48/264/00088/000/000پارس تندر23
20754/361/900114/000/000 اتوماتیک24
114/994/000232/000/000پژو 252008
39/590/00061/000/000رانا26

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۹/۲۸

مرکز آمار در گزارشی اعام کرده کااهای وارداتی در تابستان 
سال جاری، نسبت به تابستان سال گذشته، بیش از 73 درصد گران 

شده است. 
گزارش مقدماتی »شــاخص قیمت کااهای وارداتی فصل تابستان سال 

1397« از سوی این مرکز منتشر شد.
بــه گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات شــاخص قیمت کااهای وارداتی 
نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه ( 73/3 درصد و تغییرات 
چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم( 
28/5 درصد بوده است.در نظام آمارهای قیمت، کااهای وارداتی برای مقاصد 
متعددی به کار گرفته می شوند. شاخص قیمت کااهای وارداتی،  روند تغییرات 
قیمت محصوات عرضه شده از خارج به داخل کشور طی دوره زمانی مشخص 
نشان می دهد با توجه به اینکه قیمت کااهای وارداتی یکی از مهم ترین عوامل 
اثرگذار بر میزان مبادات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده 
رابطه مبادله می باشد، تغییرات آنها از اهمیت باایی برخوردار است. در طرح 
شاخص قیمت کااهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال 
1390)ســال پایه( استفاده می شود. روش جمع آوری اطاعات با استفاده از 
آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسامی ایران )ارزش بصورت ریالی و داری، 
کشور مبدأ و مقصد، نحوه حمل ونقل و نرخ ارز( صورت گرفته است. طبقه بندی 
مورد اســتفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری 
)HS( می باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی 
20 گروه  اصلی طبقه بندی HS قابل انتشار است. برای محاسبه شاخص فصل 
تابستان سال 1397 از داده های مقدماتی )غیر قابل استناد( گمرک جمهوری 
اسامی استفاده شده است و لذا نتایج اعام شده بصورت مقدماتی می باشد 

و استفاده از آنها بایستی با ماحظه انجام شود.
پس از اینکه گمرک جمهوری اســامی داده های قطعی سال 1397 را 
اســتخراج و ارائه نماید، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده 
و ارقام نهایی شــاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشــر 

خواهد شد.
1- شاخص قیمت کااهای وارداتی )ریالی، 100-1390( در فصل تابستان 
ســال 1397 برابر با 832/3 است که نسبت به فصل بهار سال 1397، 16/8 

درصد افزایش یافته است.
تغییرات شاخص قیمت کااهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل 
)تــورم نقطه به نقطــه(  73/3 درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل 

جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ( 28/5 درصد بوده است.
2- شــاخص قیمت کااهای وارداتــی )داری، 100=1390(  در فصل 
تابســتان سال 1397 برابر با 257/4 اســت که نسبت به فصل  قبل،  4/2 
درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کااهای وارداتی نسبت 
به فصل مشــابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(  8/7 درصد و تغییرات چهار 
فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم (  0/1 

درصد بوده است.

مرکز آمار:
کااهای وارداتی ۷۳ درصد

 در تابستان گران شد

رئیس  مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور 
با بیان اینکه خوداتکایی ایران در صنعت کشاورزی 95 
درصد اســت، گفت: تحریم ها نتوانسته به کشاورزی 

آسیب بزند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، کامبیز عباسی در نشست 
خبری با بیان اینکه خوداتکایی ایران در صنعت مکانیزاسیون 
کشاورزی به 95 درصد رسیده است، اظهارداشت: تحریم ها 
در بخش کشاورزی نتوانسته آسیب بزند و در شرایط تحریم 

کشاورزان ما بهره  ورتر کار می کنند. 
وی با بیان اینکه در شــرایط تحریم باید بیشتر به هم 
کمک کنیم و بیشــتر در کنار هم باشیم، گفت: کشاورزی 
از بخش هایی اســت که اثرات تحریم در آن نمی تواند ظاهر 
شود به خاطر اینکه اکثر مؤلفه هایی که در بخش کشاورزی 
و صنعت مکانیزاسیون کشاورزی استفاده می شود در داخل 

کشــور تولید می شــود.رئیس  مرکز توســعه مکانیزاسیون 
کشــاورزی به اهمیت کشاورزی مکانیزه  اشاره کرد و افزود: 
زمانی که زمین های کشــاورزی مکانیزه می شــوند و ادوات 
کشاورزی برای انجام مراحل کاشت، داشت و برداشت استفاده 
می شود تولید افزایش یافته و قیمت تمام شده کاهش می یابد 

و درآمد کشاورزان باا می رود.
عباســی ادامــه داد: در حال حاضر مکانیزاســیون 35 
درصد در افزایش تولید محصوات کشــاورزی نقش دارد و 
در برخی محصوات مانند برنج مکانیزاســیون به 80 درصد 
رسیده است.  نتیجه سرمایه گذاری ها در این حوزه آن شده 
است که در برداشت برنج ضریب مکانیزاسیون به 80 درصد 
رســیده و ضایعات برنج به کمتر از یک درصد کاهش یافته 
اســت. این در حالی است که ضایعات برنج پیش از این 10 

تا 12 درصد بود.

وی اضافه کرد: 8/2 میلیون هکتار گندم و جوی آبی و 
دیم کشور از طریق ماشین آات کشاورزی با ضایعات کمتر 
از چهار درصد برداشت می شود و همچنین 75 درصد مراحل 
کاشت  و 95 درصد برداشت این غات توسط ماشین آات 
است که پیش از این، حدود 45 درصد بود. ضایعات برداشت 
گندم و جو هم کاهش یافته است. در کشت محصوات ردیفی 
مانند ذرت دانه ای و علوفه ای هم 99 درصد به صورت مکانیزه 

کشت و برداشت می شود.
رئیس  مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با بیان اینکه 
طی پنج ســال گذشــته 97 هزار تراکتور در اختیار بخش 
کشاورزی قرار گرفته اســت، گفت: 2100 دستگاه ماشین 
برداشــت غات و هفت هزار دســتگاه تراکتور باغبانی وارد 
این بخش شــده است.  75 نوع ماشین کشاورزی حفاظتی 
استانداردسازی شده و 20 هزار دستگاه ماشین آات کشاورزی 

حفاظتی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. 
عباســی افزود: دو میلیون هکتار اراضی کشــور تحت 
پوشــش کشاورزی حفاظتی اســت و تا پایان برنامه ششم 
در 45 درصد اراضی کشــور، کشاورزی حفاظتی خاک اجرا 
می شود. در کشاورزی حفاظتی خاک به خاطر اینکه حداقل 
عملیات شــخم و آماده سازی انجام می شود فرسایش خاک 
به حداقل رســیده و بهره  وری آب افزایش می یابد و در طی 
یک فصل زراعی حداقل دو مرحله آب کمتر استفاده می شود 
 کــه می توانــد انقابی را در کاهش مصرف آب کشــاورزی

 ایجاد کند. 
وی به ورود مرکز مکانیزاسیون به فناوری های نوین اشاره 
کرد و گفت: سامانه های ضدتگرگ با امواج صوتی توسط این 
مرکز راه اندازی شده که می تواند از وقوع خسارت تگرگ به 

محصوات کشاورزی جلوگیری کند.

رئیس  مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی: 
  تحریم ها نتوانست به کشاورزی آسیب بزند 

ســخنگوی مبارزه با قاچاق کاا و ارز گفت: 
قیمت هر لیتر سوخت بر اساس فوب خلیج  فارس 
50 تا 60 سنت است که بر این اساس، حدود پنج 
و نیم میلیون دار در روز قاچاق سوخت انجام 

می شود.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، حمیدرضا 
دهقانی نیا درباره قاچاق سوخت اظهار داشت: قیمت 
هر لیتر سوخت بر اساس فوب خلیج  فارس 50 تا 60 
ســنت است که بر اساس نرخ دار می توان ارزش این 
مقدار قاچاق ســوخت را مشخص کرد. تفاوت فاحش 
قیمت سوخت داخل و کشورهای همسایه از علل مهم 

قاچاق سوخت است.
وی با بیان اینکه کشفیات قاچاق سوخت در شش 
ماهه سال 97 نســبت به شش ماهه سال 96 حدود 
62 درصد رشد داشــت، اضافه کرد: بر اساس قیمت 
فوب خلیــج  فارس، حدود پنج و نیم میلیون دار در 
روز قاچاق سوخت انجام می شود. ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاا و ارز از 25 تا 26 دســتگاه تشکیل شده 
اســت و دو نفر از نمایندگان مجلــس هم عضو این 

ستاد هستند.
سخنگوی مبارزه با قاچاق کاا و ارز با بیان این که 

سخنگوی مبارزه با قاچاق کاا و ارز اعام کرد

روزانه 5/5 میلیون دار سوخت
 از کشور قاچاق می شود

ســامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای و ســامانه رسید حواله و ســامانه حواله های 
بارگیری شــرکت نفت، راه اندازی شــده است، گفت: 
اکنــون هیچ بارنامه جعلی نداریم، در حالی که 9 ماه 

پیش این گونه نبود.
دهقانی نیا با تاکید بر اینکه اقدامات ستاد موجب 

کنترل و کاهش قاچاق سوخت شده است، افزود: 33 
و نیم میلیارد لیتر در سال نفت گاز تولید می کنیم که 
از این میزان وزارت نفــت، 31 میلیارد لیتر را توزیع 

می کند و بقیه صادر می شود.
وی با  اشــاره به اینکه بیشتر حجم قاچاق سوخت 
مربوط به استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان 

در حوزه خشــکی و دریاســت، گفــت: برخی اوقات 
زیرســاخت های جلوگیری از قاچاق ســوخت نیاز به 

هزینه هایی دارد که انجام نمی شود.
همچنیــن انارکــی محمدی؛ عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه با توجه به اینکه مبارزه 
با قاچاق، فرادستگاهی و فراسازمانی است، افزود: نبود 
سامانه جامع موجب می شود تا آمار دقیقی از قاچاق 
سوخت نداشته باشیم و همچنین اقتصاد ما پنهان است.
محســن ایرانگردی کارشــناس حوزه انرژی نیز 
گفــت: دولت عزمی برای اجرای کامل برنامه ها ندارد. 
هر لیتر ســوخت نیروگاه ها 50 ریال و تقریبا رایگان 
اســت یعنی هیچ طرحی برای مبــارزه با قاچاق در 
حوزه نیروگاه ها، دارای صرفه اقتصادی نیست و برای 
آنها ســرمایه گذاری برای جلوگیری از قاچاق، توجیه 
ندارد. همچنین سرمایه گذاری برای افزایش بهره وری 
نیروگاه ها هم مقرون به صرفه نیست زیرا سوخت آنها 
تقریبا رایگان است.این کارشناس مسایل انرژی افزود: 
بــا کارت آزاد جایگاه دار به نرخ 600 تومان ســوخت 
را بــرای کامیون های ترانزیتی عرضه می کنیم، یعنی 
صرفه اقتصادی قاچاق آن، حدود پنج هزار تومان است. 

بنابراین جلوگیری از آن سخت است.

عضو هیئت عامل سازمان راهداری گفت: با توجه به مشکات و 
پیگیری وزارت راه و حمل ونقل جاده ای 350 هزار حلقه استیک از 

طریق صنف رانندگان بین کامیون داران توزیع شد.
به گزارش صداوسیما، مهران قربانی درباره مشکات کامیون داران اظهار 
داشت: تهیه استیک و قطعات یدکی کامیون ها برعهده وزارت صمت است 
که با توجه به مشــکات و پیگیری وزارت راه و حمل ونقل جاده ای حدود 
350 هزار حلقه استیک از طریق صنف رانندگان بین کامیون داران توزیع 
شــد که شرایط را به نحوی بهتر کرد، میزان استیک مورد نیاز تا انتهای 

سال که 300 هزار حلقه دیگر است نیز آماده می شود.
وی افزود: سهمیه بندی و توزیع دو حلقه استیک در مرحله اول آغاز 
شده است، توزیع استیک در وزارت صمت از طریق سامانه رصد می شود و 
آمارهای رصد شده وزارت صمت نیز دقیق است و تعهدی که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و اعام رســمی نمایندگان بانک مرکزی درباره تخصیص 
ارز نشان می دهد که وضعیت بهتر شده است و محموله دوم استیک در 
ســه ماهه آتی وارد کشور می شود، در کنار استیک موضوع لوازم یدکی 
نیز مطرح و منعکس شده است و وزارت صمت قول مساعدت داده است.

عضو هیئت عامل ســازمان راهداری ادامه داد: در همایش سراســری 
حمل ونقــل این فرصت برای صنوف و نماینــدگان حمل ونقل در حضور 
ریاست مجلس مطرح کردند و مشخص شد که اقدامات انجام شده رضایت 

نسبی را ایجاد کرده است.
قربانی افزود: حمل ونقل جاده ای موضوع چنددستگاهی و چندجنبه ای 
اســت که پارامترهای مختلفی در آن دخیل اســت بنابراین تصمیمات و 
اقدامات دســتگاه های مختلف در رضایتمندی رانندگان تاثیرگذار است، 
بنابراین مسائل باید با عنایت بیشتری عمل شود و دغدغه ها برطرف شود.
وی ادامه داد: در بودجه 98 بیمه رانندگان دیده شــده است و حتی 
برای رانندگان جدید نیز این موضوع انجام خواهد شــد. برخی مشکات 
معلول تصمیمات متناقض گذشــته است، در دهه گذشته کاری که برای 
شرکت محوری شدن حمل ونقل انجام شده این بوده که در بعضی پایانه های 

باری امکان بهره مند شدن از امتیاز باشد.
عضو هیئت عامل ســازمان راهداری گفت: در دو ســه ماه اخیر برای 
اولین بار در طول تاریخ حمل ونقل ایران 239 شرکت حمل ونقلی تعطیل 
شدند، 790 شــرکت جریمه نقدی شدند و 205 شرکت نیز تذکر کتبی 
گرفتند که این اهتمام جدی و اقدامی بی نظیر برای رســیدگی مشکات 
صنف حمل ونقل است. شــغل رانندگی شغل سخت است و امکان اینکه 

رانندگی جزو مشاغل سخت قرار بگیرد در مجلس مطرح است.
همچنین مهــدی جمالی نژاد؛ معاون عمرانی وزیر کشــور گفت: در 
حمل ونقل سند های آسیب شناسی تهیه شده است و در ارتقای سطح ایمنی 
جاده ها نیز اقدامات ازم در حال انجام است و در شرایط اقتصادی موجود 

500 میلیارد ریال یارانه بلیت مترو و اتوبوس داده شده است.

سقوط شاخص بورس در کمتر ازسه ماه اخیر به مرز 40هزار 
واحد رسید.

بــه گزارش خبرنگار ما در ادامه روند نزولی دماســنج بازار ســهام 
در ماههــای اخیر دیروز هم شــاخص بورس با افــت 3063واحدی به 
156/083واحد رسید که بیانگر سقوط  نزدیک به 40هزار واحدی شاخص 

بورس از مهر ماه تا کنون است.
 ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار تهران دیروز به 592 هزار میلیارد 
تومان رسید. همچنین نمادهای پربیننده دیروز در بورس تهران مربوط به 
شرکت های بانک ملت، سایپا، بانک صادرات ایران، پاایش نفت اصفهان، 
فواد مبارکه، ماشین سازی اراک، سایپا آذین و گروه مپنا بود نماد مارون  
نیزبیشترین تأثیر را در تقویت شاخص فرابورس داشت و نمادهای زاگرس، 
ذوب، کگهر، هرمز، شراز، شاوان همگی در کاهش شاخص فرابورس اثرگذار 
بودند.به هرحال افت قریب به 40هزار واحدی شاخص بورس در کمتر از 
سه ماه اخیر در حالی است که شاخص کل در نهم مهرماه سال جاری بر 
روی رقم 195هزار و 480واحد ایستاده بود اما از آن پس در اغلب روزهای 
معاماتی دماسنج بازار منفی بود که این به منزله افزایش زیان سهامداران 
اســت .چندی پیش در همین صفحه از قول یکی از همین سهامداران 
نوشتیم که روند نزولی بورس سبب خروج بیش از پیش سرمایه ها از بازار 
ســهام خواهد شد. این سهامدار با بیان این پرسش که چرا دولت مردم 
را در شرایط مثبت بورس به حضور در این بازار دعوت می کند ولی در 
شــرایط منفی توجهی به آن نمی کند؟ گفته بود :بسیاری از سهامداران 
خرد با دعوت دولت اقدام به حضور در این بازار کرده اند ولی اان با زیان 
سنگینی مواجه شده اند که جا دارد دولت تدبیری در این رابطه داشته 
باشد.همچنین یک کارشناس بازار سرمایه نیز با بیان دایل 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.
گفتنی اســت ترس از رکود بیشــتر اقتصادی،کاهش قیمت جهانی 
نفت و فلزات اساسی، افت نرخ ارز ،کمبود شدید نقدینگی و نبود برنامه 
روشــن دولت برای حمایت از بازار سرمایه از جمله دایل سقوط مداوم 

بورس عنوان شده است.

سازمان راهداری خبر داد
برخورد قانونی با صدها 
شرکت حمل ونقل متخلف

در کمتر از سه ماه اخیر
سقوط شاخص بورس

 به مرز 40هزار واحد رسید

زوج های جوان نسبت به محل زندگی خود باید 
برای خرید اوراق وام مسکن و جعاله از حدود 8/5  
تا 12/5 میلیون تومان هزینه کنند، که 10 درصد وام 

مسکن آنان را تشکیل می دهد!
به گزارش ایسنا، قیمت اوراق تسهیات مسکن بانک 
مســکن برای اکثر سررســیدها از 53 هــزار تا 55 هزار 
تومان است. امتیاز اوراق تسهیات مسکن آبان امسال که 
در حال حاضر یکی از گران ترین اوراق اســت 55 هزار و 
400 تومان بوده و اوراق مهر امســال نیز 54 هزار و 800 

تومان بوده است.
به این ترتیب با قیمت حدودی هر برگ تسه 53 هزار 
تومان، زوج های تهرانی بــرای دریافت وام 100 میلیون 
تومانی مسکن باید 200 برگه تسهیات مسکن خریداری 
کنند، آنها باید 10 میلیون تومان و 600 هزار تومان صرف 
خرید این 200 برگ کنند. به این مبلغ با احتســاب 20 
میلیــون تومان وام جعاله که بابتش باید 40 برگ تســه 
بهــادار 53 هزار تومانی خرید دو میلیــون و 120 هزار 
تومان اضافه می شود. در نتیجه در مجموع برای دریافت 
وام 120 میلیون تومانی مسکن، حدود 12 میلیون و 720 
هزار تومان  باید هزینه شود.همچنین زوج های غیرتهرانی 
که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر زندگی 

هزینه اوراق وام مسکن از 8/5 تا 12/5 میلیون تومان است

می کنند، می توانند تا سقف 80 میلیون تومان وام بگیرند 
که برای گرفتن این مبلغ باید 160 ورق بهادار خریداری 
کنند که با این حساب باید هشت میلیون و 480 هزار تومان 
بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون و 
120 هــزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع 
بــرای دریافت وام 100 میلیون تومانی باید 10 میلیون و 

600 هزار تومان پرداخت کنند.
عاوه بر این زوج های ســاکن در ســایر شهرهای با 
جمعیــت زیر 200 هزار نفــر می توانند برای گرفتن 60 
میلیون تومان وام مســکن 120 بــرگ بهادار خریداری 
کنند که باید شش میلیون و 360 هزار تومان بابت خرید 
اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 20 میلیون تومان 

دیگر بابــت وام جعاله نیز بایــد دو میلیون و 120 هزار 
تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام 80 میلیون 
تومانی هشــت میلیون و 480 هزار تومان از سوی زوج ها 

باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز می توانند تا سقف 60 میلیون 
تومان و غیرزوج هایی که در مراکز استان های باای 200 
هزار نفر جمعیت دارند تا ســقف 50 میلیون تومان و در 
نهایت غیرزوج های ســاکن در سایر مناطق تا سقف 40 
میلیون تومان وام دریافــت کنند که به ترتیب هر کدام 
باید 120، 100 و 80 برگ بهادار اوراق تسهیات مسکن 

را از فرابورس ایران خریداری کنند.
اوراق تســهیات مسکن توسط بانک مسکن منتشر 
می شــود. این اوراق قابلیت معاملــه در فرابورس ایران را 
دارد و ارزش اســمی هر برگ پنج میلیون ریال اســت. 
مدت اعتبار اوراق تســه حداکثر تا دو دوره شــش ماهه 
قابل تمدید اســت. این اوراق بــا توجه به اینکه چقدر تا 
زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در 
صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده 
اوراق از تســهیات آن استفاده نکند، نماد معاماتی آن 
متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق 

بازپرداخت نخواهد شد.

نایب رئیس انجمــن تولیدکنندگان فواد ایران از کاهش 30 
درصدی قیمت فواد خبر داد و علت آن را افزایش عرضه فواد و 

محصوات آن در اثر کاهش صادرات عنوان کرد.
بهادر احرامیان در گفت وگو با ایسنا، از ریزش قیمت فواد در سه هفته 
گذشته خبر داد و گفت: روند کاهش قیمت فواد در دو ماه گذشته ثابت 
شــده بود اما در ســه هفته گذشته این روند تسریع شد و در حال حاضر 

قیمت فواد نسبت به ماه گذشته، 30 درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، مقایسه سالیانه قیمت های فواد درست نیست، چرا که 
قیمت ها باید نســبت به قیمت های جهانی سنجیده شوند که آن ها دائم 

در حال تغییر هستند.
احرامیان ادامــه داد: در حال حاضر قیمت محصوات فوادی ایران، 
همچون میلگرد از قیمت جهانی قراضه پایین تر است که این موضوع نشان 
دهنده افت ســقف قیمت ها و قرار گرفتن بازار فواد ایران در فاز عقبگرد 
است.نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فواد ایران علت این کاهش قیمت 
را مشــکات صادراتی و در نتیجه وجود مازاد مصرف در بازار عنوان کرد 
و گفــت: میزان تولید فواد حدود 25 میلیون تن و مصرف داخل حدود 
12 میلیون تن اســت که در صورت کاهش یا توقف صادرات، وجود مازاد 

مصرف در بازار منجر به کاهش قیمت ها می شود.
 وی همچنیــن کاهش قیمت فواد را زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد 
خواند و تصریح کرد: در حال حاضر مشکات و ابهاماتی بر سر راه صادرات 

وجود دارد که منجر به کاهش صادرات شده است.
احرامیان با بیان اینکه وجود مازاد تولید در بازار و عدم تناسب عرضه 
و تقاضا مانع رشــد قیمت فواد شد، اظهار کرد: در اوج التهابات بازار ارز، 
فواد در مقایسه با بازار جهانی با دار 8000 تومان عرضه شد و در حال 
حاضر نیز این محصوات با دار 5000 تومان به فروش می رسد و این در 
حالی اســت که هزینه تولید محصوات فوادی در بهترین حالت با دار 

9000 تومان تامین می شود.
 نایــب رئیس انجمن تولیدکنندگان فواد ایران گفت: ممکن اســت 
کاهش قیمت فواد در کوتاه مدت برای سیاست گذاران مطلوب باشد، اما 

ضربه های جبران ناپذیری به این صنعت وارد خواهد کرد.

کاهش ۳0 درصدی قیمت فواد 
در هفته های اخیر

پس از سخنان رئیس جمهور درباره تدبیر وزیر 
نفت برای پیش بینی جایگزین توتال، شرکت خارجی 
دوم هم اعام کرد به علت تحریم های آمریکا از پروژه 

فاز 11 پارس جنوبی خارج خواهد شد.
به گزارش مشــرق، در حالی که مســئوان دولت و 
وزارت نفت در پاسخ به انتقادات نسبت به خروج بی هزینه 
توتــال از ایران، می گفتند قرارداد فاز 11 پارس جنوبی را 
به طوری هوشمندانه بسته اند که با خروج توتال، شریک 
چینی جایگزین آن شــده و پروژه نمی خوابد، این شرکت 

خارجی هم به قرارداد پشت پا زد.
رویترز به نقل از سه مدیر نفتی دولتی چین خبر داد 
شرکت ملی نفت چین )CNPC( سرمایه گذاری در پروژه 
گاز طبیعی پارس جنوبی ایران را در واکنش به فشار آمریکا 
و به حداقل رساندن تنش ها در مذاکرات تجاری میان پکن 

و واشنگتن، معلق کرده است.
یکی از ایــن مدیران چینی به رویتــرز گفت: توقف 
سرمایه گذاری پس از چهار دوره گفت وگو در پکن روی داده 

که آخرین دور آن در اکتبر برگزار شــد و طی آن مقامات 
آمریکایی از CNPC خواسته بودند تزریق فاینانس جدید 
در ایران را متوقف کند.در همین رابطه یک منبع آگاه اظهار 
کرد: ایران 120 روز زمان دارد تا نقش CNPC در پارس 
جنوبی را بازبینی کند و تصمیم بگیرد که این شرکت چینی 
را به عنوان یک ســرمایه گذار خاموش نگه دارد یا قرارداد 
را لغو کند.مسئوان وزارت نفت به هنگام امضای قرارداد 
بــا توتال وعده داده بودند که توتال به هیچ وجه حتی در 
صورت بازگشت تحریم های آمریکا هم ایران را ترک نخواهد 
کرد؛ اما این شــرکت فرانسوی با خروج فوری از ایران در 
سال جاری با خروج آمریکا از برجام، زنگنه را سنگ روی 
یخ کرد.مســئوان دولت به جای پذیرش اشتباه خود در 
خوش بینی به شرکت های خارجی برای توسعه میادین نفت 
و گاز کشورمان، با اعتماد به نفس از این سخن گفتند که با 
خروج توتال از فاز 11 پارس جنوبی مشکلی پیش نمی آید 
زیرا آنها هوشــمندانه به گونه ای قرارداد را منعقد کرده اند 
که با خروج توتال، شرکت چینی جانشین آن خواهد شد.

به عنوان مثال حســن روحانــی 13 آذرماه در جمع 
دانشجویان در مورد انتقادات نسبت به انعقاد قراردادهای 
نفتی با شرکت توتال و خروج این شرکت از کشور بعد از 
خــروج آمریکا از برجام، گفت: وزیر نفت بلد بود چگونه با 
توتال قرارداد ببندد. یک شرکت چینی هم در کنار توتال 

بود که امروز با خروج توتال کار را به دست گرفته است!
اما هنوز یک هفته از این سخنان روحانی نگذشته بود 
که شرکت چینی هم اعام کرد به علت تحریم های آمریکا 

از پروژه فاز 11 پارس جنوبی خارج خواهد شد.
سوالی که مطرح می شــود این است که آیا راه برای 
بازگشت شرکت های خارجی برای حضور در صنعت نفت 
ایران هموار خواهد بود؟ شرکت هایی که پیش از تحریم ها 
مصرانه پای میز مذاکره می نشســتند و اکنون تحت فشار 

آمریکا زیر قرارداد خود می زنند.
متأسفانه دولت روحانی در دو سال ابتدای دولت خود، 
کشــور را معطل امضای برجام کرد و سه سال بعدی هم 
وعده حضور شرکت های بزرگ غربی در پروژه های کشور 

را داد، اما با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بی خاصیت 
شدن آن، همه آن وعده ها رنگ باخت. این در حالی است 
که نیروها و شرکت های داخلی می توانستند بسیاری از این 

پروژه ها را انجام دهند.
در همین رابطه، اوایل آذرماه رئیس  انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا( اظهار کرد: »در دیدار 
با رئیس جمهوری مطــرح کردیم که می توانیم جایگزین 

شرکت توتال در فاز 11 پارس جنوبی شویم«.
رضــا خیامیان خاطرنشــان کــرد: »طی دیــدار با 
رئیس جمهور مطرح کردیم که درباره خروج شرکت های 
خارجی یا توتال از ایران صحبت نکنید و درعوض تمرکز 
سرمایه گذاری خود را برای بها دادن و ارتقای بخش داخلی 
متمرکز کنید؛ چرا که ما آماده ایم تا توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی را که قرار بود توســط توتال رقم بخورد، با تقسیم 
کردن به 100 بخش کوچک، توسعه داده و طی این روند، 
با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی همراه شویم چرا 

که این شرکت ها از همکاری با ایران استقبال می کنند«.

عاقبت بی توجهی به توان داخلی و خوش بینی به خارجی ها

جایگزین توتال هم به وزارت نفت پشت کرد

گروه اقتصادی- 
در شــرایطی که آمارهای رسمی نشان می دهد فشار تورم 
بر اقشار مختلف جامعه متفاوت می باشد، وزیر کار در سخنان 
عجیبی اعام کرده همه به یک میزان فشــار تورم را متحمل 

می شوند! 
محمد شــریعتمداری با اشــاره به درک  اشــتباه مــردم از تورم 
اظهار داشــت: مردم فکــر می کنند که وقتی تــورم 15 درصد اعام 
می شــود هیچ کاایی نباید بیش از 15 درصد گران شــود درحالی که 
این تصور اصا صحیح نیســت؛ این مســئله پیچیدگــی خاصی دارد 
که ایــن پیچیدگی ها را همه مردم درک نمی کنند و همین مســئله 
 سرمنشــا به وجود آمدن احساســات متفاوت نســبت بــه نرخ تورم

 است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، وی افزود: در وضعیت موجود، فشار 
تورم بر روی قشر خاصی نیست و همه به یک میزان این فشار را متحمل 
می شــوند؛ هم کارمندان دولت هم نیروهای مســلح و هم کارگران و 

بازنشستگان کشور. حاا اگر ما بیاییم در حداقل دستمزد کارگران یک 
تفاوت ملموسی به صورت جداگانه اعمال کنیم آیا این کار منطقی است؟ 
آیا می شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آنها تصمیم جداگانه 

گرفت؟ پس تکلیف کارمندان دولت و بقیه چه می شود؟
گفتنی است، وزیر کار در شرایطی مدعی شده »همه به یک میزان 
تحت فشار تورم قرار می گیرند« که صحیح نبودن چنین حرفی کاما 
واضح و آشکار اســت؛ از آقای وزیر باید پرسید: کسانی که از وضعیت 
درآمدی مناســبی برخوردار نیستند، با کسانی که درآمد باایی دارند، 
بــه یک میزان از افزایش ســطح قیمت ها متضرر می شــوند؟ یا اصا 
ســطح عمومی افزایش قیمت ها در همه دهک هــای درآمدی به یک 
 میــزان افزایش پیدا می کند که تاثیر یکســانی بر روی همه داشــته

 باشد؟ 
این ادعا در حالی مطرح شــده که حتی مرکــز آمار هم به عنوان 
مرجع رســمی آمارهای کشور، چند روز پیش در گزارشی اعام کرده 
بود تورم دهک های درآمدی متفاوت می باشد. به عبارت دیگر حتی در 

گزارش های رسمی هم این موضوع مورد اشاره قرار گرفته که هر دهک 
درآمدی، تورمی مخصوص به خود را دارد. 

در همین زمینه، تورم نقطه به نقطه )مقایسه قیمت ها نسبت به سال 
گذشته( برای کااهای خوراکی و آشامیدنی آبان ماه در دهک اول 47/8 
درصد و در دهک دهم 50/3 درصد بوده و شــاخص کل تورم نقطه به 
نقطــه نیز در آبان ماه برای دهک اول 34/1 درصد و برای دهک دهم 

37/6 درصد ثبت شده است. 
به دیگر سخن، وزیر کار در شرایطی اعام کرده فشار تورم بر همه 
اقشار یکسان است که نه تنها شواهد تجربی این موضوع را رد می کند 
بلکه نگاهی به آمارهای رســمی دولت نیز موید این نکته است که هر 
گروه درآمدی، تورمی متناسب با گروه خود را متحمل می شود، نه اینکه 

همه به یک میزان از تورم متضرر شوند. 
جالب تر اینجاست که وزیر کار در ادامه سخنانش، سخنان قبلی خود 
را نقض کرد و گفت: »فشار )تورمی( روی مددجویان تحت پوشش وزارت 

کار خیلی بیشتر از کارگران است.«

وزیر کار:

فشار تورم بر روی همه مردم به یک اندازه است!



گزارش روز
صفحه ۵

پنج شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷ 
۱۲ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۷۹

افقی:
 1- یکی از ارکان ریاست و مدیریت از نگاه موای متقیان 
علی علیه السام 2- اولین مکان تعلیم و تربیت- دستی 
که باید به سوی نیازمندان دراز شود- نگین فیروزه ای 
سرزمین سیستان 3- چشم لر- کوه عرب- دانا و آگاه 
به امور محوله- روزنامه پرتیراژ ورزشی کشور اسپانیا 
4- کشتی گیر معروف سیاه پوست آمریکایی- دوستان و 
همراهان- قدرت و توانایی 5- شهری در آمریکا- درخت 
تســبیح- بزرگ ترین رود ایران 6- شیر بی دم- یکی از 
دو مجهــول در طبیعت- حمام اغــری 7- طایه دار 
سپاه- این یکی را همه سرکه ها دارند- مجازاتی برای 
قاتان 8- تفریح کودکان- تاریخ نگار قرن نهم هجری که 
کتاب روضهًْ الصفا را به نام امیرعلیشیرنوایی نوشته است- 
مرگ بر اثر غصه 9- نوعی بستنی- شهر رسول گرامی 
اســام)ص(- از نام ها و صفات خداوند 10- آتشفشان 
فعال کشور ایسلند- در قدیم زنان بسیاری بر سر آن 
جان می باختند- پــاک و منزه از غل و غش 11- در 
قدیم همه راه ها به آن ختم می شــد- ماشــین بزرگ 
جنگی- شــیر اول زائو- نوعی پسوند 12- شهری در 
استان اردبیل- ویژگی آن که به موقعیتی دست یافته- 
زمان معلوم و مشخص برای انجام کاری 13- آشیانه 
پرنده- از ثروت های مهم ملی که همه باید در حفاظت 
از آن کوشا باشند- تکبیرگوی نماز جماعت 14- چهره 
حماسی مردم هندوستان- کتابی از شیخ مفید)ره(- با 
تاب خود روزآفرین می گردد 15- واحد پول کشــور 

آفتاب تابان- اثری از شهید بزرگوار آیت اه مطهری.

عمودی:
1- عظیم تریــن بنــای بجامانــده از دوره 
قلب  قساوت  موجب  که  عملی  هخامنشیان- 
می گــردد 2- روحانی بزرگواری که بنیانگذار 
حوزه علمیه قم هســتند- شهری در استان 
آذربایجان شــرقی 3- آن که مورد ندا قرار 
می گیرد- رود بزرگی در اســتان خوزستان- 

شماره 11296 جدو    ل

شاداب و بانشــاط 4- زیرپا مانده- سمبل یا 
نشانه ای که بیانگر بسیاری از ارزشهاست- تنها 
و بی همتا- تکرار یک حرف 5- کبوتر صحرایی- 
پایتخت سفال ایران 6- مادر بزرگ- از پهلوانان 
شاهنامه- آخرین سوره قرآن کریم 7- زمزمه 
کودکان-  خواباندن  برای  مادران  آرامش بخش 
جای پا- بندری در جوار بندر لنگه 8- یکی از 
دو جنس- از نام های روز قیامت- هم اکنون 9- از 
آثار معروف ژان پل سارتر- پدیده ای ویرانگر که 
پس از زلزله های بزرگ در اعماق دریا به وجود 
می آید- درخت انگور 10- ضمیر اشاره- دریایی 
که رود دانوب در آن آرام می گیرد- سخت ترین 
جســمی که تاکنون شناخته شده است 11- از 
نمازهــای واجب- کندذهن و نادان- پســتی 
در فوتبــال- گازی برای تصفیه آب 12- واحد 
اندازه گیری شــعاع- از غذاهای سنتی مردم 
ایــران- از نام های قرآن کریــم 13- دریای 
عرب- بیمارستانی در پایتخت- آواره از شهر و 
دیار 14- حرکتی در ورزش ژیمناستیک- آینه 
فرهنــگ و تمدن یک ملت- غذایی ســنتی 
و متنــوع 15- اثری از عامه شــهید مرتضی 
مطهری- مهم ترین محصول صادراتی کشورهای 

حوزه خلیج فارس.

❖

❖
❖

* رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز: در حال حاضر و در شرایط 
تحریم 50 درصد مدارس ساخته شده در کشور توسط خیرین 

مدرسه ساز ساخته شده است که جواب محکمی به کسانی چون 
رئیس جمهور آمریکاست که می خواستند با تحریم ما را 

زمین گیر کنند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/8/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود 
مهرداد شکریه به شماره ملی 2594147699 به سمت 
رئیس هیئت مدیره - آقای سیدهاشــم آذرفام به شماره 
ملی 0049556916 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
- آقای سیدمهدی آذرفام به شماره ملی 0039862364 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با 
امضاء مدیرعامل سیدمهدی آذرفام همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
 تکین مقاوم سازی پیشرفته 

سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳8۵۱ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲8۴۵۳۲۱

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 1396/8/10 و مجوز 
شــماره 129=14/53/1302/24339 مورخ 97/6/19 پلیس 
اطاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه 
کثیراانتشار کیهان برای درج آگهی های موسسه انتخاب شد. 
کاظــم امجد کد ملی 4723520643 و مهدی امجد کد ملی 
0079894968 و هــدی امجد 4723735291 و ســاجده 
امجد 4722347301 و آاء امجد کد ملی 0080090141به 
ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره و اسماعیل جنتی کد ملی 
4723517510 و محمــد وکیلی کــد ملی 0082676984 
بســمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 ســال 
انتخاب شدند. محمدعلی جوششان کد ملی 4723145508 
به ســمت بازرس اصلی و عبدالرســول جوششــان کد ملی 
4723503897 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه آ وای مهر ولی اه 
به شماره ثبت ۳۳۲۷۵

 و شناسه ملی ۱۴۰۰۳86۷۹۵۲ 

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

انسان باید انواع و اقسام مختلف کارهای 
خیر را استقصا )پی جویی( کند و از هر راهی 
توانست خود را در آن ثبت کند، ولو به اندازه 
نخود باشــد که روزی به همان یک نخود 

محتاج می شویم.
)در محضر آیت اه بهجت، ج 1 ص 64(

انســان ذاتا به کارهای خیر عاقه دارد، شاد 
کردن دیگــران، کمک به همنوع، رفع گرفتاری 
دیگران و... کارهایی است که دل انسان را شاد و 
انرژی مثبت را در درون آدم ها چند برابر می کند. 
مهم این است که کار خیر »قربهً  الی اه« و برای 

خشنودی و رضایت خداوند باشد.
خداوند در سوره کهف آیه 7 می فرماید: »ما 
مــردم را آزمایش می کنیم تــا ببینیم که کدام 

عملشان بهتر است.«
امام صادق)ع( نیز می فرمایند: منظور از احسن 
عما، اکثر عما به معنای زیادی عمل نیست چرا 
که زیادی عمل ماک نیست بلکه نیکی و کیفیت 

عمل مهم است.
مدرسه سازی، عمل صالح

یکی از اعمال خیری که از اهمیت باایی نزد 
خداوند متعال برخوردار است مدرسه سازی است، 
خیرین مدرسه ساز در ثواب تمام علما و بزرگانی 
کــه از این مدارس برمی خیزند و راه پیامبران را 
ادامه و معارف الهی را در میان مردم گســترش 

می دهند شریک هستند.
یک خیر مدرسه ساز در این باره به گزارشگر 
کیهان می گوید: »عمل خیر، معامله با خداست 
و خداونــد چندین برابر آن را باز می گرداند، اگر 
افراد ثروتمند عمل خیرخواهانه ای نداشته باشند 
به خود ســتم کرده اند، آثار و برکات کار خیر آن 
قدر زیاد است که نمی توان آنها را برشمرد و هر 

فردی در این وادی وارد شود برنده است.«
وی اضافه می کند: »مگر می شــود انســان 
کار خیــری انجام بدهد و نتیجــه آن را نبیند، 
نباید منتظر باشــیم دولت برای احداث مدرسه 
گام بردارد بلکه باید در این مســیر از آن سبقت 
بگیریم، چون نهادن یک خشت برای ایجاد فضای 
مدرســه اقدامی برای خودمان اســت. خروجی 
ساخت مدرسه، امنیت، توسعه و افتخار است که 
شــامل حال تمام افراد جامعه می شود زیرا همه 
ما به یکدیگر وابسته هستیم و موفقیت ها از آن 

همه است.«
این خیر مدرسه ســاز تاکید می کند: »مردم 
باید از مدارس حمایت کنند و ساخت فضاهای 
فرهنگــی را جدی بگیرند زیرا نتیجه این کار به 
خــود مردم باز می گردد و فرزندانشــان باید در 
مکان های آموزشــی مناســب تحصیل کنند نه 
خدای ناکــرده در فضاهایی که از لحاظ امنیت، 

مناسب نباشد و خطرآفرین باشد.«
جامعــه خیرین مدرسه ســاز کــه یکی از 
بزرگ ترین تشــکل های مردم نهاد است از سال 

نگاهی به فعالیت خیرین مدرسه ساز- بخش پایانی

مدرسه سازی توشه ای برای دنیا و آخرت
 فریده شریفی

* سهم فضای آموزشی برای هر دانش آموز 8/4 مترمربع است در حالی 
که در کشور ما این عدد 5/2 مترمربع است.

* مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تهران: شرایط اقتصادی 
کنونی نه تنها تعداد خیرین مدرسه ساز را کاهش نداده بلکه هر سال بر 

تعدادشان افزوده می شود.

1377 بــا هدف جــذب مشــارکت  خیرین و 
کمک های مردم و نیکوکاران برای ساخت و تجهیز 
فضاهای آموزشی تأسیس شده است، این جامعه 
به دلیل فرسوده بودن بیش از 30 درصد مدارس 
در کشور به ویژه در مناطق محروم بارها از مردم 
برای مشــارکت در این عمل صالح و نیکوکارانه 
دعوت به عمــل آورده تا فرزندان این مرز و بوم 
بتوانند در فضاهای آموزشــی مناسب با شأن و 
شخصیت مردم بزرگوار کشورمان تحصیل نمایند.

حمایت از امانت های الهی
همان گونه که رهبــر معظم انقاب حضرت 
آیت اه خامنه ای بارها بر اهمیت مدرسه سازی و 
انجــام این کار خیر تاکید نموده و فرموده اند که 
توجه مردم به امر مدرسه سازی نشان دهنده درک 
درست جامعه از اهمیت تعلیم فرزندان است باید 
برای آموزش کودکانی که دانش  آینده آنان کشور 

را می سازد سرمایه گذاری کرد.
»محمدرضا رضایی« رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسامی در این باره می گوید: »باید 
از کــودکان که امانت های الهی نزد ما هســتند 
حمایت و حفاظت کنیم و زمینه را برای رشد و 
بالندگــی آنها در حوزه تحصیل و زندگی فراهم 

نماییم زیرا دانش آموزان سرمایه های این کشور 
هستند.«

وی اضافه می کند: »هر دانش آموز باید 8/4 
مترمربع فضای آموزشــی داشــته باشد اما در 
کشــورمان این عدد 5/2 مترمربع اســت و باید 
بستر توسعه فضاهای آموزشی فراهم شود و برای 
بازسازی و مقاوم  سازی 30 درصد مدارس فرسوده 
کشور به 90 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
در حالی که اعتبار دولتی برای این بخش کمتر 

از 2 هزار میلیارد تومان است.«
به گفته رئیس کمیســیون عمران مجلس 
شــورای اســامی، نقش خیرین مدرسه ساز در 
توسعه فضاهای آموزشی جای تقدیر و قدردانی 

فراوان دارد چرا که ســاخت یک سوم فضاهای 
آموزشی کشور توسط این عزیزان صورت می گیرد.

»علی شــهری« مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس تهران نیز در باره همت متعالی و 
اراده استوار خیرین مدرسه ساز به مسئله مهمی 
اشــاره می کند و می گوید: »شــرایط اقتصادی 
کنونی جامعه تأثیری بر تعداد خیرین مدرسه ساز 
نگذاشته است و این خیرین نیک اندیش و افراد 
نیکوکار نه تنها تعدادشان کم نشده بلکه هر سال 

بر تعدادشان افزوده می شود.
مدرسه سازی خدمت به خلق خداست و نزد 

خداوند اعتبار و اهمیت ویژه ای دارد.
»معصومه طاهریانپور« کارشناس روانشناسی 

در گفت وگو با گزارشــگر کیهان به این مسئله 
مهم اشــاره می کند و می گویــد: »آدمی برای 
صعود و پیشــرفت معنوی و در واقع برای پرواز 
محتاج دوبال اســت، بال اول رابطه با خداوند و 
بال دوم رابطه با مردم. کسی که فقط با خداوند 
ارتباط برقرار کند دارای یک بال است و چنانچه 
از خدمــت به خلق و رابطه با مردم کوتاهی کند 

قادر به پرواز و حرکت نخواهد بود.«
وی اضافه می کند: »کار خیر مدرسه ســازی 
آنقــدر ثواب دارد و آنقدر پســندیده و بااهمیت 
اســت که به عقیده من باید افراد نیکوکار و خیر 
شناسایی و تقدیر شوند و با این طرز تفکر که افراد 
نیکوکار باید پنهان بمانند موافق نیستم چرا که 
تقدیر و سپاسگزاری از اقدام انسانی و خداپسند 
این عزیزان موجب می شــود آنان در این اقدام 
ثابت قدم باشند و تشــویق شوند تا به کارهای 
بیشتری دست بزنند، از سوی دیگر باعث می شود 
که دیگران هم از این اقدام شایسته معنوی الگو 
بگیرند و سرمشق کارهای خیر خود قرار دهند.«
این کارشناس همچنین می گوید: »کار خیر، 
کار نیک دیگــری به دنبال دارد و اعمال خیر و 

نیکوکارانه انســان مانند دانه های تسبیح دنبال 
یکدیگرند و برای انجام دهنده آن عاقبت خیر و 

خوشی به دنبال خواهد داشت.«
جواب محکم به تحریم کنندگان

در شرایط کنونی که دشمن استکباری از هر 
حربه ای برای تضعیف و مقابله با نظام جمهوری 
اسامی ایران اســتفاده می کند و ساح تحریم 
علیه ایران را به عنوان ابزاری برای رســیدن به 
اهداف خود انتخاب نموده است تکیه به امکانات 
و توانایی های درونی، سرمایه های ملی، نیروهای 
انسانی و اراده و همت متعالی مردم که همیشه 
در صحنه بوده و هســتند می تواند مهم ترین راه 

برای مقابله با اهداف مستکبران باشد.
»محمدرضا حافظی« رئیس جامعه خیرین 
مدرسه ساز در این باره می گوید: »در حال حاضر 
و در شــرایط تحریم، 50 درصد مدارس ساخته 
شده در کشور توسط خیرین مدرسه ساز ساخته 
شده اســت که جواب محکمی به کسانی چون 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که می خواستند 

با تحریم ما را زمین گیر کنند.«
وی اضافه می کند: »دین اســام فرمود که 

فضیلت دانش بااتر از هر عبادتی است به همین 
دلیل خیرین مدرسه ساز با الگوپذیری و الهام از 
اولین خیر ما یعنی امــام خمینی)ره( پا به این 
عرصه گذاشــتند و در حال حاضــر 650 هزار 
خیر مدرسه ســاز در درون کشور و 1000 خیر 
مدرسه ســاز در خارج از کشــور به امر مقدس 
مدرسه سازی مشغول هستند، این سرمایه گذاری 
نتیجه اش تربیت دانشمندانی است که بسترهای 

توسعه پایدار را به وجود می آورند.«
حافظی خاطرنشــان می کند: »37 درصد از 
کل مدارس کشور با همت نیک اندیشان و خیرین 
احداث شده است، هر کس در امر مدرسه سازی 

تاش کند برکاتش هم در جان و هم در مال او 
اثر مثبت برجای خواهد گذاشت.«

توســعه همه جانبه و پایدار در هر کشــوری 
با ارتقای فرهنگی و آموزشــی صورت می گیرد 
و گســترش فضاهای آموزشی و افزایش آگاهی 
عمومی در جامعــه از مهم ترین عوامل مقابله با 
تهاجــم، تحریم و توطئه دشــمنان این نظام و 

انقاب است.
دنیای شیرین مدرسه سازی

دنیای مدرسه ســازی و عمل خیر توســعه 
فضاهای آموزشــی دنیای شیرینی است و لذت 
معنوی که برای ســازندگان آن دارد بسیار زیاد 
اســت. در خاتمه این گزارش بــه نقل برخی از 
خاطرات شیرین خیرین مدرسه ساز می پردازیم: 
»محمدرضــا حافظی« رئیــس جامعه خیرین 
مدرسه ســاز کشور می گوید: »در یک همایش با 
دختر دانش آموزی آشنا شدم که دوازده اختراع 
به ثبت رسانده بود، وقتی از او جویا شدم متوجه 
شدم که در یکی از مدارس خیرساز تحصیل کرده 
است. وی سیزدهمین اختراع خود را نیز در حال 

انجام داشت.«

یک خیر مدرسه ساز در اردبیل نیز می گوید: 
»آجرها را باید دانه دانه بوسید و در دیوار مدرسه 
کار گذاشــت، همین که در مدرسه شلوغ کردن 
بچه ها و از ســروکول هم پریدن آنها را می بینم 
اشک شوق از چشمانم بی اختیار سرازیر می شود.«

»اکبــر ابراهیمــی« یک خیر مدرسه ســاز 
می گوید: »تا کسی وارد فعالیت های نیکوکارانه 
نشود نمی تواند لذت آن را درک کند، مدرسه سازی 
عشق من است و این عشــق پایان ناپذیر است، 
مدرسه ســازی پنجره کوچکی است که انسان را 
وارد دنیای بزرگی می کند، دنیای مدرسه سازی 
دنیای شیرینی است که با لبخند کودکان جان 
می گیرد و احساس می کند که خداوند همیشه 

در کنار اوست.«
»ناصــر قفلی« خیر مدرسه ســاز معتقد 
است هیچ کاری برتر از مدرسه سازی نیست، 
مدرسه سازی عبادتی بزرگ و فرهنگی است 
که سال ها اجر آن باقی می ماند. بزرگترین تاثیر 
این کار خیر و خداپسندانه سامتی و آرامش 
است و من در زندگی خود با مدرسه سازی به 
هدفی که می خواســتم رسیدم و از زندگی ام 

راضی هستم.
یک خیر مدرسه ســاز درباره نحوه مشارکت 
مردمی در امر مقدس مدرسه ســازی می گوید: 
»برخی از مردم فکر می کنند که مشــارکت در 
مدرسه سازی فقط با اختصاص دادن پول و دارایی 
امکان پذیر اســت و با امکانات دیگر نمی توان در 
این امر خداپسندانه مشارکت داشت در حالی که 
چنین نیست و هر کسی با هر بودجه و هر امکانات 
و شرایطی که دارد می تواند در این امر خیر سهیم 
باشــد. به طور مثال اگر کســی مهندس برق، 
عمران و یا ســایر فنون باشد می تواند داوطلبانه 
کارهای فنی و عمرانی مدرسه را تقبل کند، اگر 
کســی با کارهای لوله کشی و تاسیسات آشنایی 
دارد می تواند در این زمینه کمک و مســاعدت 
کند، اگر کسی زمین بایری دارد که بااستفاده 
مانده اســت می تواند زمین را برای امر مقدس 
مدرسه ســازی اهدا کند، یا اگر کسی با نجاری 
آشنایی دارد می تواند ساخت میز و نیمکت را به 
عهده گیرد، به هر حال از کوچک ترین امکانات 
هم برای مدرسه ســازی و کمک های نیکوکارانه 
می توان استفاده کرد و پاداشی بزرگ برای خود 

ذخیره کرد.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 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.

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/04/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شد: آقای 
ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده کدملی به شــماره 0043265782 
نماینــده شــرکت گروه صنعتــی بین المللی محصوات پارس شناســه 
ملی 10102220898 به ســمت رئیــس هیئت مدیــره- آقای حمید 
عباسی بنهنگی دارنده کدملی به شماره 0700214429 نماینده شرکت 
تدبیرپردازان پاســارگاد شرق شناســه ملی 14004686193 به سمت 
نائب رئیس  هیئت مدیــره- آقای مرتضی صبــاغ زاده دارنده کدملی به 
شماره 0931637503 نماینده شــرکت پخش مدیران کوشای ایرانیان 
شناســه ملی 14004928845 به ســمت عضو هیئت مدیــره - آقای 
صادق عباســی بنهنگی دارنــده کدملی  به شــماره 0690072619 به 
ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای 

مدیرعامل  و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و یا با امضای دو 
عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای یک عضو هیئت مدیره 
باتفــاق امضای یک نفر از بین آقای محمدرضا بخشــی زاده دولت آبادی 
بــا کدملی 0045024057 به ســمت مدیر امور مالی یا خانم ســمیرا 
جعفریان با کدملی 0323661599 به ســمت مدیر امور اداری همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر 
یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر 
اســت. آدرس مرکز اصلی شــرکت از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، 
خیابان مایری پورغربی، پاک50، واحد 10، کدپستی 1579644933 
به آدرس: تهران، خیابان شــهید دکترمفتح، بعد از سمیه، خیابان نیک ، 

پاک 27، طبقه همکف کدپستی: 1581877463 تغییر یافت. 
سازمان  ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴88۲۹6 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵66۵۲۱۰ 

به استناد صورتجلسه 
به  عادی  مجمع عمومی 
طــور فوق العــاده مورخ 
1396/12/12تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
محمود حفیظی به شماره 
به   0042689740 ملی 
سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقــای علی رضا حفیظی 
ملــی  ه  ر شــما بــه 
بــه   0082085404
سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و خانم الهه 
حفیظی به شــماره ملی 
0082562131 به سمت 
هیئت مدیره  نایب رئیس 
نامحدود  مــدت  بــرای 
کلیه  شــدند.  انتخــاب 
اوراق بهادار و  اســناد و 
تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، عقود 
اســامی و قراردادهــا و 
اوراق عــادی و اداری با 
منفردا  مدیرعامل  امضاء 
همــراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت 

کاغذگستران 
اهورا بامسئولیت 

محدود
 به شماره ثبت 

 ۵۱۵۷۴۴
و شناسه ملی 
 ۱۴۰۰۷۰8۴۱۵۱

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 



صفحه ۶
پنج شنبه 2۹ آذر ۱۳۹۷ 

۱2 ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره 22۰۷۹
معارف 

Maaref@Kayhan.ir

پس از پیروزی انقاب اســامی ایران و پایه  گذاری حکومت اسامی با 
محوریت فقه شیعی و کارگزاری فقیه عادل، فقه شیعی پس از چندین قرن، 
وارد عرصه مدیریت کان سیاسی و اجتماعی شد. در این تجربه نوین، فقه 
شیعی با فضایی به مراتب متفاوت از قبل مواجه شد و می  بایست در فضای 
جدید، مسئولیت بنیادین خویش، یعنی ارائه روش و منش و باید و نبایدهای 
حیات انسانی در حوزه های مختلف را در مقیاسی کان و حکومتی استنباط 

نموده و در اختیار مکلفین قرار دهد.
پیش  تــر فقه متکفل بیان احکام و بایــد و نبایدهای مکلفین در امور 
فردی محض بود و نمی  توانست در اموری اجتماعی و نیز امور فردی  ای که 
نســبتی با اجتماع داشت اظهار نظر نماید و بر فرض اظهار نظر نیز جنبه 

عینی و عملیاتی نمی  یافت.
در شرایط جدید اما، فقه بر صدر نشسته و فقیه عادل متصدی استنباط 
و اجرای احکام الهی در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی است و موظف 

درآمدی بر نقش »فقه« در »تمدن  سازی نوین اسامی«
عباسعلی مشکانی سبزواری

اســت جامعه انسانی و اســامی را با شتاب هرچه تمام در مسیر »تعبد و 
بندگی الهی« هدایت و راهبری نموده، احکام الهی در امور خرد و کان و 
نیز در ســطح فردی و اجتماعی و حکومتی را استنباط نموده، جهت اجرا 
در اختیار مکلفین قرار دهد و خود نیز برای »اقامه« آنها کمر همت بربندد.
برای ترســیم، تصویر و تحلیــل فضای جدید پیش  آمــده برای فقه، 
اندیشه  وران حوزه فقه و معارف الهی، عناوین و تحلیل  های گوناگونی ارائه 
داده  اند. در صدر این تحلیل  ها، تحلیل رهبران انقاب اســامی، یعنی امام 
خمینــی)ره( و امام خامنه  ای قــرار دارد که از فضای جدید با عنوان »فقه 
حکومتی« یاد نموده  اند. معتقدین به »گفتمان فقه حکومتی« را عقیده بر آن 
است که وجود و فقدان حکومت در فهم و اجرای احکام الهی تاثیری بنیادین 
دارد. در صورت فقدان حکومت اسامی، متد اجتهادی حاکم بر فقه »متد 
فقاهت فردی« اســت و خروجی آن نیز چیزی جز »فقه فردی و جزء نگر« 
نیست. در مقابل در صورت وجود حکومت اسامی با کارگزاری فقیه عادل، 
متد اجتهادی حاکم بر فقه »متد اجتهاد حکومتی« است و طبیعتاً خروجی 
آن »فقه حکومتی« می  باشد؛ یعنی »استنباط احکام فقهی از طهارت تا دیات 
با رویکرد حکومتی. )ن.ک. مشکانی سبزواری، درآمدی بر فقه حکومتی از 

دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه حکومت اسامی، ش60(
این برداشت در میان کسانی که معتقدند در فضای جدید باید گفتمان 
حاکم بر فقه تغییر یابد، برداشتی مشترک است که گاهی با عناوین مختلفی 
همچون: »فقه نظام  ساز«، »فقه تمدنی«، »فقه سرپرستی«، »فقه کان« و… 
از آن یاد می  کنند. در این میان آنچه به روشنی قابل فهم است، همداستانی 
تمامــی این دیدگاه  ها و صاحبان آنها در مورد کارویژه اصیل و بنیادی فقه 
است. تمامی اندیشه  وران فقه )چه فقه فردی و چه فقه حکومتی( معتقدند 
»فقه متکفل استنباط احکام الهی و ارائه آنها به مکلفین« است تا مکلفین 

در مسیر تعبد و وصول به فوز و فاح آنها را به کار بندند.
در ادبیات برخی از قرائت  های فقه فردی )دیدگاه ســلبی و حداقلی(، 
گســتره تکلیف محدود به حدود اندکی اســت، اما در قالب ادبیات فقهِی 
شیعی، جغرافیای این تکلیف شامل جزءجزء زندگی آحاد بشر »از گهواره 

تا گور« است.
»شمول« فوق  الذکر در ادبیات فقهِی نوینی که در سایه »گفتمان فقه 
حکومتی« در حال رشد و نمو است، متناسب با ادبیات حاکم بر جهان امروز 
و از طریق »استخدام« مفاهیم و واژگان موجود و قابل فهم برای همگان، 
در حال تبین]هویدا شدن[ و تولید است. بر این اساس، به هنگام مواجهه 
با این ادبیات نوین دینی، ابتدا باید توجه داشــت که به کارگیری برخی از 
واژگان معهود در ادبیات حاکم بر جهان امروز، از کانال »استخدام واژگان« 
گذر کرده و لذا به گاه فهم و نیز نقد و بررسی آن، بایستی معنای مورد نظر 

»مستخِدم« را نصب  العین قرار داد و نه معنای معهود آن واژگان را. بر این 
اســاس و با توجه به مقدمات فوق، چند نکته درباره نسبت فقه و تمدن و 

نیز مرکب  واژه »فقه تمدنی« قابل عرض است:
1-  تمدن مجموعه  ای به هم پیوسته از نظام  های اجتماعی مبتنی بر نظام 
بینشی و نظام ارزشی هر مکتب می  باشد. به عنوان مثال از به هم  پیوستگی 
نظام  های اجتماعی )بخوانید »نظام کنشی«( مکتب اسام مبتنی بر »نظام 

بینشی« و »نظام ارزشی« اسام، »تمدن اسامی« به وجود می  آید.
2- مقصود از نظام  های اجتماعی، نظام  هایی اســت که براساس »نظام 
نیاز« های انسانی طراحی و تولید می  شود. برای نمونه آدمی نیازهای گوناگونی 
در حوزه  هایی از قبیل: فرهنگ، سیاست، اقتصاد، حقوق، تربیت، معنویت و… 
دارد. سرجمع نیازها و پاسخ  هایی که به آن نیازها در حوزه  های مختلف داده 
می  شــود، نظام آن حوزه طراحی و تولید می  شود. به عنوان نمونه براساس 
مجموعه نیازها و پاســخ آنها در حوزه سیاست، »نظام سیاسی« طراحی و 

تولید می  شــود. هکذا براساس مجموعه نیازها و پاسخ آن نیازها در حوزه 
حقوق، فرهنگ، تربیت، اقتصاد، معنویت و …، نظام حقوقی، نظام فرهنگی، 
نظام تربیتی، نظام اقتصادی، نظام معنوی و … طراحی و تولید می  شــود. 
)درباره تمدن: ن.ک. مشکانی سبزواری، ظرفیت  های تمدن سازی فقه شیعه، 

فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسامی، ش3(
3- پاســخ  هایی که به نیازها در حوزه  هــای مختلف حیات آدمی داده 
می  شود را می  توان »الگوی رفتاری« نامید. بر این اساس می  توان هر کدام 
از نظام  ها را »مجموعه  ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه ای خاص 
از نیازهای آدمی« تعریف کــرد. به عنوان مثال، »نظام اقتصادی« عبارت 
است از: »مجموعه  ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد« و 
هکذا نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام تربیتی، نظام حقوقی، نظام معنوی 
و … عبارتند از: »مجموعه ای به هم پیوســته از الگوهای رفتاری در حوزه 

فرهنگ، سیاست، تربیت، حقوق، معنویت و...«
4- بــرای عملیاتــی و اجرایی کردن الگوهای رفتــاری فوق  الذکر در 
حوزه  های مختلف حیات آدمی، نیازمند ابزار، تکنولوژی و صنعت متناسب 
با هر کدام از الگوهای رفتاری هستیم. به عنوان نمونه برای عملیاتی کردن 

الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد، نیازمند ابزار متناسب با آنها هستیم.
5- براساس تفکیک »الگوی رفتاری« از »ابزار« عملیاتی کردن الگوی 
رفتاری، می  توان در تحلیل هر کدام از نظام  های اجتماعی به دو ســاحت 
»نرم« و »سخت« اشاره کرد. یعنی می  توان ادعا کرد: »هر کدام از نظام  های 
اجتماعی )اقتصادی، سیاسی، تربیتی، حقوقی و …( دو بخش دارند: یک 
بخش نرم و یک بخش سخت. »بخش نرم« همان الگوهای رفتاری هر کدام 
از نظام  های اجتماعی است و »بخش سخت«، عبارت است از »ابزار«های 

عملیاتی کردن الگوهای رفتاری.
6- بنابر آنچه گذشــت، تمدن نیز پدیده ای دو ســاحتی و دو بخشی 

اســت. بخش نرم  افزاری و بخش ســخت  افزاری. مقصود از بخش نرم افزار، 
همان الگوهای رفتاری و بایدها و نبایدهای چگونه زیستن است و مقصود 
از بخش ســخت  افزار، ابزارها و وســایلی است که برای عملیاتی کردن آن 
الگوهای رفتاری و اتیان]انجام[ بایدها و نبایدهای چگونه زیســتن بدان ها 
نیازمندیم. در این میان روشن است که بخش مهم، همان بخش نرم است 
و بخش ســخت به مثابه تابعی از بخش نرم قابل تعریف اســت؛ چه اینکه 
بخش سخت ناظر به بخش نرم و در راستای آن و به صورت پسینی و تبعی 
طراحی و تولید می  شــود. به تعبیر امام خامنه  ای: »تمدن نوین دو بخش 
دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، بخش متنی و اصلی 
و اساسی است... بخش ابزاری عبارت است از همین ارزش هائی که ما امروز 
به عنوان پیشــرفت کشور مطرح می کنیم: علم، اختراع، صنعت... تبلیغ و 
ابزارهای تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزاری تمدن اســت؛ وسیله است... بخش 

حقیقی ]نیز[، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل می  دهد؛ که 
همان سبک زندگی است؛ مثل مسئله   خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، 
نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله   خط، 
مسئله   زبان، مسئله   کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، 
رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما 
در رسانه ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، 
رفتــار مــا با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، 
رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، 
رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخش  های اصلی تمدن است، 

که متن زندگی انسان است« )۹1/۷/23(
۷- با توجه به آنچه گذشــت، بخش نــرم و اصلی تمدن که عبارت از 
»الگوهای رفتاری و بایدها و نبایدهای چگونه زیستن« است را باید »سبک 
زندگی« دانســت و ســبک زندگی را اینگونه تعریف کرد: »مجموعه  ای از 

الگوهــای رفتاری در حوزه  های مختلف حیات بشــری که از منابع دینی 
استخراج شده است.« بخش سخت و فرعی تمدن را که به صورت پسینی 
و مبتنــی بر بخش نرم طراحی و تولید می  شــود را »ابــزار، تکنولوژی و 

صنعت« دانست.
8- چنان که در مقدمه گذشت، یکی از رویکردهای مهم در فقه، »رویکرد 
حکومتی به فقه« )گفتمان فقه حکومتی( است که معتقد است جغرافیای 
تکلیف مکلفین و حوزه پاســخگویی فقــه، جزءجزء حیات آدمی و تمامی 
حوزه  های زندگی بشــری – اعم از فردی و اجتماعی- می  باشد. لذا اولین و 
مهم ترین وظیفه فقه، استنباط و عرضه »باید و نباید«ها و »الگوهای رفتاری« 
در حوزه  های مختلف حیات مکلفین از گهواره تا گور اســت. بر این اساس 
اولین تأثیر مستقیم فقه در تمدن  سازی نوین اسامی، بر عهده گرفتن تأمین 
بخش نرم و اصلی تمدن، یعنی »الگوهای رفتاری و ســبک زندگی« است. 

)مشکانی سبزواری، فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقاب اسامی، فصلنامه 
مطالعات انقاب اسامی، ش32(

۹- همانطور که گذشــت بخش ســخت تمدن، یعنی ابزارهای 
عملیاتــی کردن الگوهای رفتاری که عبــارت از »ابزار، تکنولوژی و 
صنعت« بود، به صورت پسینی و مبتنی بر الگوهای رفتاری و متناسب 
با آنها تولید می  شــود. این یک اصل پذیرفته شده، عقانی و عقایی 
اســت که در هیچ تمدنی »ابزار، تکنولوژی و صنعت« به صورت یله، 
رها و عنان گســیخته و بریده از عقبه فرهنگِی تمدن خویش تولید 
نمی  شود؛ بلکه لزوماً در راستای »نظام نیازها«ی آن تمدن و ناظر بر 
فرهنگ حاکم و به صورت پســینی تولید می  شود. بر این اساس در 
تمدن سازی اسامی نیز بخش سخت تمدن باید ناظر به نظام نیازها 
و در راستای برآورده ساختن نیازهای مسلمین و مومنین، که همان 
عملیاتــی کردن الگوهای رفتاری و انجام وظایف شــرعی و بایدها و 

نبایدهای دینی است، طراحی و تولید گردد و روشن است که چنین 
تولیدی کامًا به صورت پســینی و تبعی امکان پذیر است. لذا فقه در 
بخش ســخت تمدن نیز تاثیر بنیادینی داشته، جهت دهی طراحی و 

تولید بخش سخت را بر عهده دارد.
10- علوم انسانی اسامی و نیز علوم طبیعی اسامی، نیز دو پدیده  ای 
هســتند که هم در فرآیند »موضوع  شناســی« مورد اســتفاده فقیه قرار 
می  گیرند و هم در مسیر تولید بخش سخت تمدن، یعنی »ابزار، تکنولوژی 
و صنعت« مورد استفاده قرار می  گیرند. بر این اساس متصدی طراحی نرم 
 افزار تمدن نوین اسامی، »حوزه  های علمیه« و در راس آنها »اندیشه  وران 
و اندیشمندان فقه« هستند و متصدی طراحی و تولید سخت  افزار تمدن 
نوین اســامی، »دانشــگاه  ها« و در راس آنها »پژوهشگران و اندیشمندان 
علوم انســانی و طبیعی با رویکرد اســامی« قرار دارند. )ن.ک. مشــکانی 
سبزواری، مناســبات فقه حکومتی و علوم انسانی اسامی، فصلنامه علوم 

انسانی اسامی صدرا، ش14(
11- چنان که پیشــتر در یادداشتی مورد اشــاره قرار داده  ام، »فقه 
حکومتی« همان نرم افزار مهندسی تمدن نوین اسامی است و فرآیند و 
برآیند این رویکرد، چیزی جز وصول به تمدن نوین اسامی نیست. فقه 
حکومتی، عهده  دار استخراج و طراحی و تولید نظام  های مختلف اجتماعی 
و الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف حیات بشری از پایگاه حکومت، 
از طریق مدد از »متد فقاهت حکومتی« اســت و لذا نشاید که در کنار 
آن از عناوینی همچون »فقه تمدنی«، »فقه نظام  ســاز«، »فقه کان« و 
… سخن به میان بیارویم، چه اینکه نتیجه آن چیزی جز تعدد و تشتت 
در تعابیــر و خلط معانی و مفاهیم مختلف با یکدیگر و عدم دســتیابی 
به ادبیاتی واحد پیرامون »فقه مطلوب« نخواهد بود. )ن.ک. مشــکانی 
سبزواری، یادداشت: »آیا فقه حکومتی غیراز فقه تمدنی است«، پایگاه 

)1264/http://www.fiqhehokomati.ir/content :تخصصی فقه حکومتی
نتیجه  گیری

بر اســاس آنچه گذشت، در تمدن  سازی نوین اسامی - که مهم ترین 
مرحله در فرآیند تکاملی انقاب اســامی به شــمار مــی  رود - حضور و 
میدان  داری فقه، نه امری ممکن، که امری ضروری و بنیادین است. چه اینکه 
در صورت غیبت یا حضور کمرنگ فقه در این میان، بخش نرم و اصلی از 
جایی دیگر تغذیه خواهد نمود و به تبع آن بخش سخت تمدن نیز بیگانه از 
بخش نرم تولید و طراحی خواهد شد و نتیجه آن چیزی جز شکست پروژه 
و پروسه تمدن  سازی نوین اسامی و در حقیقت ناکامی انقاب اسامی در 

وصول به اهداف الهی نخواهد بود.

* در تمدن  سازی نوین اسامی - که مهم ترین مرحله در فرآیند تکاملی انقاب اسامی به شمار می  رود 
- حضور و میدان  داری فقه، نه امری ممکن، که امری ضروری و بنیادین است. چه اینکه در صورت غیبت 
یا حضور کمرنگ فقه در این میان، بخش نرم و اصلی از جایی دیگر تغذیه خواهد نمود و به تبع آن بخش 
ســخت تمدن نیز بیگانه از بخش نرم تولید و طراحی خواهد شد و نتیجه آن چیزی جز شکست پروژه و 
پروسه تمدن  سازی نوین اسامی و در حقیقت ناکامی انقاب اسامی در وصول به اهداف الهی نخواهد بود.

تمدن ســازی  در   *
می  بخش سخت  سا ا
به  ناظر  بایــد  تمدن 
در  و  نیازهــا  نظــام 
بــرآورده  راســتای 
نیازهــای  ســاختن 
مسلمین و مومنین، که 
کردن  عملیاتی  همان 
و  رفتــاری  الگوهای 

انجام وظایف شــرعی و بایدها و نبایدهای دینی 
است، طراحی و تولید گردد و روشن است که چنین 
تولیدی کاماً به صورت پسینی و تبعی امکان پذیر 
اســت. لذا فقه در بخش سخت تمدن نیز تاثیر 
بنیادینی داشته، جهت دهی طراحی و تولید بخش 

سخت را بر عهده دارد.

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیــده که خاصه آن به 
شــرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: 
واردات و صــادرات کلیــه کااهای بازرگانــی، ترخیص کاا از 
گمرکات داخلی و بین المللی، گشــایش اعتبارات و ال سی نزد 
بانک ها، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و مؤسسات داخلی و 
خارجی، مشارکت و شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی 
و غیرتخصصی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیات ریالی و 
ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 
بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 
پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شود در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان تهران- 
بخش مرکزی- شهر تهران- محله شهرآرا- بزرگراه شهیددکتر 
چمران- کوچه ادن- پاک 5- طبقه پنجم- واحد 10 کد پستی 
14416۷41۹1 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 

100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم تیرا اسکندری قرنین به شماره ملی 0021060۷21 دارنده 
50/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای امیر کیانی به شــماره 
ملی 03236۹0386 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشــرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 
0021060۷21 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر کیانی به 
شماره ملی 03236۹0386 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 

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

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ ۱۳۹۷/8/2۳ به شماره ثبت 5۳۳888 به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴5۷2۱

آگهی تغییرات شرکت تولیدی پروفیل اراک 
سهامی خاص به شماره ثبت ۶5۶ 

و شناسه ملی ۱۰۷8۰۰۳۳5۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- میثم 
محرابی به شماره ملی 0534628117 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  ، محسن 
منفرد زاده به شــماره ملی 0533074878 به سمت رئیس هیئت مدیره، حمید محرابی به 
شماره ملی 0531256863 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رامین منفردزاده به شماره 
ملی 0534644181 به ســمت عضو هیئت مدیره بــرای باقیمانده مدت تصدی مدیران 
)لغایت 99/3/5( شــدند. 2- کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات 
عقود اســامی و قراردادها به طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با 
امضای نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره 
با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق 

اساسنامه می باشد.
اداره کل  ثبت اسناد و اماک استان مرکزی
اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری اراک

شناسه آگهی: )322083(             شناسه نوبت چاپ: 348983

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
 در اجرای ماده 174 آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشــار 
این آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار متهم به نام آقای ادریس قاوندی 
فرزند سیدحســین که به لحاظ مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده است احضار 
می گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از نشر این آگهی در این دادیاری حاضر شده و از اتهام 
منتســبه در پرونده کاســه 961191 موضوع خیانت در امانت از خــود دفاع نماید و اا در 
صورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب اندیمشک - حمزه پارسه

شماره بایگانی پرونده: 970523      آگهی حصر وراثت
آقای ســیدعبدالحمید شــهرت ســیدی نام پدر سیدعبدالحسین بشناســنامه 188 صادره از 
بهبهان درخواســتی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم 
سیدعبدالحســین شهرت ســیدی بشناســنامه 17446 صادره بهبهان در تاریخ 97/4/13 در 
بهبهان اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی ســیدعبدالحمید ســیدی فرزند 
سیدعبدالحســین به کد ملی 1861310706 پســر متوفی 2- سیدمحمد سیدی فرزند 
سیدعبدالحســین به کد ملی 1861642334 پســر متوفی 3- بانو بزرگ سیدی 
فرزند سیدعبدالحســین به کد ملــی 1861000960 دختر متوفی 4- خدیجه بیگم ســیدی 
فرزند سیدعبدالحســین به کد ملی 1860356028 دختر متوفی 5- خورشــید بیگم ســیدی 
فرزند سیدعبدالحســین به کد ملی 1860248500 دختر متوفی 6- شــریفه بیگم ســیدی 
فرزند سیدعبدالحســین به کد ملــی 1861055129 دختر متوفی 7- حمیده ســیدی فرزند 
سیدعبدالحســین به کد ملی 1860220339 دختر متوفی 8- خاتون آهنی فرزند علی به کد 

ملی 1860846122 همسر متوفی و اغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هر کس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه 
تقدیم دارد و اا 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 اختاف شعبه ۳ بهبهان

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به آقای سیاوش قهرمان پور فرزند محمدعلی

خواهان آقای محمدباقر ســرداری ســیار دادخواســتی به طرفیــت خوانده آقای 
ســیاوش قهرمان پور به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709980496700659 شعبه 37 شورای حل اختاف 
شهرستان اردبیل ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/11/3 ساعت 15:30 تعیین 
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به 
علــت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه ۳۷ شورای حل اختاف 
شهرستان اردبیل - ملکی
اردبیل - چهار راه امام خمینی)ره( - خیابان دادگستری - ساختمان 

سابق دادگستری - مجتمع شورای حل اختاف اردبیل

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کاسه پرونده: 96/1533

وقت رسیدگی: روز یکشنبه مورخه 97/10/30 ساعت 11 صبح
خواهان: ایوب رنجبر فرزند اکبر

خوانده: شرکت مهندسی و خدمات پیکارپرشین- محسن حاتمی نماینده شرکت
خواســته: مطالبه مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار تومان بابت اجاره و کارکرد و کلیه 

خسارات دادرسی
خواهان دادخواستی تسلیم شــورای حل اختاف حوزه یک شهر عسلویه نموده که 
جهت رســیدگی به این شــورا ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی 
می شــود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم 

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

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشار این 
آگهی برای یک نوبت در یکی از جرائد کثیراانتشار متهم به نام رضا حیدری فر فرزند موا که 
به لحاظ مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده اســت احضار می گردد تا ظرف مدت 
یک ماه پس از نشر این آگهی در این دادیاری حاضرشده و از اتهام منتسبه در پرونده کاسه 
960567 موضوع خیانت در امانت از خود دفاع نماید و اا در صورت عدم حضور متهم یا عدم 

اعام عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اندیمشک
مهدی امیرخانی

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت منحله کشت و صنعت پرورش دام و طیور پرنگار

به شماره ثبت 80 و شناسه ملی 10980158008
پیرو آگهی انحال منتشــره در روزنامه رســمی 21361 مورخ 1397/5/25 و در اجرای ماده 225 قانون 
تجارت از کلیه بســتانکاران احتمالی اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر ذینفع دیگری که از شــرکت مذکور 
مطالبات و یا ادعایی دارند دعوت می شــود حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اولین نوبت آگهی به محل 
قانونی شــرکت در حال تصفیه واقع در قزوین، شهرستان بویین زهرا، بخش شال، شهر شال، خیابان جاده 
ترانزیت، بلوار قدس، پاک 0، طبقه همکف کدپستی: 3457193689 مراجعه نمایید. بدیهی است پس از 

انقضاء مدت فوق الذکر هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود.
مدیر تصفیه - فردین ابراهیمی

آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقای بهروز مزیری فرزند صمد
شــاکی آقای حجت اله فخری فرزند عبداله شــکایتی علیه آقای بهروز مزیری فرزند صمد دائر بر 
خیانت در امانت یک دســتگاه مینی بوس به شماره انتظامی 794 ع 64 ایران 63 مطرح که به این 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9309983645500356 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 
ســمیرم )جزایی سابق( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/11/1 ساعت 11:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواســت شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر سمیرم )جزایی سابق( علی اکبر قاسمی

مشخصات محکوم له: یاسر فرجی نشــانی محل اقامت: تنکابن - چناربن روبروی 
کوچه ادن - ساختمان فرجی

مشخصات محکوم علیه: مهدی فتحی نشانی محل اقامت: مجهول المکان
به موجب رای شــماره 392 تاریخ 97/5/21 شــعبه ســوم شــورای حل اختاف 
شهرستان تنکابن که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته خواهان و مبلغ یک میلیون و سیصدوبیست 
هزار ریال هزینه دادرســی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 

اجرای حکم در واحد اجرای احکام مدنی در حق محکوم له.
به اســتناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از اباغ این برگ اجرائیه ظرف ده 
روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رای بدهــد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف تنکابن 
طیبه رنجبر

کاسه 6/97/ش3برگ اجرائیه

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم تابش 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷82۶ 

و شناسه ملی ۱۰۷8۰۱۱228۳
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
1-  رامین منفردزاده به شــماره ملی 0534644181 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره، حمید محرابی به شماره ملی 0531256863 به سمت رئیس هیئت مدیره ، محسن 
منفرد زاده به شــماره ملی 0533074878 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و میثم 
محرابی به شــماره ملی 0534628117 به ســمت عضو هیئت مدیره  برای باقی مدت 
تصدی مدیران )لغایت 99/3/5( انتخاب شــدند. 2- کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از 
قبیل چک ســفته بروات عقود اســامی و قراردادها به طور کلی هر قراردادی که برای 
شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای نایب رئیس هیئــت مدیره و رئیس هیئت مدیره در 
غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد.
اداره کل  ثبت اسناد و اماک استان مرکزی
اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری اراک

شناسه آگهی: )322084(             شناسه نوبت چاپ: 348984

)آگهی اباغ دادخواست
 و ضمایم و وقت دادرسی(

به آقای فرهاد باقری ساکن مجهول المکان که فعًا مجهول المکان می باشد 
اخطار می شــود آقای ایمانعلی خدری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
استناد رسید بانکی شورای حل اختاف تنکابن که به کاسه 618/97 شعبه 
سوم ثبت و وقت دادرســی به روز شنبه 97/10/29 ساعت 10 صبح تعیین 
گردید اینک به درخواســت خواهان پرونده و دستور دادگاه و به استناد ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی به انتشار یک نوبت آگهی وقت رسیدگی در 
یکی از جراید کثیراانتشــار به شما اباغ می شــود ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر این شورا 
مراجعه و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر شوید در صورت عدم حضور 
دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعد اباغی به وسیله آگهی ازم 

باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه ۳ شورای حل اختاف تنکابن

آگهی اباغ وقت دادرسی 
و دادخواست و ضمائم به خوانده

کاسه پرونده: 96/1532 
وقت رسیدگی: روز یکشنبه مورخه 97/10/30 ساعت 11/30 صبح 

خواهان: ایوب رنجبر فرزند اکبر 
خوانده: شرکت مهندسی ساختمانی پایدار خشت البرز- آقای رمضانی بریر نماینده شرکت 
خواسته: مطالبه مبلغ پنج میلیون و ششصد هزار تومان بابت اجاره و کارکرد و کلیه خسارات دادرسی
خواهان دادخواســتی تســلیم شورای حل اختاف حوزه یک شهر عســلویه نموده که جهت 
رسیدگی به این شورا ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی 

به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
رئیس شورای حل اختاف حوزه یک شهر عسلویه 

آگهی اباغ
بدینوســیله آقای محمدامیــن ابطحی که فعا مجهول المکان می باشــد اباغ 
می گردد که آقای حسین بشــیری عمید دادخواستی به خواسته مطالبه طلب به 
طرفیت شــما تقدیم که به کاسه 970721 ثبت و برای روز دوشنبه 97/11/1 
ساعت 16 وقت رســیدگی تعیین گردیده، لذا مراتب جهت تقاضای خواهان در 
اجرای مقررات ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی و انقاب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشــار محلــی همدان درج می گردد 
خوانده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم به شــعبه 121 واقع در میدان بیمه انتهای کوچه مشکی 
مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی 
دارد به عمل آورد و اا شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود 

و چنانچه منبعد آگهی ازم شود یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
دبیرخانه ۱2۱ شورای حل اختاف همدان

م الف3633

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای رحمت تقی کاســگر فرزند صادق به شــرح درخواســتی که به شــماره 
734/97/ش اول این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعام داشــته که صادق تقی کاسگر فرزند باقر به شماره شناسنامه 67 
صادره از تنکابن در تاریخ 85/8/15 در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان تنکابن 
فوت نموده ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1( رحمت تقی کاسگر فرزند 
پسر متوفی 2( ارسان تقی کاسگر فرزند پسر متوفی 3( علی تقی کاسگر فرزند 
پسر متوفی4( بهمن تقی کاسگر فرزند پسر متوفی 5( راضیه تقی کاسگر فرزند 
دختر متوفی 6( فریده تقی کاسگر فرزند دختر متوفی 7( معصومه قربان کاسگر 
همســر متوفی و ا غیر. اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و 

تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف تنکابن 
طیبه رنجبر

شماره بایگانی 960664

بموجب پرونده اجرایی کاســه 960664 صادره از شــعبه 24 دادگاه حقوقی 
کرج محکوم علیه آقای داود حســینی فرزند میرزا نصراله محکوم اســت به 
پرداخت مبلــغ 1/346/035/516 ریال در حق آقــای منوچهر امامی فرزند 
محمــد با وکالت آقای آرش رنگچیان و مصطفی دین  محمد و پرداخت مبلغ 
67/000/000 ریال محکوم به بابت نیم عشــر دولتی می باشــد. با توجه به 
اینکه اجراییه به محکوم علیه اباغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای 
حکم اقدام ننموده اســت بنا به درخواســت محکوم له و به منظور اســتیفای 
محکوم به و هزینه هــای اجرایی اموال محکوم علیه برابر متن آگهی و نظریه 
کارشناســی از ســوی این اجرا توقیف و توسط کارشــناس دادگستری کرج 
بشــرح ذیل توصیف و ارزیابی شــده و مقرر گردیده در مورخ 97/10/16 از 
ســاعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج 
از طریق مزایده بفروش برســد. مزایده از قیمت مبلغ 1/008/628/000 ریال 
طبق نظریه کارشناســی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که 
بااترین قیمت را پیشــنهاد بدهد فروخته خواهد شــد. ده درصد وجه مزایده 
فی المجلــس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی 
ظــرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحــل قانونی و صدور حکم 
تملیــک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شــد. در صورتیکه در مهلت 
مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید ســپرده و پس از کسر هزینه های 
مزایده به نفــع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل و 
انتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین 
می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحوه انجام مزایده 
اعتراض نمایند که در اینصورت تا رســیدگی به اعتراض از وی دادگاه مورد 
مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شــد. ضمنا طالبین بشــرکت در مزایده 
می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده اطاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
شرح اموال توقیف شده

ارزشتعدادشرح اجناسردیف
13XL 26/928/000 ریال144قوزک بند جورابی
2 S 110/700/000 ریال410زانوبند ساده بلند نئوپرنی
3M 356/700/000ریال1230زانوبند ساده بلنده نئوپرنی
4L 397/300/000 ریال1370زانوبند ساده بلند نئوپرنی
5XL 117/000/000 ریال390زانوبند ساده بلنده نئوپرنی

1/008/628/000 ریالجمع کل  
نظریه اوا کلیه اقام و آکبند و داخل جعبه بوده

ثانیا: ارزش کل اقام موصوف 1/008/628/000 ریال معادل صد میلیون 
و هشتصد و شــصت و دو هزار و هشتصد تومان جهت پایه مزایده برآورد 

و اعام می گردد. 
م الف 29895

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی کرج 
خانم یگانه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای خیراله عبدالی بارند فرزند عوضعلی به شماره شناسنامه 1 به شرح دادخواست به کاسه 186/97/ش ح1 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید عبدالی بارند فرزند خیراله به شماره 
شناســنامه 32 در تاریخ 1397/8/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- خیراله عبدالی بارند فرزند عوضعلی به شماره شناسنامه 1 متولد 1335 صادره از سمیرم - پادنا )پدر متوفی( 2- 
پروانه جباری لرکش فرزند شکراله به شماره شناسنامه 114 متولد 1343 صادره از سمیرم پادنا )مادر متوفی( واغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا 

سیدمحمد فقیهی محمدآبادی گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شورای حل اختاف شماره یک شهرستان سمیرم
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صفحه 7
پنج شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹7

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰7۹

  FATF -1 -3 چیست؟

FATF یا همان »کارگروه ویژه اقدام مالی« یک سازمان بین 
دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی 7 تاسیس شد. 
وظیفه ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند 
پولشــویی در دنیا را بررسی کند. در سال 200۱ بعد از ماجرای 
۱۱ ســپتامبر یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان 
گذاشته شد و آن این که »بازارهای هدف برای سرمایه گذاری را از 

نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم« بررسی کنند.
حامیــان FATF اینگونه القاء می کنند که این ســازمان، یک 
نهاد بین المللی اســت. این در حالی اســت که FATF یک گروه 
اقدام مالی اســت و یک ســازمان و نهاد مانند دیگر سازمان های 
بین المللی نیست. در واقع رصدکننده وضعیت مالی کشورهاست 
و برای وضعیت مالی هر کشور اســتانداردها و معیارهایی اعام 

می کند.

 FATF هستند؟  3- 2- چند کشــور در جهان عضو

حامیان FATF مدعی هســتند که »۱۹4 کشــور جهان« و 
 FATF همه کشورهای جهان به غیراز ایران و کره شمالی« عضو«
هســتند. این ادعا در حالی است که تنها 35 کشور جهان به این 

سازمان بین دولتی پیوسته اند. 

تروریسم چه کشورهایی هستند؟آیا FATF با این کشورها   3- 3- رکوردداران پولشویی و حمایت از 
مقابله کرده است؟ 

مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانســه است. همان کشوری 
که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. 
گروهک تروریستی که ۱7 هزار ایرانی بی گناه را به خاک و خون 
کشــیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و 
تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریســتی 

داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است.
جالب اینجاســت که فرانســه و برخی دیگر از کشــورهای 
اروپایــی با وجــود حمایت گســتاخانه و بی ماحظه از گروهک 
تروریســتی منافقین و گروهک های تروریســتی- تجزیه طلب 
ایرانــی، از مــا می خواهند در راســتای شــفافیت و صداقت)!(، 
تعهداتی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشــترک 
آنها ادعای »مبارزه با تروریسم و پولشویی و حمایت های مالی از 

تروریست ها« می باشد!
بر اســاس برآوردها حجم پولشــویی که به صورت سالیانه 
در جهان انجام می شــود، بین ۸00 میلیــارد تا 2 تریلیون دار 
اســت. حال ســؤال این اســت که چه مقدار از این 2 تریلیون 
دار حجم پولشــویی در اقتصاد جهانی متعلق به اروپا و آمریکا، 
یعنی اعضای اصلی FATF اســت؟ برای دریافت پاسخ بد نیست 
به اظهارات رســمی مقامات دولت کشــورمان نگاهی بیندازیم؛ 
»عبدالمهدی ارجمندنژاد« که تا همین چند ماه پیش »مدیرکل 
مقــررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشــویی« بانک مرکزی 
بــوده و اخیراً بــا حکم »همتــی« رئیس کل  بانــک مرکزی، 
به عنوان »مدیــرکل نظــارت بر بانک ها و مؤسســات اعتباری« 
منصوب شده است، هشت آذر ۹6 خبرگزاری رسمی دولت)ایرنا( 
به نقل از وی، خبری را منتشــر کرد مبنی بر اینکه » 70 درصد 
پولشــویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می گیرد«، یعنی ساانه 

حدود ۱ تریلیون و 400 میلیارد دار.
نگاهی به تجربه کشــورهای عضو FATF نشان می دهد که  
پدیده پولشویی علیرغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، 
همچنــان با تاروپــود نظام مالی و بانکی آنهــا درهم تنیده باقی 
مانده اســت و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز  پدیده پولشویی 
جلوگیری کند. از سوی دیگر، بر اساس گزارش های موجود، ۹۹ 
درصد پول کثیف موفق به عبور از سیســتم های نظارتی آمریکا 
و اروپــا شــده اند و حدود ۸0 درصد از ایــن پول ها مجدداً برای 

سرمایه گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می روند.

FATF چیست؟  3- 4- موضع آمریکا درباره نسبت ایران با 

حامیان FATF مدعی هســتند که »آمریکا به شــدت تاش 
می کند که ما با FATF همکاری نداشته باشیم«.برخاف این ادعا 
آمریکا نه تنها از اجرای دســتورات FATF توســط ایران ناراحت 
نمی شود، بلکه این اقدام را تکمیل کننده پازل تحریم های بانکی و 

هوشمندتر شدن تحریم ها می داند.
چندی پیش »ســیگال مندلکر« معاون خزانه داری آمریکا- 
 FATF اتاق جنگ اقتصادی واشــنگتن- جزئیات درخواست های
از ایران را مطرح کرده و نســبت به طوانی شــدن روند تصویب 
لوایح مرتبط با FATF از جمله کنوانســیون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم )CFT( در مجلس شورای اسامی و نهادهای تصمیم گیر 

معترض شد.
»خوان زاراته« معاون ســابق مدیریت مبارزه با تروریســم و 
جرائم مالــی در وزارت خزانه داری آمریکا نیز چندی پیش گفته 
بود:»برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای 
این کشــور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای اینکه ایران از 
نظام مالی منزوی شود، ازم استFATF برای تایید قضاوت هایی 
پیرامون نظام مالی ضد پولشــویی و مبارزه با تروریســم مداخله 

کند«.
همچنیــن »ماتیو لویت« مدیر برنامه مقابله با تروریســم و 
جاسوسی در »موسســه واشنگتن در امور خاور نزدیک« چندی 
پیش گفتــه بود:»نظارت های FATF بــر فعالیت های بین المللی 
ایران باید افزایش یابد. یکی از روش های تضعیف محور مقاومت 
و قدرت افزائی جنگ های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت های 

بانکی ایران است«.

اقدام( FATF را اجرا کرده است یا قرار است در آینده اجرا   3- 5- آیــا ایران »اکشــن پلن«)برنامه 
کند؟ 

حامیان FATF اینگونه القاء می کنند که ایران تاکنون ارتباطی 
با این ســازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات 

آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.
این ادعا در حالی اســت که در خــرداد ۹5 وزارت خارجه 
و وزارت اقتصــاد دولــت روحانی در اقدامــی غیرقانونی بدون 
هماهنگــی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شــورایعالی امنیت 
ملی، اقدام به »توافق محرمانه«! با FATF کرده و متعهد و موظف 
شــد 4۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام 
»Action Plan« « پذیرفته بود، در زمان بندی های مشــخص، به 

اجرا در آورد.
پس از افشــای توافق صــورت گرفته با »گــروه ویژه اقدام 
مالی FATF« در رســانه ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس بانک 
مرکــزی- ۱2 مرداد ۹5- از اینکه اقدام به توافقی کرده اند که در 
صاحیِت دســتگاه های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه های 
متعدد سیاســی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، 

مورد توبیخ قرار گرفتند.
دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل برانگیز از ســال ۹5 
تاکنون 37 بند از 4۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده اند 
و بــه عبارتی حدود ۹0 درصد دســتورات FATF را اجرا کرده اند 
و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصاح قوانین رســیده، 

مجبور شده اند مجلس را با ارسال ایحه مطلع کنند!
دولت روحانی در همین رابطه چهــار ایحه را تنظیم کرد. 
ایحه الحاق ایران به کنوانســیون مبارزه با جرائم سازمان یافته 
فراملی )پالرمو(، ایحه اصاح قانون پولشویی، ایحه اصاح قانون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم و ایحه الحاق ایران به کنوانسیون 

.) CFT( مقابله با تامین مالی تروریسم
پس علیرغم ادعــای حامیان FATF، اینطور نیســت که در 
آینده دســتورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن 
بهره مند شویم، بلکه اکنون بیش از 2 سال است که دولت اجرای 
دســتورالعمل های این ســازمان را آغاز کرده ولی هیچ تغییری 
در مبادات بانکی ایران بــا بانک های خارجی و همچنین وضع 

معیشیتی مردم ایجاد نشده است.

  3- 6- آیا رهبری موافق FATF هستند؟

حامیــان FATF تاکنون بارها با طرح مباحثی همچون »رهبر 
انقــاب در موضوع FATF اختیار را بــه مجلس و دولت دادند« و 
»مقام معظم رهبری با FATF موافق هستند« و موارد مشابه دیگر 
با مغلطه به دنبال هموارســازی تصویب لوایح خسارت بار مرتبط 

با FATF هستند.
این در حالی است که نسبت مدیریتی ولی فقیه با دستگاه های 
حاکمیتــی- که همه، مشــروعیت خــود را از وایت دارند- یک 
مدیریت کان ارزشی است. به این معنی که هر مسئول و نهاد و 
دســتگاهی در نظام جمهوری اسامی شرعا و قانونا موظف است 
سیاست های کلی ترسیم شده از سوی ولی فقیه را در جهت گیری، 

رفتار، موضع گیری و تصمیم گیری خود لحاظ کند. 
در ماجرای FATF متاســفانه در رعایت مبانی و سیاست های 
کلی انقاب اســامی کوتاهی صورت گرفته بود که رهبر حکیم 
انقــاب در دیدار 30 خرداد ۹7 با رئیــس، نمایندگان و جمعی 
از کارکنان مجلس شورای اســامی به آن اشاره کرده و پیرامون 
نوع مواجهه مجلس با کنوانســیون های بین المللی فرمودند:»این 
معاهدات ابتدا در اتاق های فکــر قدرت های بزرگ و برای تأمین 
منافع و مصالح آنها پخت و پز می شــود و ســپس با پیوســتن 
دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکِل به ظاهر بین المللی 
می گیرد به گونه ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول 
نکند او را مورد هجوم شــدید قرار می دهند که مثًا ۱50 کشور 

پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟«.
رهبــر انقاب همچنین در تبییــن راه صحیح برخورد با این 
گونه کنوانســیون ها افزودنــد: »همان گونه که دربــاره »برخی 
کنوانسیون های بین المللِی اخیراً مطرح شده در مجلس« گفتیم، 
مجلس شورای اسامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقًا 
در موضوعاتــی مثل مبارزه با تروریســم یا مبارزه با پولشــویی 
قانونگذاری کند«. ایشــان افزودند:»البته ممکن است برخی مفاد 
معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد 
به این مفاد به کنوانســیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها 

آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکاتی دارند«.
گفتنی است برخی نمایندگان اصاح طلب مجلس در ماه های 
اخیر برای تحمیل خواســته زیان بار خود و بستن دهان منتقدان 
به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبــری با لوایح مرتبط با FATF را 

مطرح کردند.
اما اقدام غیراخاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعام نظر 
 FATF  صریح رهبر معظم انقاب در مورد لوایح زیان بار مرتبط با
نشــان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه 

اهداف دیگری را دنبال می کنند.
ازم به ذکر اســت که رویکرد مدعیان اصاحات در موضوع 
FATF دقیقا مشابه رویکرد این طیف در موضوع برجام است. یکی 
از پرتکرارترین دروغ های مدعیان اصاحات در پسابرجام این بوده 
است که برجام زیر نظر رهبری امضا و اجرا شد! این دروغ پرتکرار 
با 2 هدف عمده صورت گرفت. اول شانه خالی کردن از مسئولیت 

خسارت محض برجام و دوم بستن دهان منتقدان.

لیست سیاه خارج می شویم؟  3-  7- آیا با عمل به برنامه اقدام  FATF از 

حامیان FATF مدعی هســتند که با پذیرش دســتورات این 
سازمان، از لیست سیاه خارج شده و زمینه مبادات بانکی فراهم 

می شود.
این ادعا در حالی مطرح می شــود که ایــران با اجرای کامل 
برنامه اقدام FATF، از لیســت ســیاه خارج نخواهد شــد زیرا در 
بیانیه های FATF ابدا گفته نشــده که ایــران بعد از اجرای کامل 
برنامه اقدام از لیست ســیاه خارج می شود بلکه گفته شده برای 
بررســی وضعیت، پرونده ایران به مجمع عمومی ارجاع می شود و 
تازه بحث Next Step یا همان قدم بعدی مطرح می شــود. از سوی 
دیگر، خروج ایران از حالت اقدام متقابل یا همان لیست سیاه، نیاز 
بــه اجماع اعضای مجمع عمومی دارد. با توجه به عضویت آمریکا 

در مجمع و عضویت رژیم صهیونیستی و عربستان از مجمع آتی، 
عما خروج ایران از لیســت سیاه نیاز به رای مثبت همزمان این 

سه دارد که احتمال آن به صفر میل می کند.
به عبارت دیگر، با توجه به سازوکار اجماعی تصمیم گیری در 
FATF و عضویت آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی )به عنوان 
ناظر( برخورد با ایران سیاسی بوده و امکان خروج از لیست سیاه 

نیست.

دســتوراتش همانند بازســازی و تعمیر ورزشگاه آزادی   3- 8- آیــا FATF مثــل FIFA و اجــرای 
است؟

متاسفانه عوامانه سازی مسئله و به تعبیر یکی از کارشناسان 
اقتصادی »آبی-قرمز« کردن یک مبحث بسیار حیاتی و به شدت 
تخصصی، خیانتی اســت که برخی موافقان تعهدسپاری کامل به 
FATF از ماه هــا قبل در پیش گرفته اند کــه یکی از مصادیق آن 
مطرح کردن چندباره شباهت این نهاد به فیفا است. برخاف این 
ادعا، این گونه نیست که FATF مقررات روشن و مشخصی داشته 

باشد که برای همه کشورها به یکسان جاری و ساری باشد.
مصداق واضحی که این عدم »عمومیت« را به خوبی نشــان 
می دهد، این اســت که از کل کشــورهای دنیا، تنها دو کشــور 
»ایران« و »کره شــمالی« )دقیقا دو کشــوری که ترامپ با آنها 
در چالش است( در لیست »اقدامات متقابل« )که با لفظ عوامانه 
لیســت سیاه FATF معروف شــده( قرار دارند، ولی مثا کشوری 
مثل »ســومالی« که عما دولت آن فروپاشــیده است و توسط 
دزدان دریایی اداره می شــود و هیچ سازوکار مالی ندارد، در این 
لیست قرار ندارد. پس مشخص است. حتی کشوری مثل عربستان 
سعودی که هیچ گونه گزارشی از ســاز و کارهای مالی آن وجود 
ندارد و دهه هاســت که پول هنگفت نفت آن صرف اشاعه وهابیت 
تکفیری و تشکیل و تجهیز و پشتیبانی گروه های تروریستی چون 
القاعده، داعش، جبهه النصره و...می شود، نه تنها جزو به اصطاح 
لیست سیاه نیست، که اان در مرحله عضو ناظر است و قرار است 

تا پایان 20۱۸ به عضویت کامل دربیاید و حق رای پیدا کند!
FATF می گوید که بانک های ایران باید بر طبق لیست تحریم 
وزارت خزانــه داری آمریکا عمل کنند. در این لیست اشــخاصی 
همچون سردار قاسم سلیمانی و دکتر فریدون عباسی-دانشمند 
هســته ای- و بســیاری دیگر از متخصصان ایرانی در حوزه های 
مختلف قرار دارند. به نظر شــما این اقدام ضدایرانی شبیه تعمیر 

ورزشگاه آزادی به دستور فیفا است؟!

روسیه، ادامه همکاری را منوط به عمل ایران به دستورات    3- 9- آیــا کشــورهایی همچون چین و 
FATF کرده اند؟

حامیــان FATF ادعا می کننــد که در صورت عــدم اجرای 
دســتورات FATF تعامات ایــران با خارج از کشــور و از جمله 

مبادات بانکی با روسیه و چین به صفر خواهد رسید!
این در حالی اســت که بدترین شــرایطی که FATF می تواند 
برای یک کشــور به وجود آورد، »اقدام متقابل« اســت که از آن 
تحت عنوان لیســت ســیاه یاد می شــود. در یادداشت تفسیری 
توصیه شــماره ۱۹ این نهاد، مصادیقــی از اقدامات متقابل علیه 
کشــورهای هدف ذکر شده است. مطابق این یادداشت تفسیری، 
نهایت فشــاری که »اقدام متقابل« می تواند بر کشور هدف وارد 
کند، افزایش مراقبت کشــورهای دیگر درباره آن است و نه قطع 
همکاری. به عنوان نمونه، این افزایش مراقبت به شــکل »رعایت 
شناخت مشتری به صورت تقویت شده« و »جمع آوری اطاعات 
تکمیلی از تراکنش های موسســات مالی در کشور »هدف« انجام 
می شود اما نهایتا این مراقبت ها به قطع همکاری منجر نمی شود. 
عاوه بر این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیســت 
ســیاه، این اقدامات مراقبتــی همچنان علیه کشــورمان انجام 
می گیرد. بنابراین با بازگشت به لیست سیاه )اقدام متقابل( عما 

اتفاق جدید مهمی رخ نخواهد داد.

ایران از ســال ۱3۸۸ تا ۱3۹5 در لیســت سیاه FATF بوده 
است و از سال ۱3۹5 از این لیست تعلیق شده است. سؤال مهمی 
کــه مدعیان »قطع کامل همکاری« باید به آن پاســخ دهند این 
اســت که در این 7 ســالی که ایران در لیست ســیاه FATF قرار 
داشت، همکاری های مالی ایران با کشورهای دیگر کاما قطع بود؟ 
تبادات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و 
چین در این دوران، نشان می دهد که وجود ایران در لیست سیاه 
FATF، منجــر به قطع همکاری های مالی و بانکی با کشــورهای 

دیگر نشده است.
اخیــرا دبیر اجرایی FATF در مصاحبه خود با بی بی ســی به 
نکته مهمی اشــاره کرد. وی در زمینه استانداردهای FATF گفته 
بود: »مجموعه اســتانداردهای ما درباره ارتباط بانک های مرکزی 
با هم نیست«. این سخنان می تواند شاهدی باشد بر اینکه لیست 
سیاه FATF نمی تواند منجر به قطع همکاری بانک های مرکزی با 

یکدیگر شود.
برخاف ادعایی که از سوی حامیان FATF مطرح شده است، 
تا کنون در هیچ یک از موضع گیری های رسمی مقامات عالیرتبه 
روسیه و چین مسئله قطع همکاری با ایران مشاهده نشده است.

استفاده کند؟  3- 10- آیـــا ایران مـــی تواند از حق  تحفظ 

بــا توجه به اینکه بــرای عضویت در FATF نیــاز به پذیرش 
چند کنوانســیون و بومی ســازی تعدادی از قوانیــن بین المللی 
است، حامیان FATF مسئله ای  به نام »حق شرط«  که در حقوق 
بین الملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات 

بین المللی گنجانده می شود را بارها تکرار کرده اند. 
اما برخاف این ادعا با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می کنیم 

که حق شرط از ایران گرفته شده است.
در ماده 6 کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم 
CFT آمده اســت: »هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از 
جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد 

نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این 
کنوانسیون، تحت هیچ شــرایطی با ماحظات سیاسی، فلسفی، 
عقیدتــی، نژادی، قومی، مذهبی و یا ســایر ماحظات با ماهیت 

مشابه قابل توجیه نباشد«.
همیــن یک پاراگراف برای از بین بردن حق شــرط ایران در 
الحاق به CFT کافی اســت زیرا اعضای ناظر بر FATF که شــامل 
عربستان و رژیم صهیونیستی می شود اجازه هیچ ترجمه ای غیر از 

آن را به ایران نمی دهند.
اهمیت داشتن حق شــرط برای آن است که اگر ما چنین 
حقی را نداشــته باشیم با توجه به کنوانســیون CFT و حضور 
 Specially Designated Nationals )SDN( لیست »فهرست تحریم
List « طبق توصیه شــماره 4، بندهــای ۱۱ تا ۱۸ برنامه اقدام 
Action Plan، بنــد ۱7 و بســیاری از قســمت  های دیگر ابتدا 
کشــورهای عضو باید اعضای حاضــر در SDN را از لحاظ مالی 
تحت فشــار گذاشته دارایی آنها را مسدود و حتی به دادگاه های 
کشورهایی چون آمریکا تحویل دهند. در این لیست که در تاریخ 
24 می  20۱7 به روز رسانی شده است نام سردار قاسم سلیمانی 
و بسیاری نهادها و سازمان ها و حتی وزارتخانه های داخلی وجود 

دارد.

پولشویی داریم؟  3- 11- آیا در کشور قانونی برای مبارزه با 

ایحه مبارزه با پولشویي در ســال۱3۸6 در مجلس شوراي 
اســامي تصویب و به قانون تبدیل شــد و بعد از تائید شــوراي 
نگهبــان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین نامه اجرایي آن نیز تدوین 

و از سوي دولت وقت اباغ شد.
بنابراین چنانچه دولت اراده اي براي مقابله با پولشــویي دارد، 
به آســاني و بي آنکه نیازي به FATF باشد مي تواند با این پدیده 

پلشت مقابله کند.

پولشویی چگونه است؟   3- 12- ســازوکار داخلــی در مقابله با 

 FINANCIAL  INTELLIGENCE( »واحــد اطاعات مالــی«
UNIT( همان گونــه که از نامش پیداســت مرکزی اســت که به 
محرمانه ترین اطاعات مالی کشــور دسترسی دارد. این واحد به 
تمام سامانه های مالی و اقتصادی کشور )سیستم بانکی، گمرک، 
ســازمان مالیاتی، بیمه، بورس و...( دسترسی مستقیم و نامحدود 
دارد و از ایــن منظــر یک واحــد ویژه و منحصر به فرد اســت. 
مبارزه با پولشــویی و مبادله اطاعات با ســایر کشورها بر اساس 

دستورالعمل های FATF از ماموریت های این واحد است.
قانون مبارزه با پولشویی در ایران، در سال ۱3۸6 به تصویب 
مجلس رسیده و بر اســاس ماده 3۸ آیین نامه اجرایی آن، برخی 
از وظایــف و دسترســی های واحد اطاعات مالی به این شــرح 
اســت؛ جمع آوری و اخذ اطاعات معامات مشکوک و تحلیل و 
ارزیابی آنها، درج و طبقه بندی اطاعات در سیستم های مکانیزه، 
اعام مشــخصات  اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی 
تروریسم به  اشــخاص مشــمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع 
همکاری، تهیــه آمارهای ازم از اقدامات صورت گرفته در جریان 
مبارزه با پولشویی، تهیه نرم افزارها و سیستم های اطاعاتی مورد 

نیاز، تأمین امنیت اطاعات جمع آوری شده و...
واحد اطاعات مالی همان طور که ذکر شد، دسترسی خاص 
و ویژه ای به ســامانه های مالی کشور دارد. همچنین این واحد از 
ســامانه های ارزیابی و کنترل خاصی نیز برخوردار است که به آن 
امکان رصــد و پایش لحظه ای تراکنش هــای مالی و مبادات را 
می دهــد. برای نمونه یکی از این ســامانه ها با رصد تراکنش ها و 
حساب های بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حساب را اعام 

می کند و نسبت به آن هشدار می دهد.
سؤال اینجاست که با وجود چنین احاطه و دسترسی خاصی، 

چه نیازی به پیوستن به FATF برای مبارزه با پولشویی هست؟!
ازم به ذکر اســت که ریاســت مرکز »واحد اطاعات مالی« 
در ایــران برعهده میثم نصیری احمدآبادی اســت. وی از ۱3۸۹ 

با حکم وزیر وقت اقتصاد )شــمس الدین حسینی( به ریاست این 
واحد انتخاب شد. رئیس   این واحد رئیس   واحد اجرایی دبیرخانه 
مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریسم نیز هست. نکته قابل 
تامل آنکه نصیری احمدآبادی مذاکره کننده ارشد و رابط ایران و 

FATF و مامور اجرا و پیگیری دستورالعمل های این نهاد است.
گفتنی است اعام جزییات ماجرای حضورنصیری احمدآبادی 

در سفارت آمریکا در دوبی در هفته های گذشته خبرساز شد.
ســال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اطاعات 400 
صرافی ایرانی به خارج از کشــور درز کرده و لو رفتن این اطاعات 
نقشــی اساســی در کمبود ارز در بازار و نوســانات شدید ناشی از 
آن داشته اســت. بانک مرکزی در اطاعیه ای اعام کرد این بانک 
مسئول تبادل اطاعات با طرف های خارجی نیست و بدون ذکر نام 
»واحد اطاعات مالی«، وزارت اقتصاد را مسئول پاسخگویی دانست.

از لیســت تحریمی وزارت خزانــه داری آمریکا در داخل   3- 13- آیا اجرای دستورات FATF، تبعیت 
کشور است؟

روزنامه ایران-ارگان رسانه ای دولت- 24 آذر ۹7- در مطلبی 
نوشته بود: »فهرست SDN فهرست سازمان های تروریستی از نظر 
آمریکا اســت، درست مانند کاری که در شورای عالی امنیت ملی 
ما در حال انجام اســت و طی آن اســامی گروه های تروریستی را 
مطرح می کند... کارکرد اصلی لیســت ملی در همه کشــورها از 
جمله آمریکا این اســت که تکلیف دستگاه های داخلی این کشور 
مشخص می شود. البته کشورها می خواهند تا حد ممکن به لیست 
ملی خود اعتبار بخشند و کشورهای دیگر را مجاب نمایند که از 
آن لیســت تبعیت کنند. آمریکا نیز از قدرت دار استفاده کرده 
و از کشورها و شــرکت های طرف معامله می خواهد که فهرست 
تحریم های او را رعایت کنند و از معامله با این افراد یا ســازمان ها 
پرهیز کنند؛ اما این فهرست هیچ الزام بین المللی برای هیچ کشور 

و نهاد دیگری ایجاد نمی کند. تنها کشــورهایی که از اقتدار ملی 
برخوردار نباشد، زیر بار این اقدامات یک جانبه آمریکا می روند«.

روزنامه ایران تاکید کرده است که فهرست SDN یک لیست 
ملی برای بانک های آمریکایی است و تنها کشورهایی که از اقتدار 

ملی برخوردار نباشند زیر بار اجرای این لیست می روند.
این در حالی اســت که به دستور دولت آقای روحانی، برخی 
بانک های ایرانی در دو سال اخیر فهرست تحریم وزارت خزانه داری 

آمریکا را اجرا کرده اند.
برای نمونــه -۸ خرداد ۹6- اداره کل مبارزه با پولشــویی و 
تطبیق بانک کشــاورزی طی اباغیه ای اعام کرد: »در راســتای 
الزام نهادهای ناظر داخلی و بین المللی درخصوص رعایت قوانین 
و مقررات مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن 
ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی 
و گروه های تحریمی…طبق لیســت اعامی ازسوی سازمان های 
بین المللی )نظیر ســازمان ملــل، اتحادیه اروپــا، وزارت خارجه 
آمریکا، خزانه داری آمریکا و…( کلیه لیست های تحریمی اعامی 
ازسوی بانک مرکزی … برای همکاران ذی مدخل در واحدها قابل 

دسترس می باشد«.
بانک کشــاورزی در اباغیه فوق صراحتاً اعام کرده اســت 
که طبق لیســت تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا )اتاق جنگ 

اقتصادی آمریکا علیه ایران( عمل می کند.
در حال حاضر، حدود 2۸5 شــخص، موسســه و شــرکت 
ایرانی در لیســت تحریم ها قرار دارند و دولت ایران با پیوســتن 
بــه FATF، متعهد به اعمال تحریم ها علیه آنها در داخل کشــور 
شده اســت! برخی از مهم ترین این مؤسسات عبارتند از: صنایع 
پارچیــن و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فنــاوری دفاعی، وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم اانبیا )ص(، وزارت 
اطاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنایع 
صنام، صنایع شهید صیاد شــیرازی، صنایع شهید باقری، صدا و 
سیما، باتری سازی نیرو و… این فهرست – که دربرگیرنده جمعی 
 FATF از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف

مشمول تحریم های داخلی شده و خواهند شد.

 FATF مشکات اقتصادی کشور حل می شود؟  3- 14- آیا با اجرای دســتورات

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه- ۱5 مهر ۹7- در جلسه 
علنی مجلس با موضوع بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی تروریسم »CFT« گفت: »نه بنده و نه رئیس جمهور 
نمی توانیم تضمین بدهیم که با پیوســتن به این ایحه مشکات 

ما حل خواهد شد«.
برجامی که به ادعای دولتمــردان، فتح الفتوح بود و تضمیِن 
امضای وزیر خارجه آمریکا را داشت، دستاوردش برای مردم ایران 
تقریباً هیچ و نزدیک به صفر شــد. حال کامًا مشخص است که 
FATF که ظریف صراحتاً اعام کرده اســت که تضمینی نمی دهد 
که مشــکات به واسطه آن حل شود، چه دستاوردی برای مردم 

خواهد داشت!
در ماه های اخیر مقامات کشور از جمله مقامات دولتی صراحتا 
اعام کرده اند که شبکه اخالگران بازار ارز پیاده نظام آمریکا، رژیم 
سعودی و امارات در ایران هستند. به عبارت دیگر حامیان و اربابان 
شــبکه اخالگر ارزی دقیقا همان کشورهایی هستند که FATF را 
پخت وپز کرده و براســاس منافع خود تنظیم کرده اند. بنابراین با 
چه منطق و اســتدالی باید به یک سازمان بین دولتی مافیایی 
بپیوندیم که ســاز و کار آن در اختیار اربابان شبکه اخالگر ارزی 

است؟!

تبادات بانکی کشورمان حل می شود؟  3- 15- آیا با اجرای دستورات FATF مشکل 

طرفداران همکاری گســترده ایران و FATF به شــدت تاش 
دارنــد این پیام را به جامعه منتقــل کنند که در صورت تصویب 
لوایح الحاق ایران به کنوانســیون های پالرمو و CFT، روابط بانکی 
ایران با کشــورهای خارجی بهبود پیدا می کند. اما کارشناســان 
منتقد اجرای دســتورات FATF معتقدند همــکاری ایران با این 
نهاد بین الدولی هیچ ســود مشــخصی برای ایران نخواهد داشت 
و هرچه ایران بیشــتر به مطالبات این نهاد سیاسی پاسخ بدهد، 
بیشتر در باتاق تحریم های اقتصادی فرو می رود. یکی از بهترین 
ابزارها برای دستیابی به تحلیل صحیح درباره این موضوع، بررسی 
وضعیت روابط بانکی کشور در دو سال اخیر و همزمان با همکاری 

گسترده با FATFاست.
نکته مهمی که حامیان اجرای دستورات FATF درباره موضوع 
مشــکات بانکی در نظر نمی گیرند، تحریم های آمریکاست. برای 
اینکه متوجه شویم تحریم های آمریکا مهم تر هستند یا لیست سیاه 
FATF، باید ببینیم بانک های خارجی برای همکاری با ایران، نسبت 
به کدام یک از این دو اهمیت بیشــتری قائل هستند؟ مهم ترین 
مســئله ای که برای بانک ها در زمینه همــکاری یا عدم همکاری 
تعیین کننده است، مسئله هزینه - فایده است. بانک های خارجی 
در شــرایطی از همکاری با یک کشور یا بازیگر اقتصادی منصرف 
می شــوند که این همکاری برای آنها هزینه های عینی ایجاد کند 
یا ســود آنها را بســیار کاهش دهد. اگر مقایسه ای بین دو گزینه، 
یعنی جرائم ناشــی از نقض تحریم های آمریکا و جرائم ناشــی از 
نقض استانداردهای FATF داشته باشیم، متوجه می شویم که جرائم 
ناشی از نقض تحریم های آمریکا به مراتب بیشتر از جرائمی است 
که بانک ها به دلیل پولشــویی پرداخته انــد. به عنوان مثال در دو 
سال گذشــته بیشــترین جریمه ای که 5 بانک مهم در جهان به 
دلیل پولشــویی پرداخت کرده اند، بیــن دو عدد 4 میلیون دار و 
62۹ میلیون دار اســت. اما بیشترین جریمه ای که 5 بانک مهم 
در جهــان به دلیل نقض تحریم های آمریکا پرداخت کرده اند، بین 
دو عدد ۹/۱ میلیــارد و ۹/۸ میلیارد دار اســت. بنابراین جرائم 
بانک های جهان در زمینــه تحریم های آمریکا با رقم های میلیارد 
دار تعیین شده اســت اما جرائم این بانک ها در زمینه پولشویی 
و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم های میلیون دار تعیین 
شده است و این مقایسه نشان می دهد که هراس بانک های خارجی 

از تحریم های آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.

تحریم های بانکی یکباره لغو شود، از کجا معلوم که بعد از   3- 16- مگر قرار نبود با اجرای برجام تمام 
اجرای FATF، رفع مشکل تبادات بانکی به مسئله دیگری 

منوط نشود؟

روحانی در ســال ۹4 گفته بود که به واســطه برجام تمامی 
تحریم های ضدایرانی از جملــه تحریم های مالی و بانکی به طور 
کامــل و یکبــاره در اولین روز اجرا-دی ۹4- لغو خواهد شــد و 
نه تعلیق. به اذعان دولتمــردان هیچگاه این اتفاق رخ نداد. بهانه 

هسته ای تمام شد و بهانه FATF آغاز شد. 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه-۱5 مهر ۹7- در صحن 
علنی مجلس گفته بود:»نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم 
تضمین دهیم که با پیوســتن به ایحه حمایت مالی از تروریسم 
مشــکات مان حل خواهد شد.اما می توانیم تضمین بدهیم که با 
نپیوستن به این ایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکات 
ما پیدا خواهد کرد«. یک سؤال؛ آیا بهانه های آمریکا تمامی دارد؟! 
چرا باید هــر چند وقت یکبار امتیاز بدهیم تــا به زعم خودمان 
بهانه را از دست آمریکا بگیریم. دیروز بهانه هسته ای، امروز بهانه 

موشکی و منطقه ای و پولشویی و تروریسم و...
یک ســؤال دیگر، کــدام بهانه را از چه کســانی می خواهیم 
بگیریــم؟! از میزبانان و حامیان گروهک تروریســتی منافقین- 
که ۱7 هزار ایرانی را به شــهادت رسانده اســت-؟! از حامیان و 
تجهیزکنندگان گروهک تکفیری تروریستی داعش؟! از میزبانان 
و حامیــان انگلیســی و هلندی و دانمارکی ســایر گروهک های 
تروریســتی؟! از رکوردداران پولشویی در دنیا؟! از نقض کنندگان 

اصول بدیهی حقوق بشر در دنیا؟!
این قبیل اظهارات توهین به شــعور مردم است. اینکه ابتدا با 
جار و جنجال بگوییم که راه حل رفع تمامی مشــکات حتی آب 
خوردن مردم منوط به دادن فان امتیاز اســت، اما بعد که امتیاز 
دادیم و موعد پاســخگویی به افکار عمومی رسید، بگوییم انتظار 

بیهوده نداشته باشید، خبری نیست!
مــردم انتظار دارنــد به جای ادامه روند بهانه تراشــی ها، حل 

مشکاتشان در دستور کار قرار گیرد.

۱۶ نکتــه ای که 
درباره FATF باید بدانید

 مسعود اکبری

این روزها مسئله عمل به دستورات 41 گانه سازمان بین دولتی FATF به موضوعی داغ در رسانه ها و اظهارات مقامات کشور و فعاان سیاسی تبدیل شده است. دولت در این راستا چهار ایحه تقدیم 
مجلس کرده است. 2 مورد الحاق به کنوانسیون و 2 مورد هم اصاح قانون داخلی جمهوری اسامی ایران. کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی)پالرمو( و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی 
تروریسم)CFT( و 2 مورد اصاح قانون داخلی؛ یکی مربوط به قانون پولشویی و دیگری اصاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. پالرمو را شورای نگهبان در چارچوب معیار شرع و قانون اساسی بررسی کرد که یک 
ایراد شرعی داشت و 2 ایراد قانون اساسی که به مجلس اعام شد. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز در نهایت با اصاح قانون موجود، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. زمانی که نظر شورای نگهبان 
نســبت به این مصوبه اعام شــد، عده ای به دروغ اعام کردندFATF تایید شد. این در حالی است که تنها یکی از لوایح چهارگانه تایید شده بود. قانون بعدی که آن هم یک قانون داخلی بود و اصاح شد؛ قانون مبارزه 
با پولشــویی بود که ایراد شــکلی داشت که به علت ایراد شکلی به مجلس رفت  و برگشت که سپس شــورای نگهبان به آن ایراد محتوایی گرفت. مصوبه چهارم مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی 
تروریســم)CFT( بود. شــورای نگهبان براساس قانون اساسی و شرع مقدس اسام، ایرادات 11 گانه ای را به CFT وارد دانست. در مجموع 4 مصوبه مرتبط با FATF به شورای نگهبان ارسال شد که یکی فاقد ایراد شناخته 

شد و 3 مصوبه دیگر دارای ایرادات بود.
در این میان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همزمان با شورای نگهبان لوایح »الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو« و نیز »اصاح قانون مبارزه با پولشویی« را نیز بررسی و ایرادات عمده ای به آن وارد کرد که این 
ایرادات از سوی مجمع، طبق قانون و در نامه ای از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسامی اعام شد.در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی 

تروریسم)CFT( را در دستور کار دارد.
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پس از نزدیک به چهار سال حمایت همه جانبه آمریکا از جنایات رژیم سعودی، 
مجلس سنای آمریکا در واکنش به موضع دونالد ترامپ در مورد قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی و امتناع او از مقصر دانستن محمد بن سلمان، با تصویب 
یک قطعنامه خواســتار پایان یافتن حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن شد. 
قطعنامه مذکور که با ۵۶ رای موافق در برابر ۴۱ رای مخالف به تصویب رسید، به 
دولت ترامپ ۳۰ روز فرصت داده است تمامی نیروهای آمریکایی دخیل در جنگ 
یمن را از این کشور خارج کند. این نخستین بار است که یکی از دو مجلس کنگره 
آمریــکا از قطعنامه ای برای خروج نیروهای آمریکایی از جنگی که به تایید کنگره 
نرسیده است، حمایت می کند. بر همین اساس، برخی سناتورهای آمریکایی، تصویب 
این قطعنامه را یک »پیروزی تاریخی« نامیده اند. قطعنامه سنا همچنین از کاخ سفید 
می خواهد برای ادامه حضور نیروهایی که در یمن با گروه های تروریستی از جمله 
القاعده مبارزه می کنند نیز از کنگره مجوز بگیرد. اما هدف سنا از این مصوبه چیست؟

بحران انسانی یمن
حمله سعودی و امارات به یمن که از فروردین 9۴ شروع شده باعث خلق یکی 
از بزرگترین جنایت های بشــری شده است. روزنامه گاردین در گزارشی در همین 
ارتباط نوشــته: »با گذشت بیش از سه ســال از جنگ یمن، این آمار تکان دهنده 
یاس آور اســت: ۵7 هزار نفر کشته شده اند، ۱۴ میلیون نفر در معرض گرسنگی و 
قحطی هستند و هر هفته ۱۰هزار مورد جدید ابتا به وبا گزارش می شود. بر اساس 
برآورد گروه »کودکان را نجات دهید«، بالغ بر 8۵ هزار کودک زیر پنج سال بر اثر 
گرسنگی جان خود را از دست داده اند که معادل روزانه 77 کودک از سال 2۰۱۵ 
است. اگر روزانه 77 کودک در انگلیس و آمریکا بر اثر عوامل اجتناب پذیر جان خود 
را از دست می دادند، فریاد خشم از این امر در سراسر جهان شنیده می شد.« عاوه بر 
این 22 میلیون یمنی به کمک های انسانی نیازمند بوده و بیش از 8 میلیون نفر در 
قحطی کامل به ســر می برند. این جنایت را عربستان به کمک کشورهای غربی از 

جمله آمریکا در یمن رقم زده است.
شواهدی درمورد جنایات آمریکا 

در واقع حمایت های آمریکا از عربســتان و امارات باعث شــده است تا ائتاف 
سعودی در چهار سال گذشته بیش از ۵۰ هزار یمنی را به کام مرگ بفرستد. آمریکا 

به روش های مختلفی در جنگ یمن نقش آفرینی کرده است.
سوخت رسانی به جنگنده های عربستان و امارات: آمریکا در چهار سال 
گذشــته با سوخت رسانی به جنگنده های عربستان و امارات در یمن سهم عمده ای 
در تجاوز عربســتان به یمن ایفا کرده است. وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اخیرا در 
این ارتباط اعام کرد که هزینه های ســوخت و سوخت رسانی برای ائتاف عربی به 
رهبری عربستان محاسبه شده و قرار است از عربستان و امارات متحده عربی ۳۳۱ 
میلیون دار طلب شــود. به دنبال افزایــش انتقادها از نقش آمریکا در جنگ یمن 
واشــنگتن اعام کرد، سوخت رسانی به جنگنده های ائتاف عربی در جنگ یمن را 
متوقف می کند. اما این پایان کار نبود و آمریکا به روش های مختلف دیگری به ائتاف 
سعودی سوخت رسانی کرد. آمریکا 2۶ هواپیمای سوخت رسان به عربستان سعودی 
و ۶ هواپیمای ســوخت رسان به امارات تحویل داده و کار استخدام خلبان و خدمه 
آمریکایی جهت هدایت این هواپیماها به اتمام رسیده است. یعنی در واقع ماجرای 
سوخت رسانی توسط آمریکایی ها ادامه پیدا خواهد کرد اما با هواپیماهایی که پرچم 
عربستان و امارات را دارند. کنگره آمریکا هرگز مجوزی برای مشارکت نظامی آمریکا 
در جنگ یمن صادر نکرده است، اما با این حال، حدود چهار سال است که نیروهای 

مدتی اســت که اخبار مربوط به ســوریه، از صدر خبرهای رسانه ها و 
مطبوعات خارج شــده و خبرهای دیگری مثل فلسطین و یمن و فرانسه 

جای آن را گرفته است.
در ظاهر، به نظر می رســد که ســوریه به حال خود رها شــده و این 
باتکلیفی در همه حوزه های مربوط به آن ماحظه می شود؛ مذاکرات آستانه 
که کشــورهای روســیه، ایران و ترکیه ضامن اجرای آن هستند، به خاطر 
سنگ اندازی های آمریکا، با مشکل و نوعی ایستایی مواجه است؛ علی رغم 
توقف درگیری ها در بسیاری از مناطق سوریه، هنوز آوارگان مردد هستند 
که به خانه و کاشــانه خود برگردند؛ هنوز ویرانه های سوریه به حال خود 
رها هستند و بازســازی آغاز نشده است؛ شهر و استان »ادلب« در شمال 
سوریه، وضعیت کاما مبهمی دارد، نه از عملیات آزادسازی ارتش در آنجا 
خبری است و نه ترکیه به وعده هایی که درمورد تخلیه ساح های سنگین 
تروریست ها در مناطق کاهش تنش داده، عمل می کند؛ در شرق سوریه و 
در استان های حسکه، رقه و دیرالزور، نیروهای آمریکایی جا خوش کرده اند و 
سرگرم موش دوانی میان شبه نظامیان کرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک 
ســوریه« و تروریست های داعش هستند و علی الظاهر، گمان نمی رود که 

آمریکایی ها، این مهمانان ناخوانده هرگز آنجا را ترک کنند.
در هر صورت، علی رغم پیروزی های ارتش و نیروی مقاومت در سوریه 
و علی رغم به شــماره افتــادن نفس های داعش و جبهه النصره و ســایر 
تروریســت های تکفیری و غیرتکفیری، این کشور در یک وضعیت برزخی 
خاصی به ســر می برد و همه منتظر وقوع حادثه اند. اما، این حادثه دقیقا 

معلوم نیست که چیست؟
در شــرایط کنونی به طور منطقی سوری ها می بایستی سرگرم تدوین  
قانون اساسی جدید، بازسازی کشور و زمینه سازی برای بازگشت آوارگان 

می شدند، ولی ااقل فعا از این اتفاقات خبری نیست.

سوریه در آستانه ضربه نهایی
به آمریکا و تروریست ها

سبحان محقق

اشاره:
چند ماهی است که همه چیز در سوریه متوقف است؛ دولت و ارتش منتظر هستند که ببینند ترکیه درمورد استان ادلب، 

چه می کند و آیا به وعده اش درباره تخلیه ساح های سنگین از این استان عمل می کند یا نه.
بر اوضاع و احوال دیگر حوزه های ســوریه نیز حالتی از باتکلیفی حاکم است. در شرایطی که جنگ عما در بسیاری از 
مناطق تمام شده، ولی از بازسازی و جذب سرمایه گذاری خبری نیست و روند سیاسی و اقداماتی مثل نگارش قانون اساسی 

جدید نیز به کندی پیش می رود.
با توجه به این شرایط، سؤالی که پیش می آید این است که آیا وضعیت سکون و برزخی فعلی، ادامه خواهد یافت و آیا همه 

چیز در سوریه، نیمه تمام رها خواهد شد؟
در مقاله حاضر ضمن اینکه تاش می شــود به سؤال فوق پاسخ داده شود، این مسئله نیز بررسی می شود که چرا اوضاع و 

احوال سوریه به اینجا کشیده شده است.
سرویس خارجی

تصویب قطعنامه علیه عربستان و پرونده سیاه آمریکا در جنگ یمن

»دونالد ترامپ« رئیس جمهورآمریکا، با یک چالش مهم سیاسی 
از ســوی نهادهای قانونگذاری این کشــور روبرو شد؛ مجلس سنا با 
انتقاد از رویکردهای ترامپ، دو قطعنامه را علیه عربســتان سعودی 
در زمینه ادامه تجاوز به یمن و قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار 

منتقد دولت ریاض، به تصویب رساند.
نکته جالب در مورد اقدام سناتورهای آمریکایی این است که اکنون 
جمهوری خواهان در ســنا اکثریت را دارند و با این تصمیم گیری، به 

صراحت مقابل خواسته رئیس جمهوری هم حزبی خود ایستاده اند.
سناتورهای آمریکایی با ۵۶ رأی موافق، پیش  نویس قطعنامه توقف 
حمایت نظامی از ائتاف عربستان را تصویب کردند. این قطعنامه بر 
اساس طرح پیشنهاد شده از سوی »برنی سندرز« مبنی بر پایان دادن 
به پشتیبانی آمریکا از ائتاف نظامی علیه یمن تدوین شده بود. در 
قطعنامه مربوط به خاشقچی که به وسیله »باب کورکر« پیشنهاد شده 
بود، نیزسناتورها »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی را مسئول قتل 

این منتقد در ترکیه، معرفی و اقدام وی را محکوم کردند.
نارضایتی از ترامپ

تحلیلگران بر این اعتقادند که هدف سیاســتگذاران آمریکایی، 
بی اعتبار کردن ترامپ اســت. آنها می گویند که ترامپ بدون توجه 
به گزارش نهادهای اطاعاتی این کشــور و سازمان های بین المللی، 
مقامات عربستان را بی گناه جلوه داده و از آنها دفاع می کند و بر ادامه 

روابط دوجانبه تاکید دارد.
نشریه »بیزینس اینسایدر« طی گزارشی نوشت، جمهوری خواهان 
سنا در یک حرکت اعتراضی نسبت به سیاست های ترامپ، به صورت 
رســمی »محمد بن سلمان« را عامل قتل روزنامه نگار مخالف رژیم 

سعودی دانسته و آین اقدام ولیعهد سعودی را محکوم کردند.
طبق گزارش نشــریه فــوق، قطعنامه مشــترک دو حزب که 
غیرالزام آور اســت باید در مجلس نمایندگان آمریکا نیز به تصویب 
برســد و ســپس به میز رئیس جمهوری راه پیدا کند. البته، ترامپ 
پیش از این گفته بود که به علت اهمیت مناسبات میان واشنگتن و 
ریاض، این اقدام سنا تاثیر عمیقی بر روابط دو کشور خواهد داشت. 
از آنجاکه این اقدام قانونگذاران در تعارض آشکار با موضعگیری های 
ترامپ در قبال ریاض قرار دارد، وی هر دو قطعنامه را وتو خواهد کرد.
حمایت های گســترده و محکم ترامپ از سران آل سعود، به ویژه 
درارتباط با پرونده خاشــقچی، در حالی صورت می گیرد که آژانس 
اطاعات مرکزی آمریکا )سی.آی.ای( با اطمینان بسیار باا، ولیعهد 
ســعودی را دســتور دهنده اصلی و عامل قتل روزنامه نگار معرفی 

کرده بود.
شبکه تلویزیونی »سی.ان.ان« هم در مورد محکومیت عربستان از 
سوی مجلس سنای آمریکا اعام کرد، سناتورها با این اقدام، تاش 
می کنند فشــارها بر ترامپ، که حامی تمام عیار پادشاهی عربستان 
است، را افزایش دهند. آنها همچنین، با قطعنامه خود در زمینه لزوم 
پایان دادن به جنگ یمن، نارضایتی خود از سیاست های رئیس جمهور 

در قبال ریاض را نشان دادند.
به گزارش این شبکه خبری، اقدام فوق قابل ماحظه ترین شکاف 
سیاسی و انتقاد از عربستان از سوی کنگره طی چند دهه اخیر ارزیابی 
می شود. بنا بر تحلیل ســی.ان.ان، رای سناتورها در مورد یمن هم 
بازتاب نارضایتی سناتورهای هر دو حزب از نادیده گرفته شدن حقوق 
بشــر در این جنگ است. ضمن اینکه انتقاد از سیاست های ولیعهد 
عربســتان و حمایت های ترامپ از ریاض، به رغم گزارش نهادهای 

امنیتی هم بخشی از این نارضایتی را تشکیل می دهد.
افزایش فشار بر ترامپ

کارشناســان مسائل داخلی آمریکا اعتقاد دارند که ممکن است 
مخالفت ها بــا ترامپ در مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا افزایش 
یابد، زیرا اکثریت در آنها از ابتدای سال بعد)۱۱ دی( به دموکرات ها 
منتقل می شود. روزنامه »واشنگتن پست« در گزارشی، به روز پر کار 
سناتورها علیه خط مشــی های کاخ سفید در قبال ریاض پرداخت 
و نوشت، ســنا در تعارضی آشکار با رویکردهای ترامپ، به انتقاد از 

سیاست های عربستان پرداخته است.
این گزارش با  اشاره به مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با گزارش 
ســازمان های اطاعاتی این کشور پیش بینی کرد که در سال آینده 
و با وقوع تغییرات در مجلس نمایندگان و ترکیب کنگره، رویکردها 
علیه ترامپ و ســعودی ها تندتر شود. حتی این احتمال وجود دارد 
که با وجود مقاومت های دولت ترامپ، اقدامات تنبیهی گسترده تری 
همچون تحریم و حتی متوقف کردن فروش تســلیحات در دستور 

کار قرار گیرد.
ســناتور »کریس مورفی« پس از این دو رای گیری اظهار داشت 
که ســناتورهای دموکرات و جمهوری خواه نشان دادند برخی اوقات 
حاضرند از اقدامات رئیس جمهوری پشتیبانی کنند و گاهی زمان ها 
در حوزه سیاســت خارجی در مقابل رئیس جمهوری موضع بگیرند. 
وی که سابقه طوانی در حمایت از سیاست های عربستان سعودی 
دارد تاکید کرد: آمریکا اکنون از طریق سنا اعام کرد که حمایتش 

از ائتاف سعودی، نامحدود نیست.
این رای ســنا در حالی اعام شــد که در ابتدای هفته رهبران 
مجلس نمایندگان آمریکا اعام کردند با هر قطعنامه ای که به موضوع 
جنگ یمن مربوط باشد مخالفت می کنند. آنها سعی داشتند تا مانع 
هر تاشــی از سوی سناتورها علیه همکاری های عربستان و آمریکا 
شوند. بر اساس گزارش این روزنامه، به اعتقاد تحلیلگران و از جمله 
برخی ســناتورها، تشــکیل یک ائتاف قوی تر از دو حزب در سال 
آینده می تواند چالش های بزرگتری را برای ترامپ ایجاد کند. یکی از 
دموکرات های برجسته که در مجلس آینده هم بسیار اثرگذار خواهد 
بود اظهار داشــت، رهبران حزب دموکرات قول داده اند در سال آتی 

در وضع موجود مجلس تغییراتی را ایجاد کنند.

شــبکه »الجزیره« نیز در گزارشــی، موضوع تقابل سناتورها با 
عربســتان سعودی را بســیار مهم ارزیابی کرد و افزود: پیش نویس 
طرح ســنا در زمینه جنگ یمن، برای اولین بار پس از ۴۵ ســال، 
»قانون نیروهای جنگی«را بار دیگر مطرح کرد. کنگره این قانون را 
در دهه ۱97۰ و در دوره ریاست جمهوری »ریچارد نیکسون« برای 
متوقف کردن استفاده از نیروهای آمریکایی در جنگ ویتنام تصویب 
کرده بود. اکنون ممکن است کنگره محکومیت رئیس جمهوری را به 
علت استفاده از ارتش این کشور در جنگ یمن بدون اخذ مجوزهای 

قانونی به جریان اندازد.
حامیان این قطعنامه می گویند همین رویکرد را در قبال نیروهای 
آمریکایی در یمــن در مجلس بعدی آمریکا هم دنبال می کنند. به 
نظر می رسد دموکرات هایی که سال آینده کنترل مجلس نمایندگان 
را در دست می گیرند به شدت خواستار پایان جنگ در یمن باشند. 
با این حال ممکن اســت در صورت تنگ تر شــدن عرصه بر ترامپ، 
جمهوری خواهان، که کنترل ســنا را در اختیار خواهند داشت، به 

کمک رئیس جمهوری بشتابند.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسامی

زمستاِن روابط آمریکا و عربستان
واقعی، یا نمایشی

آمریکایی به جنگنده های ائتاف سعودی برای حمله به یمن سوخت رسانی می کنند.
بمب های آمریکایی: یکی از مهم ترین نشانه ها و شواهدی که نقش آمریکا در 
جنگ یمن را اثبات می کند استفاده عربستان از بمب های ساخت آمریکا برای هدف 
قرار دادن غیر نظامیان یمنی اســت. در واقع دونالد ترامپ در دو سال گذشته سعی 
داشــته اســت تا با انعقاد قراردادهای هنگفت تسلیحاتی مانند قرارداد ۱۱۰ میلیارد 
داری با عربستان در خرداد 9۶ بتواند بخشی از مشکات اقتصادی آریکا را حل کند. 
به همین دلیل صدور تسلیحات آمریکایی به عربستان شدت گرفته است. در پی حمله 
هوایی ائتاف سعودی به اتوبوس حامل دانش آموزان در بازاری در منطقه ضحیان استان 
صعده در مرداد ماه 97، ۴۰ دانش آموز شهید و 77 نفر نیز زخمی شده اند. به دنبال 
این حمله منابع رسانه ای یمن اعام کردند در محل حمله هولناک ائتاف متجاوز به 
اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی، بقایای بمب های آمریکایی کشف کرده اند. شبکه 
تلویزیونی سی ان ان آمریکا در گزارشی اختصاصی اعام کرد بمبی که منجر به کشته 
شدن ۴۰ کودک یمنی شد از نوع ام کی 82 ساخت کارخانجات اکهید مارتین آمریکا 
است. به گزارش سی ان ان این بمب از همان نوعی است که در حمله هوایی به یک 
مراســم تدفین در اکتبر سال 2۰۱۶ توسط نیروهای ائتاف به سرکردگی عربستان 
سعودی مورد استفاده قرار گرفته و منجر به کشته شدن ۱۵۵ یمنی شده بود. پیش 
از آن هم در مارس سال 2۰۱۶ در حمله هوایی به یک بازار محلی باز هم از این نوع 
بمب اســتفاده شــده و منجر به مرگ 97 نفر شد. آمریکا در سال 2۰۱۶ تأیید کرد 
که بمبهای »ام کی82« در اختیار عربســتان، امارات، فرانسه و عراق قرار داده است. 

»نیویورک تایمز« در مقاله ای با اظهار شرمســاری نســبت به کشتار روزانه کودکان 
یمنی که قربانی بمباران جنگنده های عربستانی می شوند؛ نوشت: حقیقتا وحشتناک 
و مایه شرمســاری است؛ بمبی که روی اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی فروریخته 
شد، آمریکایی بود و کاخ سفید باید در قبال جنایات ائتاف به رهبری عربستان در 
یمن، پاســخگو باشــد. البته دولت آمریکا هرگز مشارکت در جنگ یمن را نپذیرفته 
است اما »برنی سندرز« سناتور آمریکایی چندی پیش در توئیتر خود نوشت زمانی 
که خانواده های یمنی برروی بمب هایی که کودکان آنها را می کشد، عبارت »ساخت 
آمریکا« را مشاهده می کنند، بسیار واضح است که آمریکا بخشی از این جنگ است.
مشارکت کماندوهای آمریکایی در جنگ یمن: آمریکا تاش زیادی کرده 
که در چهار سال گذشته حضور نظانیان خود در جنگ یمن را تکذیب کند. اما برخی 
رسانه های آمریکایی این ماجرا را در نهایت افشا کردند. نیویورک تایمز در گزارشی 
اعام کرد، ارتش آمریکا اواخر سال 2۰۱7 یک تیم ده ها نفره از نیروهای ویژه »گرین 
برت« )کاه سبز( به مرز عربستان سعودی با یمن اعزام کرد. این کماندوهای ارتش 

آمریکا به مکان یابی و تخریب انبارهای موشک انصاراه در یمن که برای حمله به 
ریاض و دیگر شهرهای عربستان از آنها استفاده   می شود، کمک می کنند. عاوه بر 
این یک مقام مســئول در وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( به شبکه تلویزیونی الحره 
گفت: آمریکا یگان های ویژه ای در یمن دارد که کمک هایی به ائتاف متجاوز سعودی 
علیه نیروهای انصاراه ارائه می کند. سخنگوی پنتاگون نیز ماموریت این نیروها را 
جنگیدن در کنار نظامیان سعودی و مشارکت در هدف قرار دادن انبار موشک های 
حوثی ها دانســت و اینکه آمریکا مشارکت فعالی در حمایت از مرزهای سعودی از 
طریق حمات به یمنی ها دارد و به سعودی ها خدمات لجستیک و نظامی می دهد.
مشــارکت در عملیات الحدیده: عربســتان در چند دور عملیات هایی را 
برای اشــغال بندر راهبردی الحدیده انجام داد که ناموفق بود. نکته مهم این است 
که در این عملیات ها آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز در کنار عربستان و امارات 
بودند. پایگاه اینتلیجنس آناین فاش کرد مسئوانی از پنتاگون در برنامه ریزی برای 
حمات جدید سعودی و امارات به الحدیده مشارکت دارند. این رسانه آورده است 
پنتاگون، اطاعات حیاتی و اساسی را در اختیار سعودی و امارات برای حمات جدید 
به الحدیده قرار داده است. این رسانه افزود مسئوان پنتاگون برای برنامه ریزی در 
زمینه حمله به الحدیده در ریاض با افسران سعودی و امارات نشصت برگزار کردند. 
بر اساس این گزارش، آمریکا، دو هواپیمای شناسایی را پیش از حمات به الحدیده 
 ،)Yemen Extra( در اختیار ریاض قرار داده است. پایگاه اینترنتی یمن اکسترا
انتشار تصاویری از اتاق عملیات ائتاف متجاوز سعودی نشان می دهد افسران بلندپایه 
آمریکایی مستقیماً عملیات اشغال بندر الحدیده یمن را فرماندهی کرده اند. تصاویر 
فاش شــده، فرماندهان ارشــد آمریکایی را به همراه چندین افسر اماراتی در اتاق 

عملیات ائتاف متجاوز سعودی-آمریکایی را در ساحل غربی یمن نشان می دهد.
تاش آمریکا برای برائت از بحران یمن

در واقع بررســی بخشی از اسناد موجود در جنگ یمن نشان دهنده این است 
که آمریکا شریک اصلی جنایت های ائتاف سعودی در یمن است. امابه دنبال فشار 
جهانی برای پایان جنگ یمن اکنون آمریکا در تاش است تا خود را از این جنایت 
کنار بکشد. نخستین اقدام در این راستا از سوی وزیرخارجه و دفاع آمریکا انجام شد. 
این دو مقام آمریکایی خواستار آتش بس در یمن در مدت ۳۰ روز شدند. البته این 

مسئله در یمن عملی نشد و آتش بسی صورت نگرفت اما مذاکرات سوئد در مورد 
یمن نیز گام دیگری بود که آمریکایی ها نیز از آن حمایت کردند. نتیجه مذاکرات 
سوئد نیز به نوعی در راستای تحقق صلح در یمن تفسیر می شود. در این مذاکرات 
بر سر سه مسئله تبادل اسرا، توافق در مورد آتش بس در الحدیده و کاهش تنش 
در تعز توافق حاصل شــد. اما مهم ترین اقدام آمریکا در زمینه تاش برای کاهش 
تنش در یمن مصوبه اخیر سنای آمریکا بود که از دولت آمریکا خواسته است حمایت 
از عربســتان در یمن را پایان دهد. این مسئله اقدامی در راستای تاش برای پاک 
کردن ســوابق خود در خلق بزرگ ترین قحطی قرن و همچنین بزرگ ترین فاجعه 
بشری زنده در جهان است. در واقع کنگره آمریکا به دنبال آن است تا به نوعی سابقه 
چهار ساله حمایت آمریکا از جنایت عربستان در جنگ یمن و همچنین مشارکت 
واشنگتن در این جنایت را به نوعی پاک کند. رای سنای آمریکا را می توان تاشی 
از ســوی سناتورهای آمریکایی برای فرار از تبعات جنایت در یمن دانست. چرا که 
سنای آمریکا اگر به دنبال پایان دادن به جنگ یمن و تنبیه عربستان بوده باید این 
کار را در چهار ســال گذشته انجام می داد. در شرایط کنونی که عربستان به دلیل 
قتل خاشقجی تحت فشار بی سابقه ای قرار گرفته و بسیاری از کشورها، بن سلمان 
ولیعهد سعودی را جنایتکار جنگی می دانند سناتورهای آمریکایی سعی دارند تا با 
اعام پایان حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن مرز خود را با بن سلمان جدا 

کنند تا از تبعات این مسئله نیز مصون بمانند.
نتیجه

در واقع بزرگ ترین بحران کنونی جهان در یمن در حال جریان است و عربستان 
و امارات بدون حمایت های آمریکا و انگلیس نمی توانستند در چهار سال گذشته به 
جنایت های خود در یمن ادامه دهند. آمریکا و انگلیس با پشــتیبانی تسلیحاتی از 
عربستان و امارات باعث شده اند تا ائتاف سعودی به مدرن ترین ساح ها مسلح شوند. 
در این شرایط که آمریکا به عنوان شریک متجاوزان در یمن مطرح است سنای آمریکا 
با تصویب یک قطعنامه سعی دارد تا به نوعی پیامدهای جنایات ائتاف سعودی در 
یمن را برای واشنگتن کاهش دهد. در واقع این مصوبه به نوعی تاش برای تطهیر 
چهره آمریکا در حمایت از عربستان برای خلق بزرگ ترین بحران کنونی جهان است.
منبع: جوان آناین

روسیه در تحلیل نهایی، به دنبال جنگ و تقابل جدی با اسرائیل نیست.
اما، این چیزی را در هزار توی بحران سوریه عوض نمی کند و همان طور 
که اشــاره شــد، در باطن این بحران، مثل همه بحران های دیگر منطقه، دو 
نیروی اصلی با هم اصطکاک پیدا کرده اند؛ در سوریه نیز مثل یمن و بحرین 
و عراق و دیگر کشورهای غرب آسیا، نیرویی درحال پر و بال گرفتن است که 
می خواهد فلسطین را آزاد کند و نیرویی که می خواهد نیروی اول را خنثی کند.
دولت های ترکیه و روسیه با گذشت زمان و خواهی نخواهی، جذب یکی 
از این دو قطب خواهند شد؛ رفتار سران آنکارا را مردم ترکیه تصحیح خواهند 
کرد و رفتار روسیه نیز متاثر از کنش غربی ها علیه این کشور است. روس ها 

از فردای فروپاشی شوروی)۱99۱(، می خواستند با تکیه بر ارزش های غربی 
و لیبرال دموکراسی، راه خودشان را بروند و با اروپا و آمریکا ارتباط سازنده 
داشته باشند. ولی سران واشنگتن و به تبع آن، ناتو و اتحادیه اروپا، روس ها 
را آرام نگذاشــتند. مقامات آمریکایی که یکجانبه گرایی و جهان تک قطبی 
تحت رهبری خودشان را در سر می پروراندند، روسیه را مانع بزرگی بر سر 
راه خود می دیدند. در حال حاضر هرچند روسیه یک خطر ایدئولوژیک برای 
آمریکا محسوب نمی شود، ولی یک دشمن سیاسی و امنیتی تمام عیار برای 
واشنگتن است و از نگاه آمریکایی ها، باید خلع ساح و تجزیه شود. به زبان 
دیگر، روسیه باید نابود گردد. وقتی شعار و آرمان آمریکا و اروپا این باشد، 

طبیعی است که مقامات مسکو هم تمام قد مقابل آنها می ایستند.
تا مرحله کنونی سیاست های آمریکا، روسیه را مجبور کرد وارد سوریه 
شــود و در کنار ارتش ســوریه و نیروهای مقاومت، با تروریست های مورد 

حمایت آمریکا بجنگد.
از این پس نیز هیچ بعید نیست روسیه مقابل رژیم صهیونیستی بایستد، 
و یا رضایت بدهد که جبهه مقاومت طومار این رژیم را در هم بپیچد. دلیلش 
هم این است که آمریکا سودای نابودی روسیه را در سر دارد و از هر اهرمی 

بهره برداری می کند تا به این کشور ضربه بزند.
بنابراین، تقابل میان آمریکا و روسیه، جدی است و برای روس ها، حکم 
مرگ و زندگی را دارد. در چنین شرایطی، طبیعی است که روسیه هرچه 

زمان می گذرد، به جریان مقاومت در سوریه و منطقه، نزدیک تر خواهد شد 
و خصومتش با اسرائیل نیز در طول زمان، بیشتر و بیشتر می شود.

همه چیز تمام است، اما...
از نگاه مقامات ســوریه، ایران و روسیه، همه چیز در سوریه تمام شده 
و آمریکا بازی را باخته اســت. اما اکنون و در عالم سکون و سکوت سوریه 
طرف هــای درگیر یک بار دیگر دارند نیروهــای خودی و مقابل را ورانداز 
می کنند و همه تاش شان این است که میزان نیرو و استحکام میان خود 
و ضعف دشمن را بسنجند. دولت دمشق و جبهه حامی سوریه، می خواهند 
همه چیز را به حالت عادی برگردانند. این جبهه می خواهد تروریست ها را 
تا نفر آخر، ریشه کن و ارتش و دولت دمشق را بر سراسر سوریه مسلط کند، 

آوارگان را بازگرداند، بازسازی را شروع کند، سوری ها قانون اساسی جدید 
را بنویسند و خاصه اینکه، غائله هفت و نیم ساله در این کشور پایان یابد.

اما، آمریکا هیچ کدام از این ها را نمی خواهد، چون حس می کند نتوانسته 
نظم خودش را بر سوریه تحمیل کند. آمریکا حس می کند شکست خورده 
اســت، بنابراین بنای ناســازگاری دارد و در مســیر همه موارد ذکر شده، 
ســنگ اندازی می کند. این چیزی اســت که مقامات مســکو طی روزها و 

هفته های گذشته، بارها گفته اند.
در هر صورت، دو نیروی نهان در سوریه با هم اصطکاک پیاده کرده اند 

و هر کدام می خواهد بر دیگری غلبه کند.
آرامش برای ارزیابی مجدد

در ســوریه واقعیت این است که واشنگتن  به مخمصه بزرگی افتاده و 
به همین خاطر، می خواهد روند موجود را از اساس تغییر دهد و در همین 

مسیر، اکنون سرگرم ارزیابی شرایط است.
از نگاه آمریکایی ها، شبه نظامیان مسلح در سوریه، به سه گروه تقسیم 
می شوند؛ اول، تکفیری ها و نیروهای متأثر از جریان وهابیت. از ابتدا )یعنی 
سال 2۰۱۱( قرار بود که آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی از همین نیروها 
علیه دولت سوریه، جبهه مقاومت و جنبش حزب اه لبنان، استفاده کند. اما 

اکنون جریان های تکفیری، مهره های سوخته محسوب می شوند.
دوم، گروه هایــی که آمریکایی ها و کا غربی ها آنها را »شــبه نظامیان 

میانه رو« می گویند. این گروه ها از همان ابتدا، توانایی تکفیری ها را نداشته اند 
و اان نیز تقریبا از هم پاشیده محسوب می شوند ولذا، آمریکا نمی تواند از 

آنها به عنوان اهرمی علیه دمشق و جبهه مقاومت استفاده کند.
سوم، شبه نظامیان کرد تحت حمایت آمریکا که به همراه شمار کمتری از 
شبه نظامیان عرب، گروه موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« را تشکیل 
می دهند. هرچند میان نظامیان آمریکایی و شــبه نظامیان کرد پیوند های 
گسترده تر و آشکارتری وجود دارد، ولی کردهای مسلح سوریه روز به روز 
نسبت به آمریکا، بدبین تر می شوند. این بدبینی به اندازه ای است که اخیرا 
صدها نفر از شــبه نظامیان وابسته به »نیروهای دموکراتیک سوریه«، این 

گروه را ترک کرده و به ارتش سوریه پیوسته اند.
در مجموع، آمریکایی ها با ارزیابی های مجدد، به این نتیجه رسیده اند 
که توان تداوم نبرد میدانی)از طریق جنگ های نیابتی( را ندارند. به همین 

دلیل است که زمان می خرند، تا شاید اوضاع عوض شود.
ادلب، کلید حل معما

به طور طبیعی، استان و شهر ادلب باید به مام میهن برگردد، و چیزی 
که ارتش و دولت سوریه را متوقف کرده، ادعای ترکیه، سازمان ملل و غرب 
مبنی بر وقوع کشتار در صورت اجرای عملیات آزادسازی ادلب بوده است.

»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه اواخر شهریور گذشته در 
شهر »سوچی« به همتای روس خود وعده داده بود که ساح های سنگین 
تروریســت ها را از مناطق کاهش تنش در استان ادلب خارج کند. اما این 

اتفاق تاکنون نیفتاده است.
با توجه به این شــرایط، ارتش ســوریه و نیروهای مقاومت به زودی 

عملیات آزادســازی ادلب را آغــاز خواهد کرد. در صورتی که این عملیات 
اتفاق بیفتد، همه چیز در سوریه پایان می یابد و فقط آمریکا در شرق این 
کشــور باقی می ماند، آن هم در وضعیتی که نه داعش را در اختیار دارد و 

نه شبه نظامیان کرد از واشنگتن حرف شنوی دارند.
جمع بندی

هدف اصلی آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی در سال 2۰۱۱ از راه اندازی 
جنگ داخلی در سوریه، این بود که دشمن را از مرزهای اسرائیل دور بکنند. 
اما این اقدام خونین و پرهزینه آنها، نتیجه کاما عکس داده اســت؛ نظام 
ســوریه به عنوان یک نظام ضد اســرائیلی، در خط مقدم حفظ شد. عاوه 
بر آن، نیروهای مقاومت نیز در طول این مرزها صف کشیده اند و در قالب 
نیروهــای مجرب و آموزش دیده، آماده هرگونه نبرد مســتقیم با نیروهای 

اشغالگر صهیونیستی هستند.
این اتفاق به طور طبیعی، برای آمریکا قابل تحمل نیست و یک ضربه 
حیثیتی محسوب می شود. با این حال، واشنگتن کسی را در میدان ندارد 
که علیه ارتش ســوریه و حامیان آن بجنگد. نتیجه این وضعیت را به طور 
تقریبــی می توان حدس زد و آن، تداوم نبرد ارتش ســوریه برای بازیابی 
تمامیت ارضی این کشور است. آمریکا هم مجبور است که سوریه را ترک 
کند، چون اگر ترک نکند، اشــغالگر محســوب شده و باید خطر یک نبرد 

خطرناک را به جان بخرد.

* دولت دمشق و جبهه حامی سوریه، می خواهند همه چیز 
را به حالت عادی برگردانند. این جبهه می خواهد 

تروریست ها را تا نفر آخر، ریشه کن و ارتش و دولت 
دمشق را بر سراسر سوریه مسلط کند، آوارگان را 

بازگرداند، بازسازی را شروع کند، سوری ها قانون اساسی 
جدید را بنویسند و خاصه اینکه، غائله هفت و نیم ساله 

در این کشور پایان یابد.

* در سوریه واقعیت این است که واشنگتن
  به مخمصه بزرگی افتاده و به همین خاطر، می خواهد
 روند موجود را از اساس تغییر دهد و در همین مسیر،
ظاهر و باطن ماجرا اکنون  سرگرم ارزیابی شرایط است.

همان طورکه تاکنون گفته شد، در ظاهر سوریه یک وضعیت برزخی و 
راکد را تجربه می کند و در این وضعیت سکون، همه منتظر اتفاقاتی هستند 
و این را به خوبی می فهمند که شرایط به همین صورت باقی نخواهد ماند.

محــرک و عامل این فهــم درونی و وجدانی و یا به تعبیری، این حس 
ششم، چیزی جز درک غریزی تقابل دو نیروی بزرگ تر در منطقه نیست؛ 
اول نیرویی که اراده کرده است فلسطین و بیت المقدس را از اشغال رژیم 
صهیونیستی و آمریکا خارج کند و دوم، نیرویی که مقابل نیروی اول ایستاده 
و مدعی است که تا آخر و به هر ترتیبی، مدافع امنیت اسرائیل خواهد بود.

البته در وجه باطنی، شرایط به این صورت که گفته شد، شفاف نیست؛ در 
سوریه دولت های ترکیه و روسیه هم حضور دارند. این دو کشور را نمی توان 
در ترکیب نیروهای آزادکننده بیت المقدس و فلسطین جای داد. سران آنکارا 
و مسکو چنین آرمانی را برای خود قائل نیستند. ترکیه به دایلی که اینجا 
ذکر نمی شود، یکی دو سالی است که تغییر جهت داده و از باشگاه آمریکا 
در ســوریه خارج شده است. این کشور راهبرد تغییر نظام »بشار اسد« را 
کنار گذاشته و به جای آن، تاکتیک حفظ و کسب منافع خود را در پیش 

گرفته است و اصوا کاری هم به کار رژیم اسرائیل ندارد.
روســیه نیز از همان ابتدا راهبرد حفظ نظام ســوریه و دفاع از امنیت 
ارضی این کشور را در پیش گرفته و همچنان به آن پایبند است. در ارتباط 
با رژیم صهیونیستی نیز هرچند این رژیم چند ماه قبل عامل سرنگونی یک 
فروند هواپیمای نظامی روســی از نوع »ایلوشین« تشخیص داده شد، ولی 

✍



ورزشی

سرویس ورزشی-
در فاصلــه 16 روز تا آغاز جام ملت های آســیا 
تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در قطر برگزار می شود.

ملی پوشــان فوتبال ایران پس از آغاز اردوی تدارکاتی 
خود در قطر، چهارمین جلســه تمرینی خــود را نیز صبح 
دیروز به انجام رســاندند. در حالی که شــاگردان کی روش 
ســه تمرین قبلی را در زمین چمن به انجام رساندند دیروز 
به دو دســته تقسیم شدند و هر دو دسته زیر نظر کادر فنی 

به تمرین پرداختند.
اردوی ملی پوشان از ســه روز قبل در مجموعه ورزشی 
اســپایر آغاز شد و ملی پوشــان پیش از ترک قطر سه بازی 
دوســتانه با تیم ملی این کشور و تیم های فلسطین و لبنان 
انجــام خواهند داد. پس از پایــان اردوی قطر، راهی کیش 
خواهند شــد و پس از اجرای مراســم بدرقه برای بازی های 

جام ملت ها، راهی امارات خواهند شد.
اردوی تیم ملی دیروز یک مهمان ویژه داشــت که آن 
هم کسی نبود جز محمدرضا ساکت. محمدرضا ساکت پیش 
از اینکه دبیرکل فدراســیون فوتبال شــود به عنوان مشاور 
رئیس فدراســیون فوتبال و هم چنین مدیــر تیم های ملی 
فعالیت می کرد و به نظر می رسد هم اکنون با این سمت تیم 

ملی را در اردوی قطر همراهی کرده است.
شیوه برگزاری جام ملت های آسیا

تیم ملی فوتبــال ایران خود را آماده شــرکت در جام 
ملت های آسیا می کند. مسابقاتی که از آخرین قهرمانی ایران 
در آن بیش از 4 دهه است که می گذرد. جام ملت های آسیا 
معتبرترین رقابت فوتبالی در سطح ملی در قاره آسیا از 15 
دی تا 12 بهمن در 4 شهر و 8 ورزشگاه کشور امارات برگزار 

می شود.
 ایــن رقابت ها همانند یــورو 2016 و فوتبال بازی های 
آســیایی برای نخستین بار با شرکت 24 تیم در شش گروه 
چهار تیمی برگزار می شــود. با چنین فرمتی حتی تیم های 

درجه دو و سه آسیایی نیز می توانند از طریق قرارگرفتن در 
جایگاه سوم گروه امید به صعود داشته و با خلق شگفتی در 
مراحل حذفی برای خود شانسی هر چند ناچیز قائل باشند.

تاکنون ســه جام جهانی 1986، 1990 و 1994 نیز با 
چنین فرمولی برگزار شده که هر سه جزو به یاد ماندنی ترین 
ادوار جــام جهانی در خاطر عاقمندان فوتبال هســتند. در 
جذابیت و غیرقابل پیش بینی بودن تورنمنت های 24 تیمی 
یادآوری همین نکته بس که پرتغــال قهرمان یورو 2016، 
ایتالیا نایب قهرمان جام جهانی 1994، آرژانتین نایب قهرمان 
جام جهانی 1990 و بلژیک تیم چهارم جام 1986 جملگی 
از تیم های ســوم گروه بودند که شروع چندان پرفروغی در 
جام نداشتند و در حالی که فاصله چندانی با حذف زودهنگام 
از جام نداشــتند توانستند با خوش شانسی به مرحله حذفی 
صعود کرده و در نهایت با نتیجه ای درخشان جام را به پایان 

برسانند.
اما در آســیا بعــد از تجربه  فوتبال بازی های آســیایی 
جاکارتا 2018، این نخســتین بار است که تعداد تیم ها در 
جام ملت های آســیا از 16 تیم به 24 تیم افزایش یافته که 
به زعم کثیری از کارشناسان به دلیل تعدد تیم های ضعیف 
و بدون شــانس می تواند منجر به پایین آمدن سطح کیفی 

مسابقات به ویژه در مرحله گروهی شود. 
پیش از قرعه کشــی پیش بینی می شــد حضور امارات 
میزبــان به عنــوان تیم رنکینــگ 81 فیفا در ســید یک 
گروه بندی از یــک طرف منجر به قــرار گرفتن میزبان در 
گروهی آســان و از طرف دیگر شکل گیری حداقل یک گروه 
سخت در این مسابقات باشــد، اما برخاف پیش بینی ها در 
قرعه کشــی فقط مورد اول یعنی آســان بودن گروه میزبان 
محقق شــد و تعدد تیم های درجه سه آسیایی سبب گردید 

هیچ گروهی ســخت تر از ســایر گروه ها در میان این شش 
گروه نباشد. 

البته در نگاه اول چنانچه رنکینگ فیفا را ماک ارزیابی 
قرار دهیم شاید بتوان گفت گروه های B و C اندکی سخت تر 
از سایر گروه ها باشند اما با ماحظه گروه C جایی که دو تیم 
تازه وارد فیلیپین و قرقیزستان حضور دارند متوجه می شویم 
که این ادعا کامًا مردود است. این دو تیم برای نخستین بار 
است که به مرحله نهایی جام ملت های آسیا صعود کرده اند.

گروه بندی جام ملت های آسیا
گروه بندی تیم ها در جام ملت های آســیا به شرح زیر 

است:
گروه یک: امارات، تایلند، هند، بحرین

گروه دو: استرالیا، سوریه، فلسطین، اردن
گروه سه: کره جنوبی، چین، قرقیزستان، فیلیپین

گروه چهار: ایران، عراق،ویتنام، یمن
گروه پنج: عربستان، قطر، لبنان، کره شمالی

گروه شش: ژاپن، ازبکستان، عمان، ترکمنستان
برگزاری بازی های مهم در روز آخر

نکته مهم دیگری که در نحوه قرعه کشی این مسابقات 
وجود داشــته این اســت که برخاف جــام جهانی و دیگر 
تورنمنت هــای معتبر اروپا و جهان، جایگاه تیم ها در گروه و 
به تبع آن ترتیب بازی های مرحله گروهی قرعه کشی نشده 
و برنامه بازی ها به ترتیبی اســت که دو تیم قدرتمندتر در 
تمام گروه ها )تیم های ســید یک و دو( در روز ســوم و آخر 
دور گروهی با یکدیگر بازی می کنند که حساسیت روز آخر 
مرحله گروهی را دو چندان کرده و از جذابیت دو دور نخست 

بازی های گروهی می کاهد.
 به عبارت دیگــر هیچ یک از بازی هــای رودرروی دو 
تیم قدرتمندتر گروه ها )استرالیا-سوریه، کره جنوبی–چین، 
ایران-عراق، عربستان-قطر و ژاپن-ازبکستان( در دو دور اول 

)10 روز اول این مسابقات( انجام نمی شود. 

ادامه تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در قطر

لحظه شماری برای آغاز جام ملت های آسیا
به یاد شهید غامحسین توسلیتمام دیدارهای حساس گروهی در روز آخر برگزار می شود

هر تیری که به قلب دشمن رها می سازم 
به خاطر خداست

پاسدار شهید غامحسین توسلی تاریخ 14 
بهمن ماه ســال 1344 در خانواده ای متدین و 
پرهیزکار در روســتای بحیری دیــده به جهان 

گشود.
در حالی که فقط شانزده سال داشت، تصمیم 
بــه حضور در میدان های نبــرد حق علیه باطل 
گرفت. برای آموزشــی بــه کازرون رفت و بدون 
معطلی بعد از آموزشــی عازم جبهه شوش شد. 

به عنوان تک تیرانداز در جزیره مجنون، دوشادوش رزمندگان اسام با دشمنان 
جنگید.

شهید توسلی در شامگاه 16مهر 1366 که به عنوان سکاندار ناوچه طارق و 
به فرماندهی سردار شهید نادر مهدوی در عملیات مقابله به مثل با متجاوزان 
آمریکایی شــرکت کرده بود، پس از بیســت دقیقه نبرد جانانه، هدف اصابت 

آتش باری بالگردهای MS6 آمریکایی قرار گرفت و به شهادت رسید.
بخشــی از وصیت نامه شــهید: حال، با یاد خدا به جبهه می روم، نه برای 
انتقام، بلکه برای احیاء راه دینم و برای تداوم بخشــیدن به انقاب اسامی به 
رهبری امام خمینی؛ و هر تیری که به قلب دشــمن رها می ســازم، به خاطر 
خداســت نه از روی خشــم؛ و این راه را من با آگاهی برگزیدم؛ من این راه را 
انتخاب کرده ام. منتظر من نباشید، چون نرفته ام که زنده برگردم. رفته ام با کفر 

مبارزه کنم و بکشم یا در راه خدا کشته شوم.

حدیث دشت عشق

علی دایی، مهمان بازی افتتاحیه جام ملت های آسیا
آقای گل فوتبال جهان بــه عنوان مهمان ویژه بازی افتتاحیه جام ملت های 
آسیا به امارات دعوت شد. شنبه 15 دی افتتاحیه جام ملت های آسیا و آغاز رسمی 
این مسابقات با برگزاری بازی دو تیم امارات و بحرین انجام خواهد شد.علی دایی، 
آقای گل ملی فوتبال جهان و کاپیتان سابق تیم ملی ایران به عنوان مهمان ویژه 

این بازی به امارات دعوت شد تا این بازی را از نزدیک تماشا کند.
شفر هفته آینده از ایران می رود

ســرمربی اســتقال ابتدای هفته آینده تهران را ترک می کند. وینفرد شفر 
ســرمربی اســتقال که بعد از پایان نیم فصل اول برای قطعی کردن برنامه های 
آبی پوشان در ادامه مسابقات، برگزاری جلسات با سرپرست باشگاه و پیگیری امور 

تیم در تهران حضور دارد، روز شنبه تهران را ترک خواهد کرد.
مدعیان قهرمانی جام ملت ها از نگاه جالی

ســرمربی نیم فصل اول تیــم فوتبال پیکان گفت: ایران، عربســتان و ژاپن 
تیم های مدعی در جام ملت های آســیا هســتند که چون بازی ها در غرب آسیا 
برگزار می شــود، ایران و عربستان شانس بسیار زیادی برای قهرمانی دارند. مجید 
جالی درخصوص شــرایط تیم ملی در جام ملت های آســیا گفت:فوتبال قواعد 
خودش را دارد. وقتی ما تحلیل می کنیم باید ببینیم چه شاخصه هایی شانس تیم 
را باا می برد. بازی در امارات حتی می تواند شرایط میزبانی داشته باشد. دوم اینکه 
ما مربی داریم که 8 ســال با این بازیکنان کار کرده و خیلی از بازیکنان توســط 
کی روش وارد بدنه تیم ملی شــدند. این یک امتیاز خیلی بزرگ برای ایران است.
جالی تاکید کرد: تیم هایی مثل کره و استرالیا شرایط خوب قبل را ندارند، ضمن 
آنکه ایران، عربستان و ژاپن تیم های مدعی هستند که در نهایت فکر می کنم چون 
بازی ها در غرب آســیا برگزار می شود ایران و عربستان شانس بسیار زیادی برای 
قهرمانی دارند.جالی در ادامه گفت:سرمربی تیم ملی قطعا برای این موضوع برنامه 
خودش را دارد ولــی قاعده بازی در جام ملت ها به خصوص در مرحله گروهی با 
جام جهانی فرق دارد.من فکر می کنم بین 2 تا 4 تغییر در ترکیب تیم ملی فوتبال 

نسبت به جام جهانی خواهیم داشت.
آذری: منصوریان لیستی به ما نداده

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: تبریزی بازیکن اســتقال است و او یک 
سال و نیم با این تیم قرارداد دارد، اگر او 6 ماه قرارداد داشت ما با او وارد مذاکره 
می شدیم. ســعید آذری درخصوص نقل و انتقاات این باشگاه گفت: تمرینات ما 
از فردا شروع می شــود و منصوریان در برنامه اش تمامی جوانب را در نظر گرفته 
است و از این موضوع خوشحال هستم که او به همه چیز فکر کرده است. تحرکات 
ما از روز شــنبه در نقل و انتقاات شــروع می شــود و فقط باید نشستی را صبح 
شنبه با منصوریان داشته باشیم تا بازیکنان مد نظر او را مجددا بررسی کنیم.وی 
درخصوص شایعه بازگشــت تبریزی به ذوب آهن گفت: تبریزی بازیکن استقال 
است و او یک سال و نیم با این تیم قرارداد دارد. اگر او 6 ماه قرارداد داشت ما با او 
وارد مذاکره می شدیم. تمامی مسائل نقل و انتقاات هم با نظر مستقیم منصوریان 
انجام می شــود و هیچ لیستی هم به من داده نشده است.آذری درخصوص لیست 
خروجی ذوب آهن گفت: این موضوع هم در حیطه منصوریان اســت. بعد از پایان 
نیم فصل اول منصوریان و کادر فنی تیمش بازی ها را بررســی کردند و اگر قرار 
باشــد بازیکنی در لیست خروج ما باشــد روز شنبه تکلیف این موضوع مشخص 

خواهد شد.
شرط حضور نادری در پرسپولیس 

شــرط حضور بازیکن مد نظر برانکو در پرســپولیس مشــخص شد. برانکو 
ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس برای تقویت تیمش خواهان حضور 
محمــد نادری بازیکن ایرانی تیم کورتریک بلژیک شــده و حتی مذاکراتی هم با 
مدیر برنامه های این بازیکن انجام گرفته است. مبلغی که برای این بازیکن در نظر 
گرفته شده برای نیم فصل حدود ۷0 هزار یورو است و به نظر می رسد نادری یکی 
از بازیکنان جذب شده به پرسپولیس در نیم فصل دوم لیگ برتر خواهد بود. البته 
در صورتی که نادری به پرســپولیس بپیوندد قرارداد او قطعی نیست و به صورت 

قرضی راهی پرسپولیس خواهد شد.
مجمع فدراسیون فوتبال ۹ دی برگزار نمی شود

طبق اساسنامه فدراســیون فوتبال برای برگزاری مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبال اعضا 21 روز قبل باید دعوتنامه کتبی دریافت کنند.

در حالی که گفته شده بود مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 9 دی ماه برگزار 
می شــود اما اعضای مجمع هنوز دعوتنامه کتبی بــرای حضور در این مجمع را 
دریافت نکرده اند و این در حالی است که طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای 
مجمع باید 21 روز قبل از برگزاری مجمع دعوتنامه کتبی دریافت کنند. برخی از 
اعضــای مجمع اعام کرده اند که هنوز هیچ دعوتنامه ای برای برگزاری مجمع در 
روز 9 دی ماه دریافت نکرده اند. به این ترتیب برگزاری مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبــال در این روز در هاله ای از ابهام قرار دارد.ظاهرا قرار اســت مجمع عمومی 
فدراســیون فوتبال در نیمه دوم دی ماه برگزار شود. مبحث بازنشستگی برخی از 
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به این مجمع حساسیت زیادی داده است.

مانع جدید جذب بازیکن برای 6 باشگاه لیگ برتری
شش باشگاه لیگ برتری برای جذب بازیکن در نقل و انتقاات زمستانی باید 

از کمیته های انضباطی و تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال مجوز بگیرند.
باشــگاه های استقال، پرسپولیس، پدیده خراسان، تراکتورسازی تبریز، نفت 
مسجدسلیمان و نساجی مازندران به دلیل پرونده های بدهی که دارند برای جذب 
بازیکن در نقل و انتقاات نیم فصل باید از ســوی کمیته های انضباطی و تعیین 
وضعیت فدراســیون فوتبال مجوز کتبی بگیرند و در صورتیکه موفق به دریافت 
چنین مجوزهایی نشــوند امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود را در نیم فصل 
نخواهند داشت. فریبرز محمودزاده مدیر نقل و انتقاات سازمان لیگ در گفت و گو 
با فارس این خبر را تایید کرد. به این ترتیب پرسپولیس که به تازگی محرومیت 
جذب بازیکنش از سوی فیفا به اتمام رسیده باید بخشی از بدهی های داخلی خود 
را هم بپردازد تا مجوز ثبت بازیکنان جدیدش را دریافت کند.نقل و انتقاات نیم 

فصل از 16 دی آغاز می شود.
سولسشایر سرمربی موقت منچستریونایتد شد

طور رسمی اولگنار سولسشایر 45 ساله را به عنوان   باشگاه منچستریونایتد به 
ســرمربی موقت خود تا پایان فصل 19-2018 معرفی کرد. این سرمربی نروژی 
که ســابقه بازی در منچستریونایتد را دارد، جانشــین ژوزه مورینیو شد که روز 
سه شــنبه در پی تداوم نتایج ضعیف از سمت سرمربیگری شیاطین سرخ اخراج 
شد.براساس این گزارش، مایک فان، مایکل کریک و کایرن مک کنا نیز به عنوان 
دستیار سولسشایر را همراهی خواهند کرد.سولسشایر که بین  سال های 1996 تا 
200۷ عضو منچستریونایتد بود و با پیراهن این تیم انگلیسی هم کفش هایش را 
آویخت، در سال 2008 کار مربیگری را با هدایت تیم  ذخیره های منچستریونایتد 
آغاز کرد و بین سال های 2008 تا 2011 در این پست مشغول به کار بود. مهاجم 
پیشــین تیم ملی نروژ سپس بین سال های 2011 تا 2014 هدایت مولده نروژ را 
عهده دار شــد و این تیم را به دو قهرمانــی در لیگ حرفه ای نروژ و یک قهرمانی 
در جام حذفی این کشــور رساند.اولگنار سولسشایر سپس در ماه ژانویه به عنوان 
سرمربی کاردیف سیتی منصوب شد، اما اوضاع در این تیم برای او به خوبی پیش 
نرفت و تداوم نتایج ضعیف ســبب شد تا باشگاه کاردیف سیتی در ماه سپتامبر به 
همکاری اش با این ســرمربی نروژی پایان دهد.مهاجم پیشین منچستریونایتد در 
مرحله بعد دوران مربیگری اش به نروژ بازگشــت و هدایت تیم زیر 19 ساله های 
کاســننگن را عهده دار شد و در نهایت در سال 2016 بار دیگر سرمربیگری تیم 
فوتبال مولده را پذیرفت.منچستریونایتد در حال حاضر با کسب 26 امتیاز از 1۷ 
بازی خود در مکان ششم جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس است که این بدترین 

شروع شیاطین سرخ در رقابت های لیگ برتر در 28 سال گذشته است.
دست رد سرمربی هند به کی روش 

فدراســیون فوتبال هند درخواست ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی را رد 
کرد.به گزارش سایت فاکس اسپورت، استفان کنستانتین، سرمربی انگلیسی تیم 
ملی هند خبر داد که درخواست کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران برای 
برگزاری دیدار دوستانه را رد کرده است.کنستانتین گفت: کی روش با من تماسی 
را داشــت و از من درخواست کرد که یک دیدار تدارکاتی در تاریخ 30 دسامبر)9 

دی ماه( داشته باشیم ولی من این درخواست را رد کردم.

بهداد سلیمی با وجود اعام خداحافظی از دنیای وزنه برداری هنوز نامه بازنشستگی خود را امضا نکرده 
است!

بهداد سلیمی در جاکارتا تصمیم غافلگیر کننده ای گرفت. او بعد از باا بردن آخرین وزنه اش در حالی که هنوز طایی 
شــدنش هم قطعی نبود، کفش هایش را از پا درآورد و تخته وزنه برداری را برای آخرین بار بوســید تا نشــان دهد قصد 
خداحافظی از دنیای قهرمانی را دارد. با وجود تاکید بهداد ســلیمی بر خداحافظی از دنیای قهرمانی این روزها شــایعات 
زیادی پیرامون او شنیده می شود. برخی می گویند این قهرمان دسته فوق سنگین قصد بازگشت دارد و امضا نکردن نامه 

بازنشستگی اش در فدراسیون هم این شائبه را تقویت کرده است. 
چندی پیش با توجه به اینکه بهداد سلیمی تصمیم قطعی برای خداحافظی گرفته، فدراسیون وزنه برداری نامه ای را 
برای این وزنه بردار ارســال کرد تا او بدین ترتیب کتبی و رسمی کناره گیری از دنیای قهرمانی را اعام کند. فدراسیون با 
توجه به اینکه وزنه برداران محدودی را می تواند در لیســت آدامز برای تحت پوشش بودن تا المپیک 2020 به فدراسیون 

جهانی معرفی کند، می خواهد بهداد سلیمی را از لیست خارج و یک وزنه بردار جدید را وارد این لیست کند.
به همین خاطر فدراسیون از بهداد سلیمی خواسته بازنشستگی اش را کتبا اعام کند تا این موضوع برای IWF ارسال 

شود و وزنه بردار ایرانی رسما از لیست جهانی کنار برود.
با این حال بهداد سلیمی تاکنون حاضر به امضای این نامه نشده و در آخرین مصاحبه اش هم به صورت غیرمستقیم از 
احتمال بازگشتش صحبت کرده است. حاا مشخص نیست دلیل مردد بودن بهداد سلیمی برای امضای نامه بازنشستگی 

چیست؟ آیا او هنوز به بازگشت فکر می کند و ممکن است برای المپیک 2020 بخواهد وزنه بزند؟

سلیمی قصد بازگشت به تیم ملی وزنه برداری را دارد؟
معرفی سرمربی جدید برای تیم کشتی آزاد جوانان از روز سه شنبه حاشیه های زیادی را برای فدراسیون 

به وجود آورده است.
سرپرست فدراسیون کشتی 2 روز قبل محمد طایی و امیر توکلیان را به عنوان سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد 
جوانــان و نوجوانان معرفی کرد. این اتفاق در شــرایطی رخ داد که با توجه به صحبت های اخیر بنی تمیم همگان تصور 
می کردند تقی اکبرنژاد در ســمت ســرمربیگری جوانان باقی مانده است. البته در بخش نوجوانان با توجه به سرمربیگری 

غامرضا محمدی در تیم بزرگساان تغییرات قطعی به نظر می رسید.
تقی اکبرنژاد که از سوی سرپرست فدراسیون به صورت ناگهانی برکنار شد، در مصاحبه ای به خبرگزاری تسنیم گفته 
اســت: »در این مدت بیش از 6 یا ۷ بار حمید بنی تمیم اعام کرد تقی اکبرنژاد ســرمربی جوانان خواهد بود و بیش از 4 
بار در مورد جام تختی و مسابقات مختلف با هم جلسه داشتیم و حتی صبح همان روزی که سرمربی جدید تیم جوانان 
معرفی شد، فدراسیون از من خواست اسم کشتی گیران جوان را برای حضور در جام تختی معرفی کنم. من از این حکم 
تعجب کردم چون ما در حال همکاری بودیم، وقتی در این خصوص با بنی تمیم صحبت کردم او گفت ظرف 5 روز مسئله 

را اصاح خواهد کرد!«
با اینکه اکبرنژاد معتقد است محمد طایی نباید این سمت را قبول می کرد، خود این مربی نظر دیگری دارد: » قبا 
هم ســابقه کار در رده جوانان را داشــتم و بعد به کادر فنی تیم ملی بزرگساان رفتم. این بار هم از من خواسته شد که با 
جوانان کار کنم، من هم با تقی اکبرنژاد تماس گرفتم و با کسب اجازه از او، مسئولیت این تیم را قبول کردم. اکبرنژاد دو 

سال برای این تیم زحمت کشید و تیم را به جای خوبی رساند.«

 انتصاب خبرساز در فدراسیون کشتی 

صفحه ۹
پنج شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷

۱۲ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۹

 D  برنامه بازی های جام ملت های فوتبال آسیا – گروه
دوشنبه 17 دی 1397

*ایران...........................................................................................یمن )ساعت20:30(
سهشنبه 18 دی 1397

*عراق................................................................................................ویتنام)ساعت18(
شنبه 22 دی 1397

*ویتنام..........................................................................................ایران)ساعت15:30(
*یمن....................................................................................................عراق)ساعت18(

چهارشنبه 26 دی 1397
*ایران..........................................................................................عراق)ساعت 20:30(
*ویتنام.........................................................................................یمن)ساعت 20:30(

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال
یکشنبه 14 بهمن 1397

*پارس جنوبی جم.........................................................................فواد )ساعت 16(
*سپیدرود رشت..............................................................................سایپا)ساعت 16(
*صنعت نفت آبادان....................................................................سپاهان)ساعت 16(
*پیکان.........................................................................................استقال)ساعت 16(
*تراکتورسازی........................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت 16(
*استقال خوزستان................................................ماشین سازی تبریز)ساعت 16(
*پرسپولیس....................................................................................پدیده)ساعت 16(
*ذوب آهن...................................................................نساجی مازندران)ساعت 16(

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

۱۱۵8۷0۲8۱۲۱6۳۱. سپاهان اصفهان
۲۱۵94۲۱98۱۱۳۱. پدیده مشهد

۳۱۵8۷0۱۷6۱۱۳۱. پرسپولیس
4۱۵۷۵۳۲۳۱49۲6. تراکتورسازی

۵۱۵6۷۲۱86۱۲۲۵. استقال تهران
6۱۵۵46۱۷۱۵۲۱9. پارس جنوبی جم

۵۱8-۷۱۵46۵۱۳۱8. فواد
4۱۷-8۱۵4۵6۱۳۱۷. سایپا
۱۱6-9۱۵44۷۱۵۱6. پیکان

۳۱6-۱0۱۵۳۷۵۱4۱۷. نساجی مازندران
۵۱6-۱۱۱۵۲۱0۳۱4۱9. صنعت نفت آبادان
۵۱۵-۱۲۱۵۳668۱۳. نفت  مسجدسلیمان
۲۱4-۱۳۱۵۱۱۱۳۱۲۱4. ماشین سازی تبریز

6۱۳-۱4۱۵۲۷6۱۲۱8. ذوب آهن
۱9۱0-۱۵۱۵۲49۷۲6. سپیدرود رشت

* ۱۱6-۱6۱۵۲6۷۱0۲۱. استقال خوزستان
* محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب 6 امتیاز منفی 

صورت گرفته است.

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
پنجشنبه 29 آذر

لیگ برتر بسکتبال
*شیمیدر..................................شهرداری گرگان)ساعت 1۷:30 - شبکه ورزش(

جمعه 30 آذر
هفته 18 لیگ برتر انگلیس

*ولورهمپتون.......................................... لیورپول)ساعت 23:30 - شبکه ورزش(

رئیس دپارتمان داوری اعام کرد طی روزهای آینده دستمزد داوران لیگ برتر پرداخت خواهد شد.
داود رفعتی درباره عملکرد داوران در نیم فصل اول لیگ برتر گفت:مخالف این هســتم که عنوان می شــود که یک تیم از 
داوری فقط ضرر کرده و یک تیم سود برده است. ایراد و اشتباهاتی در این 15 هفته لیگ برتر وجود داشت.ما سعی می کنیم با 
برگزاری کاس های دانش افزایی و توجیهی نقاط قوت داوران را افزایش دهیم تا در نیم فصل دوم شاهد قضاوت های خوبی از 
داوران باشــیم.رئیس دپارتمان داوری درخصوص برگزاری کاس MA FIFA عنوان کرد: از روز شنبه اول دی ماه کاس دانش 
افزایی و آمادگی جسمانی فیفا را برای داوران زیر 35 سال برگزار می کنیم و محمد صالح سوبخیدین یکی از بهترین مدرسان 
دنیا به عنوان مدرس داوری و گانســان مانیام از سنگاپور به عنوان مدرس آمادگی جسمانی به تهران می آیند.رئیس دپارتمان 
داوری درباره پرداخت دســتمزد داوران لیگ برتر در نیم فصل اول گفت: با حمایت های رئیس فدراسیون فوتبال طی روزهای 
آینــده حق الزحمه داوران لیگ برتر در این 15 هفته پرداخت خواهد شــد. همچنین دســتمزد داوران لیگ برتر مبلغ یک 
میلیون تومان است.وی در ادامه درخصوص راه اندازی سیستم VAR افزود: با توجه به تاکیدات رئیس فدراسیون فوتبال کمیته 
و دپارتمان داوران در حال برنامه ریزی های و گرفتن مجوزهای ازم برای راه اندازی سیســتم کمک داور ویدیویی اســت. در 
همین راســتا با فیفا و بورد بین المللی فوتبال هماهنگی ازم صورت گرفته اســت که به احتمال زیاد بعد از تعطیات سال نو 
میادی اتفاق خواهد افتاد.رفعتی در پایان افزود: در دوره MA FIFA که هفته آینده برگزار می شــود قرار است تست آزمایشی 
ویدیو چک را داشــته باشیم که ان شــاءاه در نیم فصل دوم بتوانیم در بعضی از ورزشگاهها این سیستم راه اندازی کنیم و تا 
آنجایی که می توانیم اشــکاات داوری را برطرف کنیم. مطمئنا با VAR اشتباهات صفر نمی شود. همانطور که در بازی دوستانه 
تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ونزوئا در قطر از این سیستم استفاده شد و شاهد اشتباهاتی از سوی داوران این دیدار بودیم.

پرداخت دستمزد داوران فوتبال طی روزهای آینده
جام جهانــی بســکتبال 2019 در تاریخ 2۵ 

اسفندماه قرعه کشی خواهد شد.
تکلیــف 32 تیم راه یافته به جام جهانی بســکتبال 
2019 تا اسفندماه سال جاری مشخص خواهد شد. برای 
نخســتین بار بزرگترین رویداد بسکتبال جهان با حضور 
32 تیم برگزار می شــود؛ در حالی که در دوره های قبلی 
جام جهانی با 24 تیم پیگیری می شــد. بر همین اساس 
دور مقدماتی جام جهانی بسکتبال هم به صورت پراکنده 
و غیرمتمرکز دنبال شد و در قاره های مختلف تیم ها بیش 

از یک سال درگیر مسابقات انتخابی بودند.
ایران هم تقریبا صعود خود را به جام جهانی قطعی 
کرده و اگر اتفاقات عجیبی در پنجره ششــم رخ ندهد، 

یکی از 32 تیم حاضر در جام جهانی 2019 چین خواهد بود.پنجره ششــم انتخابی جام جهانی هم اســفندماه پیگیری 
می شود که ایران میزبان 2 تیم استرالیا و ژاپن است.

در نهایت پس از مشخص شدن 32 تیم راه یافته به جام جهانی، قرعه کشی این مسابقات 25 اسفندماه در شنزن چین 
برگزار می شود تا تیم ها 6 ماه فرصت برای شناخت و آنالیز حریفان خود داشته باشند.

2۵ اسفندماه، زمان قرعه کشی جام جهانی بسکتبال 

آگهی حصر وراثت
آقای قاســم شهرت میاحی نام پدر عبود بشناسنامه 640 صادره از اهواز درخواستی 
بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم سمیه 
شــهرت الوان  پورشــریف بشناســنامه 754 صادره اهواز در تاریخ 1397/3/22 در 
آخریــن اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی: 1- قاســم میاحی فرزند 
عبود به ش ش 640 صادره از اهواز)همســر متوفی( 2- رضا میاحی فرزند قاسم به 
ش ش 1744589589 صادره از اهواز)پسر متوفی( 3- حدیث میاحی فرزند قاسم به 
ش ش 1745608974 صادره از اهواز)دختر متوفی( 4- حسن الوان پورشریف فرزند 
عون به ش ش 94 صادره از شوشــتر)پدر متوفی( 5- کیفیه دقاوی فرزند صالح به 

ش ش 1299 صادره از اهواز)مادر متوفی( و اغیر ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه بدادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که 

بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره ۴ 
شهرستان اهواز

کارت سامت رانندگان به نام آقای وحید 
رضایی اله آبادی فرزند علی متولد 1363 
مفقود  ملی 3209912696  شــماره  به 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل 
شــرکت در واحد ثبتی رودبار به آدرس گیان- شهرســتان رودبار- بخش مرکزی- دهستان کلشتر- 
آبادی نظامیوند- خیابان )محدوده شهری لوشان(- خیابان )اتوبان قزوین به رشت(- پاک 249 - طبقه 

همکف- کد پستی 4466156729 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.

شناسه آگهی: 309346                                                 شناسه نوبت چاپ: 335711

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رودبار

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پیروزی لوشان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲66 و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۲6۷۱

شــرکت فوق در مرجع ثبت شرکتها و مؤسســات غیرتجاری بندرانزلی به 
شــماره ثبت 4343 ثبــت و از لحاظ امضای ذیل دفاتــر تکمیل گردید که 
خاصه آن به شرح زیرجهت اطاع عموم آگهی می گردد:به موجب نامه شماره

2221/97 ش/107 مــورخ 97/9/13 اداره ثبــت شــرکتها و مؤسســات 
غیرتجاری مازندران و مســتند به صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397/8/29 مرکز اصلی شــرکت به نشانی استان گیان، شهرستان 
بندرانزلی، بخش مرکزی، شــهر بندرانزلی، رمضانی، خیابان رمضانی، کوچه 
شــهید مجید سیری، پاک - 44، ســاختمان آرمین، طبقه اول، واحد 6 کد 
پســتی 4315675118 انتقال یافت و در مرجع ثبت شــرکتها و مؤسسات 

غیرتجاری بندرانزلی تحت شماره 4343 به ثبت رسیده است.

شناسه آگهی: 316287                                              شناسه نوبت چاپ: 342874
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان- مرجع ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری بندر انزلی

انتقال شرکت دریا دخت خزر بهشهر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۲ 

و شناسه ملی ۱۰86۰۴۴۰۰86

نام و نشــانی مناقصه گذار: اســتان بوشــهر- شهرستان 
کنگان- شهر بندر سیراف- شهرداری

موضوع مناقصه: واگذاری امورات شهرداری شهر سیراف
تاریخ آگهی نوبت اول: 97/9/29 و نوبت دوم: 97/10/8

تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 97/10/9 تا مورخه 
97/10/19

تاریخ و محل تحویل پیشنهادات: شهرداری بندر سیراف 
امور قراردادها از 97/10/20 تا مورخه 97/11/3 در ساعات اداری
تاریخ بازگشایی اسناد: مورخه 97/11/7 ساعت 12 بعدازظهر 

شــرح مختصری از کار: واگذاری امورات شــهرداری در 
چهارفصل به بخش خصوصی و تعاونی

برآورد اولیه: 15/983/955/968
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 799/197/798 ریال 
شــماره حساب 0102381058006 بانک صادرات شعبه سیراف 

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

جزییات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
رشــته: شــرکت های خدماتی، پشــتیبانی و فنی مهندســی 

صاحیت دار با گواهی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*** هزینه چاپ آگهی به عهده پیمانکار می باشد.

روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

آگهی مناقصه نوبت اول

آگهی تغییرات شرکت سازه های بتنی 
و فلزی گیان شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 6۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۱۳8 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/08/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 99/8/26 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقای هادی شــعاع شرق به شــماره ملی 2595506021 و آقای 
رحمت رودباری به شــماره ملی 3110168960 و آقای ساسان صفرپور خوشحال 
به شماره ملی 2595290045 و خانم اعظم السادات رهسپار میعادی به شماره ملی 
2591142165- 2 آقای علی پورضیاء به شــماره ملــی 2679598547 به عنوان 
بــازرس اصلی و خانم معصومه برزیده به شــماره ملــی 2593581794 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراانتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

شناسه آگهی: 320688           شناسه نوبت چاپ: 347563

آگهی حصر وراثت
آقای جلیل شــهرت مقدم اصیل نام پدر ابراهیم بشناسنامه 471 صادره از 
آبادان درخواستی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که شــادروان مرحومه زهرا شهرت سیاحی بشناسنامه 26608 صادره 
اهــواز در تاریخ 97/5/12 در اهواز اقامتــگاه دائمی  خویش فوت ورثه اش 
عبارتند از: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر )همسر متوفی( 2- حسین 
مقدم اصیل به کد ملی 1819536173 صادره اهواز )فرزند ذکور متوفیه( و 

اغیر بشرح دادخواست تقدیمی 970589/8/97 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تــا هر کس اعتراض دارد یــا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد و اا گواهی صادر و هر 
وصیت نامه به جز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره ۲ اهواز

برنامه هفته هجدهم لیگ دسته اول فوتبال – جام آزادگان
پنجشنبه 20 دی 1397

*بادران تهران..........................................................................نود ارومیه )ساعت14(
*فجر سپاسی.......................................................................اکسین البرز)ساعت14(
*گل گهرسیرجان.........................................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت14(
*سرخپوشان پاکدشت.........................................کارون اروندخرمشهر)ساعت14(
*شهرداری ماهشهر...............................................................مس کرمان)ساعت14(
*مس رفسنجان................................................................قشقایی شیراز)ساعت14(
*شهرداری تبریز.............................................................آلومینیوم اراک)ساعت14(
*ملوان انزلی........................................................................خونه به خونه)ساعت14(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
۱۱۵9۵۱۳۲۱۲۲0۳۲. سرخپوشان پاکدشت

۲۱۵86۱۳۱۱6۱۵۳0. گل گهرسیرجان
۳۱۵84۳۲۲۱۳9۲8. مس کرمان

4۱۵۷6۲۲۱9۱۲۲۷. شاهین شهرداری بوشهر
۵۱۵6۵4۱۲۱0۲۲۳. اکسین البرز

۱۲۳-6۱۵6۵4۱6۱۷. آلومینیوم اراک
۷۱۵64۵۱6۱60۲۲. قشقایی شیراز
8۱۵۵64۱9۱6۳۲۱. بادران تهران

۵۱۷-9۱۵4۵6۱۵۲0. شهرداری تبریز
4۱4-۱0۱۵۲8۵6۱0. فجر سپاسی

۷۱4-۱۱۱۵۳۵۷۱0۱۷. شهرداری ماهشهر
۱۷۱4-۱۲۱۵۳۵۷8۲۵. نود ارومیه

9۱۳-۱۳۱۵۳48۱0۱9. خونه به خونه
۱۱۱۳-۱4۱۵۳48۱0۲۱. کارون اروند خرمشهر

۷۱۱-۱۵۱۵۲۵8۲0۲۷. مس رفسنجان
* ۱6۱۵۳۷۵۱۵۱۵0۱0. ملوان بندرانزلی

جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال- جام آزادگان

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

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان بوشــهر در نظر دارد پروژه های خود را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول ذیل به 
صورت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

شماره ردیف
مدت محل اجراموضوع مناقصهشماره فراخوانمناقصه

مبلغ تضمین شرکت برآورد اولیه)ریال(اجرا کار
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه و 
رشته مورد نیاز

30200973۵83000074-9۵/97.م1
مناقصه تهیه و نصب 
تعمیرات گاردریل و 
متعلقات حوزه استان

83/008/893/3061۵1/000/000 ماهبوشهر

دارای رتبه 

۵ رشته راه و 

ترابری

ساماندهی سه راهی ۵200973۵8300007۵-9۵/97.م2
جنوط- سعدآباد

شهرستان 
64/194/666/۵21210/000/000 ماهدشتستان

32200973۵83000076-9۵/97.م3
تعمیرات و عملیات 
اینینگ پل طاقی 

کیلومتر 90
شهرستان 
36/996/۵9۵/9363۵0/000/000 ماهدشتستان

28200973۵83000077-9۵/97.م4
اجرای روشنایی سه 
راهی قلعه سفید- 

دالکی
شهرستان 
83/111/30۵/7761۵6/000/000 ماهدشتستان

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت )ســامانه ستاد( به آدرس 
http://www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار اسناد در سامانه 97/10/04 می باشد.

1- زمان و محل توزیع اسناد: از تاریخ 97/10/04 لغایت 97/10/09 )از طریق درگاه الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(
2- آخرین مهلت تحویل مدارک: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/10/20 می باشد.

 http://www.setadiran.ir 3- نشانی محل تسلیم مدارک: درگاه الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس
4- ارائه پاکت الف به آدرس: بوشهر- خیابان رئیسعلی دلواری- چهار راه کشتیرانی- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر- امور اداری

5- مدت اعتبار پیشنهادات: تا 170 روز پس از زمان بازگشایی پاکات  مناقصه می باشد.
6- جلسه بازگشایی پاکات: زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 97/10/22 رأس ساعت 09:30 صبح در محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای استان بوشهر می باشد.
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: می بایست به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی تهیه و در پاکت )الف( تحویل گردد.

8- سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کســب اطاعات بیشــتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطاع رســانی مناقصات به نشــانی http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن 

3-07733331281 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

»آگهی تجدید مناقصه عمومی 
اداره کل راهداری و حمل ونقل یک مرحله ای«

جاده ای استان بوشهر )نوبت اول(



کشف ساح
اهواز- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی خوزســتان از کشــف 104 قبضه 
ســاح غیرمجاز در عملیات های پلیس در چهار روز گذشــته در سطح استان 
خبر داد.سرتیپ حیدر عباس زاده اظهار کرد: پلیس با همکاری سایر یگان های 
انتظامی و تاش مســتمر در سطح استان خوزستان در چندین عملیات پی در 
پی موفق به شناسایی و دستگیری 100 نفر از عامان تیراندازی های غیرمجاز 
و دارندگان ســاح غیرمجاز شدند.عباس زاده بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان تعداد 16 قبضه ساح جنگی و 88 قبضه ساح شکاری و جمعا 104 

قبضه ساح غیرمجاز به همراه 833 عدد انواع فشنگ کشف و ضبط شد.
شکار شکارچی 

ســاری- خبرنگار کیهان: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرهای 
نوشهر، نور، فریدونکنار، آمل، بابل و ساری شکارچیان غیرمجاز را به همراه 35 
قبضه ساح شکاری بازداشت کردند.از شکارچیان مقداری گوشت مرال و اشه 
یــک راس گراز و چندین قطعه پرنده کشــف و ضبط و به همراه متخلفین به 

مراجع قضایی تحویل شد.
کاهبرداری اینترنتی

زاهدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس فتا اســتان سیســتان و بلوچستان 
گفت: فرد شــیادی که با ترفند دوســتی مجازی حســاب بانکی طعمه اش را 
خالی می کرد، توسط پلیس فتا سیستان و بلوچستان شناسایی و دستگیر شد. 
ســرهنگ  علی سرحدی افزود: با دریافت شــکایتی مبنی بر برداشت غیرمجاز 
از حســاب بانکی دختری جوان در شــهر زاهدان، در بررسی اظهارات شاکی 
پرونده مشخص شد مبلغ ۲3 میلیون ریال از حساب بانکی وی طی چند خرید 
اینترنتی برداشت شده است.وی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا متهم را که 
مردی جوان است شناســایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.وی اضافه 
کرد: متهم که دوست اینترنتی شــاکی پرونده است در بازجویی های به عمل 
آمده ضمن اعتراف به بزه انتسابی اظهار داشت پنج ماه پیش با شاکی درفضای 
مجازی از طریق نرم افزار های شــبکه های اجتماعی آشــنا شده و پس از مدتی 
این ارتباط مجازی با دعوت دوست اینترنتی، به فضای حقیقی منتقل شد.این 
ارتباط ها ادامه یافت تا زمانی که هر دو آن ها برای خرید اینترنتی به کافی نت 
رفتند و بعد از گذشت چند قرار ماقات، با اغفال او اطاعات بانکی اش را بدست 

آورد و اقدام به خرید اینترنتی می کرد.
افسر وظیفه شناس

کرمانشاه- مهر: فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: یکی از افسران 
وظیفه شناس شهرستان، کیف یکی از شهروندان که حاوی 140 میلیون ریال 
چک پول بود را به صاحبش بازگرداند. حســین براری افزود: این کیف توسط 
ســرگرد »بهمن کرمی« یکی از ماموران پلیس شهرستان که در این کانتری 
مشغول خدمت بوده یافت شدو وی نیز با توجه به مدارک موجود در داخل کیف 

صاحب آن راشناسایی و تحویل داد.
تصادف مرگبار

شیراز- باشــگاه خبرنگاران جوان: رئیس پلیس راه شمالی فارس گفت: بر 
اثر برخورد یک دســتگاه پراید با یک دستگاه پژو 405 در محور فراشبند، یک 
نفر فوت و چهار نفر راهی بیمارستان شدند. سرهنگ عبداهاشم دهقانی افزود: 
مأموران در بررسی های اولیه مشاهده کردند که یک دستگاه پژو 405 با چهار 
سرنشــین به شدت با یک دســتگاه پراید برخورد کرده است که در نتیجه آن 
راننده پراید در دم فوت و هر چهار سرنشــین پژو مجروح و راهی بیمارســتان 
شــدند.وی اضافه کرد: کارشناسان علت وقوع این حادثه رانندگی را انحراف به 

چپ از سوی راننده پژو 405 اعام کردند.
برخورد پژو و کامیون

قم- خبرگزاری صدا و ســیما : فرمانده پلیس راه استان قم از برخورد یک 
دستگاه سواری پژو با کامیون در محور نیزار خبر داد.سرهنگ پناهی افزود: در 
کیلومتر 11 محور نیزار به قم برخورد ســواری پژو با کامیون منجر به کشــته 
شــدن راننده پژو شــد. وی علت حادثه را رعایت نکردن فاصله طولی از سوی 

راننده پژو اعام کرد.
نجات جان غریق

 زاهدان- ایسنا: معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و 
بلوچستان خبر داد: دو غریق که در محدوده هتل لیپار اقدام به شنا کرده و از 
نظر ناپدید شده بودند توسط نیروهای واکنش سریع مرکز جست وجو و نجات 
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان از غرق شدن نجات یافتند.سیدحسن 
ابراهیمی گفت: طی تماس دریافتــی از طرف مرکز کنترل ترافیک دریایی به 
مرکز )MRCC( مبنی بر مراجعه شــخصی به این مرکز و تقاضای درخواســت 
کمک نجات دو نفر از بستگان وی حدودا 40 ساله که اقدام به شنا در محدوده 
هتل لیپار نموده و ناپدید شده اند.شــناور ناجی بافاصله به موقعیت مورد نظر 

حرکت کرد   و هر دو غریق را نجات داد.
مسمومیت مهمانان عروسی 

همدان- باشــگاه خبرنــگاران جوان: مدیر روابط عمومــی مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشــکی همدان گفت: در یک تاار عروســی نشت گاز 
مونوکســید کربن موجب مسمومیت 17 نفر شد. عباس اولیا سمیع، بیان کرد: 
با تماس شــهروندان با سامانه 115 و گزارش مسمومیت در یک تاار عروسی 
واقع در منطقه حصار مطهری، چهار نیرو از پایگاه های اورژانس شــهرک الوند 
و فرهنگیان شــهرهمدان به محل اعزام شدند.وی اضافه کرد: پس از حضور در 
محل مشخص شــد 17نفر به علت رعایت نکردن نکات ایمنی و نشت گاز در 
این تاار مســموم شدند که شش نفر شامل پنج زن جوان به همراه یک دختر 
9 ســاله توسط اورژانس به مرکز درمانی ســینا منتقل شدند.وی افزود: مابقی 
مسمومان توسط خودروهای شخصی بستگان به بیمارستان سینا شهر همدان 

منتقل شدند.
بازداشت دو عضو شورای شهر

قائم شهر- فارس: دو تن از اعضای شورای اسامی شهر قائم شهر بازداشت 
شدند.به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان قائم شهر اخبار و تصاویری مبنی 
بر بازداشت دو تن از اعضای شورای اسامی شهر قائم شهر »محمدعلی شیرسوار 
و محمدنصیر متانی« در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.یک منبع آگاه 
می گوید: اتهام محمدعلی شیرسوار و محمد نصیر متانی امنیتی، مالی و اخاقی 
نبوده و موضوع پرونده، شــخصی و خصوصی اســت.طبق خبری که در کانال 
اطاع رسانی یکی از اعضای شورای شهر قائم شهر منتشر شده، به  نظر می رسد 

غام رضا میرزایی عضو شورای شهر قائم شهر، شاکی این پرونده است.
حمله قاچاقچیان به پلیس 

شهرکرد- باشگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد از 
دســتگیری قاچاقچیان مواد مخدر با شلیک مأموران پلیس خبر داد. سرهنگ 
ســیدروح اه موســوی گفت: در پی وصول خبری مبنی بر فعالیت دو سوداگر 
مــرگ در زمینه توزیع مواد مخدر صنعتی در شــهرکرد، پلیس آگاهی این دو 
قاچاقچی را شناســایی و تحت تعقیب قرار داد.وی افــزود: قاچاقچیان که در 
مخفیگاه خود در حال بســته بندی هروئین بودند به محض مشاهده مأموران با 
قمه و چاقو به ســوی آنان حمله ور شدند.فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد 
اضافه کرد: مأموران ابتدا با رعایت قانون به کارگیری ســاح اقدام به شــلیک 
هوایی کردند، اما با ادامه اقدامات شرارت آمیز متهمان، یکی از آنان از ناحیه پا 
مورد اصابت گلوله قرار گرفت.موسوی ادامه داد: در پایان این عملیات، متهمان 
همــراه با 9 گرم هروئین و دو تیغه قمــه و چاقو به مرجع قضایی تحویل داده 

شدند.
تصادف مرگبار

زاهدان- ایرنا: فرمانده پلیس راه ریگان گفت: برخورد خودروی تویوتا حامل 
افاغنه غیرمجاز با کامیون در محور ریگان- نرماشیر سه کشته و هفت مجروح بر جا 
گذاشت. سروان اکبر مداحی افزود: به دنبال گزارش برخورد خودرو تویوتا حامل 
افاغنه غیرمجاز با یک دستگاه کامیون به یگان فرماندهی پلیس این شهرستان 
 ماموران پلیس در محل حادثه حاضر و سرعت زیاد خودروی حامل این افراد را

علت این حادثه اعام کردند.

صفحه 10
پنج شنبه ۲۹ آذر 1۳۹۷

1۲ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۷۹
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

بدینوســیله بــه اطاع کلیه اعضاء محترم شــرکت تعاونی فوق الذکر می رســاند جلســه مجمع عمومی 
فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی یاد شده راس ساعت 15 روز  پنج شنبه مورخ 1397/10/13 در محل 
فرهنگســرای امام علی واقع در هشــتگرد خیابان پاسگاه )شهیدان بغدادی( ضلع جنوبی کتابخانه عمومی 
شهر- فرهنگسرای امام علی تشکیل می گردد. لذا از اعضا محترم تعاونی دعوت می شود تا در راس ساعت 
مقــرر در محل مذکور حضور به هم رســانند. ضمنا یادآور می گــردد: 1- در صورتی که حضور عضوی در 
مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام ااختیار خود واگذار نماید 
در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از ســه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیئت مدیره و بازرس تعاونی 
معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت روز از تاریخ انتشار 
این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر 
در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین عضویت متقاضی و اهلیت نماینده برگه نمایندگی 
مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 2- تصمیماتی که 
در مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ می گردد برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب و مخالف، نافذ 

و معتبر خواهد بود. 3- این مجمع در صورت حصول حد نصاب    رسمیت خواهد یافت.
دستور جلســه: 1- طرح و تصویب و تطبیق اساسنامه جدید شرکت تعاونی با آخرین اصاحات انجام 

شده در قانون بخش تعاون.

تاریخ انتشار: 1397/9/29
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری هشتگرد

رئیس هیئت مدیره
32

دوزیست  جانور  یک  نام  دانشــمندان 
کوچک، کور و بی دســت و پا را »درموفیس 

دونالد ترامپی« گذاشتند.
به گزارش گاردین، به تازگی یک نوع جدید از 
جانور دوزیست کشف شده است که قرار است به 

خاطر بی توجهی »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا به مسئله تغییرات آب 
و هوایی و گرمایش جهانی، به طور رســمی نام »درموفیس دونالد ترامپی« را 
روی آن بگذارند.این نام بوسیله رئیس  شرکت ساختمانی »انویرو بیلد« مستقر 
در لندن برای این جانور انتخاب شده است. وی مبلغ ۲5000 دار برای خرید 
حق انتخاب این نام پرداخت کرده است. این جانور کوچک، کور و بدون دست 
و پا در پاناما کشــف شد و شــرکت انویرو بیلد اعام کرد توانایی این جانور در 
فرو کردن ســر خود به داخل زمین با شیوه رفتار دونالد ترامپ در قبال مسئله 
گرمایش جهانی هماهنگی بسیار زیادی دارد!این جانوِر تازه کشف شده در زمره 

»کورسمندر«ها قرار دارد. 
کورسمندر نام گروهی از دوزیستان بدون اندام و مارمانند است که بیشتر 
در زیرزمین زندگی می کنند. دانشــمندانی که این جانور 10 سانتی متری را 
کشف کردند، پذیرفتند که از این پس در ادبیات علمی از نام »درموفیس دونالد 

ترامپی« برای  اشاره به آن استفاده کنند.
این کورســمندر که بدنی براق هــم دارد در مقابل اثرات گرمایش جهانی 
بســیار حساس است و به دلیل سیاســت های آب و هوایی نادرست در معرض 

انقراض قرار دارد.
بر اساس گزارش، دولت آمریکا که در ماه نوامبر سال جاری میادی منتشر 
شد، مســئله گرمایش جهانی از مدتها قبل زندگی مردم آمریکا را تحت تأثیر 
قرار داده اســت و وقوع آتش سوزی در جنگل ها و جاری شدن سیل این فاجعه 

را اثبات می کند.
 این مسئله حتی جدی تر هم خواهد شد. اما جالب است که پاسخ ترامپ 

به این گزارش این بود: »من این را باور نمی کنم.!«
ترامپ حتی در ژوئیه سال ۲017 میادی هم اعام کرد که آمریکا از توافق 
آب و هوایی پاریس خارج می شــود؛ توافقی که شــامل تقریبا همه کشورهای 
جهان به عنوان تاشی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. خروج آمریکا 

از این توافق تا سال ۲0۲0 میادی اجرایی نخواهد شد.

کرم کوری 
به نام 

دونالد ترامپ!

رواج پدیده قتل زنان در اروپا، ســبب 
 »Femicide« مصطلح شدن عبارت زن کشی

در ادبیات این کشور ها شده است.
پایگاه دیلی اســتار در گزارشی نوشته است: 
زن کشی در واقع نوعی از قتل است که زنان صرفا 
به دلیل جنسیتشــان قربانی می شوند. براساس 

داده های مربوط به زن کشی در انگلیس، از هر پنج مورد زن  کشی، در دو مورد 
خشونت بیش از حد اعمال شده است.یک کمپین مبارزه با خشونت اعام کرد 
که از 139 زن کشــته در سال ۲017 در انگلیس، 58 مورد با اعمال خشونتی 
بیش از خشونت ازم برای قتل، قربانی شده اند.براساس بررسی های انجام شده 
درخصوص 139 مورد قتل زنان 14 ســال و بااتر از آن به دســت مردان در 
سال ۲017، تنها ۲1 زن انگلیسی قربانی حمات تروریستی لندن و منچستر 
بوده اند.این در حالی است که بسیاری از مقامات انگلیس میزان خشونت مردان 
علیه زنان و دختــران را نه تنها معمولی و قابل تحمل می دانند، بلکه بر توقف 
بودجه تخصیص یافته به خدمات حمایتی تاکید دارند.139 مورد قتل زنان در 
سال ۲017 حاکی از روند افزایشی این معضل است. این میزان در سال ۲014، 
139 مورد بود که سپس به ترتیب در سال های ۲015 و ۲016 به 119 و 113 
مورد کاهش یافت.از قربانیان سال ۲017، پس از حذف شمار قربانیان حمات 
تروریستی مشخص شد که 64 زن )54/۲ درصد( توسط همسر فعلی یا سابق 
خود کشــته شــدند.31 نفر )۲1/6 درصد( از قربانیان توسط فرد غریبه کشته 
شدند که ۲1 قربانی حمات تروریســتی در این دسته قرار می  گیرند. ۲4 زن 
توسط مردی خارج از افراد فامیل مانند دوست، همسایه و همکار خود به قتل 
رسیدند. 10 زن )7/۲درصد( توسط پسرانشان و 7 زن )4/9 درصد( توسط یکی 
دیگر از اعضای مرد خانواده کشــته شــدند.8۲ تن از قربانیان یعنی 59 درصد 
آنان نیز بین ۲6 تا 55 ســال ســن داشتند و اکثر آنها در خانه خود یا قاتل به 
قتل رسیدند.از میان کسانی که توســط همسر سابق خود کشته شده اند، 1۲ 
نفر یعنی 55 درصد در اولین ماه پس از جدایی و 19 نفر معادل 87 درصد در 
نخستین سال جدایی کشته شدند.تقریبا سه چهارم قاتل ها یعنی 1۲6 نفر بین 

۲6 تا 55 سال سن داشتند و بیشتر قتل ها با ابزار تیز انجام شده است.

رواج 
زن کشی 
در اروپا!

پلیس هند از کشته شدن 6 نفر و زخمی 
شــدن ۱۲۹ نفر دیگر در پی آتش ســوزی 
بیمارستانی در »بمبئی«، پایتخت اقتصادی 

و تفریحی این کشور خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، تصور می شــود علت 
اصلــی ایــن آتش ســوزی در بیمارســتان پنج 

طبقه دولتی »اســیک کامگار« در حومه شــهری »آندری«، اتصال برق بوده 
باشــد.به گفته مقامات، 15 آمبوانس به محل آتش ســوزی اعزام شده و 10 
خودروی آتش  نشــانی در تاش برای مهار این آتش بوده اند.رسانه های محلی 
وضعیت بیشــتر زخمی های این حادثه را پایدار اعام کرده اند. برخی رسانه ها 
نیز شــمار زخمی ها را بیش از 140 تن اعام کرده اند.یک مقام آتش نشــانی 
اعام کرده که دود تمام ســاختمان بیمارستان را فرا گرفته بوده و امدادگران 
تمامی طبقات ســاختمان را برای نجات بیماران، ماقات کنندگان و کارمندان 
بیمارستان به جست و جو پرداخته   اند. اما آتش به طبقه سوم، جایی که بیماران 
و کادر بیمارســتان از آن نجات داده شــدند، محدود شد.همچنین 49 بیمار 
از این بیمارستان تخلیه و به بیمارســتان های اطراف منتقل شدند.به گزارش 
آسوشــیتدپرس، وقوع آتش  ســوزی در هند رایج است، چرا که قوانین امنیتی 
و ساخت و ساز توسط ســازندگان و ساکنان ساختمان ها رعایت نمی شود. در 
دســامبر سال گذشته وقوع آتش سوزی در رستورانی در بمبئی منجر به مرگ 

15 نفر شد.

آتش سوزی 
مرگبار 

در 
بیمارستاِن  بمبئی

رئیس  سازمان بسیج مســتضعفین از احداث ۱۰ 
هزار واحد مســکن محرومین در کشور توسط بسیج 
خبر داد و گفت: تا پایان امســال هشــت هزار گروه 

جهادی محله محور در کشور تشکیل می شود.
ســرتیپ غامحســین غیب پرور در گفت وگو با فارس 
در رشــت، اظهار کرد: بســیج تاکنون 10 هزار و 990 گروه 
جهادی در کشــور ایجاد کرده کــه چهار هزار گروه آن تنها 

طی یک سال و نیم اخیر شکل گرفته است.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک بسیج با کمیته 

امداد درخصوص ســاخت مسکن محرومین افزود: بر اساس 
تفاهم نامه مشــترک، 10 هزار واحد مســکونی را بسیج در 
مناطق مختلف کشور خواهد ساخت که بخشی از آن تاکنون 

به بهره برداری رسیده است.
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین با اشــاره به ساخت 
مسکن در مناطق زلزله زده کرمانشــاه گفت: بخشی از این 
مسکن توسط ســپاه های اســتانی از طریق منابع بسیج و 
خیرین و بخشــی دیگر با منابع دولت احداث شده است که 
تنهــا در یک فــاز 700 واحد و در فاز دیگــر ۲00 واحد آن 

به بهره برداری رسیده اســت.غیب پرور از تشکیل گروه های 
جهــادی محله محور در کشــور خبر داد و گفــت: به ازای 
هــر پایگاه مقاومت در کشــور یک گروه جهــادی در حال 
شکل گیری است که تاکنون 3000 گروه جهادی محله محور 
در کشــور تشکیل شده است. وی با بیان اینکه بسیج در فاز 
اول برنامه باید 38 هزار گروه جهادی محله محور را تشکیل 
دهد تصریح کرد: بسیج تا پایان سال با تشکیل 5000 گروه 
جهادی محله محور جدید 8000 گروه جهادی محله محور 

را در سطح کشور تشکیل خواهد داد.

رئیس  سازمان بسیج مستضعفین خبر داد

احداث ۱۰ هزار واحد مسکن محرومین در کشور

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری، 
حمل و نقل جاده ای کردستان گفت: با تاش بی وقفه 
راهداران، راه ارتباطی 8۰ روستای استان که بخاطر 
بارش سنگین برف مسدود شده بود، بازگشایی شد. 
دانش زندی اظهار داشــت: راه ارتباطی 100 روســتا 
 در این اســتان از شــب سه شنبه شب مســدود شده بود.

وی افــزود: در حال حاضر تنها راه ارتباطی ۲0 روســتا در 

شهرستان های کامیاران، سنندج و دیواندره مسدود است که 
 راهداران در تاش برای بازگشایی راه این روستاها هستند.

زنــدی تاکید کرد: هــم اکنون تردد در تمام مســیرهای 
ارتباطی بین شهری در این استان بدون مشکل در جریان 
است اما همراه داشــتن زنجیر چرخ و سایر ملزومات سفر 
 در زمســتان از سوی رانندگان وسایل نقلیه ضروری است. 
متشــکل  راهــدار   300 از  بیــش  شــد:  یــادآور  وی 

از اهالــی روســتاها بــه عنــوان بخــش خصوصــی و 
نیروهــای راهــداری بــدون وقفه مشــغول بازگشــایی 
 مســیرهای ارتباطی روســتاهای مسدود شــده، هستند.
به گزارش ایرنا، بارش برف راه ارتباطی ۲9۲ روستای استان 
کردســتان را مســدود کرده بود، که با تاش راهداران راه 
ارتباطی ۲7۲ روستا تاکنون بازگشایی شده ولی ارتباط ۲0 

روستا همچنان قطع است.

راه ارتباطی 80 روستای دیگر کردستان بازگشایی شد

واریز مبلغ ۱۹ هزار ریال به حســاب فرهنگیان 
خراسان شمالی، موجب شگفتی شمار زیادی از آنان 

شده است. 
به گزارش ایرنا، عده ای از معلمان روز سه شنبه در تماس 
با ایرنای خراســان شمالی، بیان داشتند که امروز با مشاهده 
پیامکی بانکی مبنی بر واریز 19 هزار ریال به حســاب خود، 

بهت زده شده اند.
آنان گفتند: قشــر فرهنگی که اکنون در روزهای پایانی 
آذرماه و در آســتانه شب یلدا، بی صبرانه منتظر واریز حقوق 
هستند، اکنون مبهوت مانده اند که این مبلغ از کجا و به چه 

منظوری به حساب آنان واریز شده است.
سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی 
هم با تایید واریز چنین مبلغی به حســاب فرهنگیان، گفت: 
این مبلغ با عنوان حقوق به حساب فرهنگیان واریز شده اما 

از چند و چون ماجرای خبر بی اطاعم. 
عباس سعیدی اظهار داشــت: این رقم از طرف وزارت 

آموزش و پرورش به حساب همکاران واریز شده است. 

بنیاد مسکن  مدیر کل دفتر مسکن روســتایی 
کشــور، گفت: هــم اینک حدود 6۰ درصــد از این 
واحدهای مسکونی در روستاها که معادل سه میلیون 

و ۲۰۰ هزار واحد است، غیرمقاوم هستند. 
بــه گزارش ایرنا، حمیدرضا ســهرابی، در شــیراز بیان 
داشــت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، ظرف 10سال 
آینده باید 50 درصد از این واحدها مقاوم ســازی شــوند و 
ضروری اســت برای انجام این مهم فعالیت جهادی داشــته 
باشــیم. وی افزود: همچنین بر اســاس آخرین سرشماری 
نفوس و مسکن که آبان سال 95 انجام شد، 6 میلیون و 70 
هزار خانوار روستایی در کشــور وجود دارد که از این تعداد 

حدود 600 هزار خانوار فاقد مسکن هستند.
ســهرابی ادامه داد: از سوی دیگر تا پایان برنامه ششم و 
هفتم توسعه کشــور و طی افق 10 ساله با توجه به اجرای 
طرح جامع مسکن روســتایی، حدود ۲40 هزار خانوارهای 

جدید ناشی از ازدواج به این تعداد نیز افزوده می شود. 
این مقام مسئول با اشاره به برنامه بنیاد مسکن انقاب 
اســامی برای توسعه مسکن روســتایی گفت: در سال های 
اخیر بیش از 130میلیارد تومان تسهیات باعوض در زمینه 

توسعه مسکن روستایی پرداخت شده است.
ســهرابی بیان کــرد: اعطای این تســهیات که توام با 
نظارت و پایش های مهندســی بوده، تاثیر بسزایی در توسعه 
روســتایی داشته و چهره بسیاری از مناطق را متحول کرده 
اســت.مدیرکل دفتر مسکن روســتایی بنیاد مسکن افزود: 
این بنیاد در زمینه احداث مســکن ویــژه خانوارهای دارای 
۲عضو معلول، در زمینه بهسازی مناطق آسیب دیده، اجرای 
طرح های توسعه و همچنین مقاوم سازی مناطق روستایی به 

همه اصول مهندسی پایبند است. 

واریزی 19 هزار ریالی حقوق 
به حساب معلمان خراسان شمالی

مدیر کل دفتر مسکن روستایی 
بنیاد مسکن کشور:

60 درصد واحدهای مسکن 
روستایی غیرمقاوم است

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در عملیات 
مرصاد ۲۱ یک تن و ۱۰۰کیلو گرم تریاک و 6۰ میلیارد 

ریال انواع کااهای خارجی قاچاق کشف شد.
ســرتیپ »مهدی معصوم بیگی« در حاشــیه مراســم 
رونمایی از کشــفیات عملیات مرصــاد ۲1 ارزش کااهای 
قاچاق مکشــوفه در این عملیات را 60 میلیارد ریال عنوان 
و بیان کرد :این کااها شــامل پوشــاک، پارچه، پتو، چای، 
برنج، لوازم آرایشــی و بهداشــتی، کاای دخانی، دوچرخه، 
موتورسیکلت و خودرو بوده اســت.این مقام ارشد انتظامی 
گفــت: در حوزه مواد مخدر مامــوران پلیس اصفهان موفق 

شدند یک تن و 100کیلو گرم تریاک را کشف کنند.
سردار معصوم بیگی با بیان اینکه طی این مدت 107 باند 
قاچاق مواد مخدر منهدم شــده است، از کشف 10 میلیارد 
ریال اموال مســروقه توسط کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهی در عملیات مرصــاد ۲1 خبر داد و گفت: این 
اموال شامل گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و طاجات به سرقت 
رفته از منازل هستند.وی به انهدام باند 3 نفره سرقت از یک 
مغازه فروش لوازم پزشــکی در اصفهان اشاره و بیان کرد: از 
مخفیگاه این باند انواع لوازم و تجهیزات پزشکی مسروقه به 

ارزش 8 میلیارد ریال نیز کشف شده است.

کشف یک تن مواد افیونی 
و 60 میلیارد ریال کاای قاچاق 

در اصفهان

بلوچستان گفت:  انتظامی سیســتان و  فرمانده 
نوجوانی ۱5 ســاله در کمتر از دو ســاعت با تاش 
نیروهای انتظامی از دســت آدم ربایان در ایرانشهر 

رهایی یافت. 
به گزارش ایرنا ، ســرتیپ محمد قنبری دیروز سه شنبه 
در این باره اظهار داشــت: در پی ربایش نوجوانی 15 ســاله 
در روســتای محمدان از توابع ایرانشــهر بافاصله تیم هایی 
از پلیس آگاهی وارد عمل شــدند.وی افزود: در بررسی های 
به عمل آمده از شــاهدان عینی در محل حادثه مشخص شد 
سرنشــینان یک دستگاه ســواری زانتیا راننده نوجوان یک 
دســتگاه تویوتا هایلوکس سفید رنگ را گروگان گرفته و به 

سرعت از محل متواری شدند.
وی تصریح کرد: با توجه به حساســیت موضوع و حفظ 
جــان گروگان بافاصله طــرح مهار در تمامــی محورهای 
ارتباطی ایرانشهر و شهرستان های همجوار به اجرا در آمد.وی 
بیان کرد: کمتر از دو ساعت از زمان گزارش گروگان گیری، 
آدم ربایان با تنگ شدن عرصه فرد ربوده شده و خودرو او را 
در محدوده روســتای بلوچان حوزه بخش دامن رها کرده و 
متواری شــدند. قنبری تصریح کرد: تاش برای شناسایی و 
دستگیری عامان این پرونده آدم ربایی با توجه به سرنخ های 

به دست آمده ادامه دارد.

نفر  از دســتگیری دو  البرز  رئیس پلیس آگاهی 
اعضای باند سارقان مسلح در این استان خبر داد. 

به گزارش ایرنا، سرهنگ محمد نادربیگی دیروز در جمع 
خبرنگاران افزود: درپی ارجاع شــکایتی به پایگاه دوم پلیس 
آگاهی این اســتان مبنی بر سرقت مســلحانه یک دستگاه 
خودرو ۲06 موضوع به صورت ویژه در دستورکار قرارگرفت.

وی اضافه کرد: با تحقیقات بیشتر مشخص شد که فردی 
برای فروش خودروی خود از ســایت دیوار استفاده کرده که 
فرد دیگر به عنوان خرید خودرو با فروشــنده تماس برقرار 
می کند.نادربیگی گفت: در نتیجه دیدار فروشــنده و خریدار 
در تهران برقرار می شــود که فرد خریدار تقاضای دور زدن 
خــودرو می کند.وی ادامه داد: فرد خریدار پس از طی کردن 
مســیر تهران به سمت گرمدره با تهدید ساح دست و پای 

فروشنده را بسته و او را از خودرو بیرون می اندازد.
نادربیگی خاطرنشان کرد: پلیس این سارق و همدست 
وی را در یک عملیات دستگیر کرد که در تحقیقات مشخص 
شــد که اعضای این باند دو نفره از شهرهای غربی کشور به 
عنوان سارقان درحال حرکت در استان البرز اقدام به سرقت 
خودروها می کردند.وی گفت: این دو نفر متهم دارای سوابق 

متعدد معاونت در قتل و سرقت هستند.

رهایی گروگان ایرانشهری
 از چنگال آدم ربایان

دستگیری سارقان مسلح 
در البرز

رئیس پلیس پایتخت گفت: درطرح پاکســازی 
تهران ۲۰7  قهوه خانه های سطح شهر  و  تفرجگاه ها 

تن از اراذل و اوباش شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی 
در حاشــیه مرحله پنجم طرح برخورد بــا اراذل و اوباش، 
اظهار داشــت: در این طرح که به صورت سراسری با تاش 
پلیس امنیت پایتخت در مناطق و محات شــهر تهران به 
مرحله اجــرا درآمد ، ۲07 تن از اراذل و اوباش دســتگیر 

شدند.
رحیمی، با اشاره به دستگیری متهمان از تفرجگاه ها و 

قهوه خانه های سطح شهر تهران، افزود: در جریان این طرح 
به مســئوان برخی واحد های صنفی که به محل تجمع و 
حضور اراذل و اوباش بدل شده بود تذکر داده و تعدادی از 

آنها پلمب شدند.
به گفتــه وی، در این طرح همچنین 98 بوســتان و 

7۲محل تجمع اراذل و اوباش پاکسازی شد.
فرمانده انتظامی پایتخت با اشــاره به طرح سراســری 
دستگیری اراذل و اوباش، گفت: دو مورد حادثه آتش زدن 
خودرو های شهروندان در محله های بهارستان و عبدل آباد 
نیز مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد افرادی که به 

انجام این کار اقــدام کرده اند، دچار اختال روانی بوده که 
همگی توسط پلیس دستگیر شدند.

سردار رحیمی اظهار داشت: در ادامه، 8 گروه از اراذل 
و اوباش که در واحد های صنفــی، تفریحی و ... مزاحمت، 
نزاع و درگیری و رعب و وحشــت برای شــهروندان ایجاد 

می کردند، توسط پلیس دستگیر شدند.
وی در خصوص موبایل قاپی ها گفت: با اجرای طرح های 
انتظامی در تمام مناطق پایتخت بحث موبایل قاپی کاهش 
یافته و پلیس بــا اراذل و اوباش و ســارقان به طور قاطع 

برخورد خواهد کرد.

در اجرای طرح پاکسازی تفرجگاه ها و قهوه خانه ها
۲۰7 تن از اراذل و اوباش پایتخت دستگیر شدند

رئیس  سازمان مدارس غیر دولتی گفت: مدرسه 
آتش گرفته زاهدان تاییدیه ســازمان نوسازی را 

نداشت.
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از روابط 
عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، مجتبی 
زینی وند نماینــده ویژه وزیر آموزش و پــرورش در امور 
رسیدگی به حادثه آتش سوزی مدرسه اسوه حسنه زاهدان 
افزود: حدود یک ماه قبل این مدرسه به فضای جدید نقل 
مکان کرده بود اما هنوز تاییدیه نوسازی و استحکام بنا را 
نگرفته بودند و برای گرفتن مجوز فقط مکاتبه کرده بودند. 
وی گفت: این مدرسه از سال 9۲ پیش دبستانی بوده 
و امسال هم توانستند ضمیمه کاس اول بگیرند ولی هنوز 

این فضای جدید تاییدیه نوسازی نداشته است.
نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در امور رسیدگی 
به حادثه آتش ســوزی مدرسه زاهدان گفت: در این اتفاق 
متاســفانه چراغ واژگون شــده و حادثــه رخ می دهد که 
متاسفانه 4 نفر از دانش آموزان در اتاق می مانند که تاکنون 
با وجود تاش تمام کادر پزشکی بیمارستان 3 نفر از آنان 
فوت شدند اما در مورد نفر چهارم پزشکان می گویند تا 7۲ 
ســاعت امکان نظر دادن وجود ندارد و امیدواریم با تاش 

پزشکان حال این دانش آموز بهبود یابد.
زینی ونــد همچنین افــزود: همه دانش آمــوزان این 

مدرسه در مدارس دیگر ساماندهی می شوند تا وقفه ای در 
فرآیند آموزش آنها پیش نیاید.

معاون وزیر آموزش و پــرورش با بیان اینکه جوانب 
و ابعــاد مختلف حادثه آتش ســوزی دبســتان دخترانه 
غیر انتفاعی زاهدان بررســی خواهد شــد، گفت: در این 
حادثه اگر قصور و کوتاهی از ناحیه هر کســی باشد با او 

برخورد قانونی می شود. 
زینی وند اظهار داشــت: دانش آموزان باید در مدارس 
احســاس امنیت کننــد و این گونه حــوادث خانواده ها و 
مسئوان را نگران می کند و بعد از کارشناسی قضایی در 
همه ابعاد و جوانب نظر نهایی اعام خواهد شــد. به دنبال 
حادثه آتش سوزی واحد آموزشی پیش دبستانی و دبستان 
غیر انتفاعی اســوه حسنه زاهدان که در آن سه دانش آموز 
این مدرســه دخترانه به نام های مونا خسرو پرست، صبا 
عربی و یکتا میرشکار جان خود را از دست داده اند، ملک 
محمد سنجرانی مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ زاهدان 
از سمت خود استعفا و دادستان عمومی و انقاب زاهدان 

حکم بازداشت مدیر و مربی مدرسه را صادر کرده است.
همچنین دادستان عمومی و انقاب زاهدان به منظور 
جلوگیری از تکرار حوادث این چنینی به ادارات بهزیستی 
و آموزش و پرورش دستور پلمب مدارس نا ایمن در سطح 

استان سیستان و بلوچستان را صادر کرد.

رئیس  سازمان مدارس غیردولتی:
مدرسه آتش گرفته زاهدان تأییدیه سازمان نوسازی نداشته است

استاندار خوزستان گفت: آب بهای خرداد و تیر ماه 
آبادان و خرمشهر باید برگشت داده شود. 

غامرضا شریعتی در گفت  وگو با فارس در اهواز، درباره 
بخشــودگی آب بهای دی ماه آبادان و خرمشهر، اظهار کرد: 
اداره آب و فاضاب شهرســتان آبادان کار اشتباهی کرده اگر 
گفته که منطقــه آزاد اروند اعتبار آب بهــا را که ما رایگان 
اعام کرده بودیم تأمین نکــرده، آبفا حق ندارد این پول را 

از شهروندان بگیرد.
وی افزود: بحث اعتبار یک بحث داخلی بین ما و منطقه 
آزاد است که ربطی به آبفا ندارد و این اداره موظف بوده طبق 

دستوری که داده شده این مبلغ را اخذ نکند.
استاندار خوزستان گفت: پولی که بابت آب بهای خرداد 
و تیرماه از شهروندان آبادان و خرمشهر اخذ شده طبق گفته 
مدیر آبفا خوزستان به صورت خودکار گرفته شده که برگشت 

داده خواهد شد.  
وی ادامه داد: آبفای آبادان حق ندارد اظهار نظری کند 
کــه تاطم در دل مردم بیفتد و طبق قولی که به مردم داده 

شده این مبلغ برمی گردد.

استاندار خوزستان:
آب بهای خرداد و تیرماه آبادان

و خرمشهر باید برگشت داده شود

ساری - خبرنگار کیهان:
به دلیل عدم  آمل،  امام رضا)ع(  بیمارستان  رئیس 
رعایت اخــاق حرفه ای در برخورد بــا ارباب رجوع 

برکنار شد.
پس از انتشــار ویدیویی که در آن رئیس بیمارســتان 
امام رضــا)ع( آمل با یک بیمار مبتا به تااســمی که برای 
درمان به این بیمارستان مراجعه کرده بود برخورد اهانت آمیز 

و ناشایست داشت از سمت خود برکنار شد.
حامد روحانی زاده معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
مازندران ضمــن دلجویی از این ارباب رجوع و عذرخواهی از 
برخــورد غیرحرفه ای و دور از شــأن آداب و اخاق با بیمار، 
بر رعایت اخاق پزشکی و حســن رفتار و تکریم بیماران و 

مراجعین کلیه مراکز درمانی تاکید کرد.

تبریز- خبرنگار کیهان:
اعضــای باندی کــه بیش از 8۰ هــزار تن مواد 
پتروشیمی را در بازار سیاه فروخته بودند شناسایی 

و دستگیر شدند.
معــاون اقتصادی اداره کل اطاعات آذربایجان شــرقی 

گفت: این مقدار مواد به 3 برابر قیمت فروخته شده بود.
»یوســف زاده« افــزود: باند مزبور عامــل افزایش 300 
درصدی قیمت ها در بازار پاســتیک و واحدهای وابسته به 

آن بود.
این مقام مسئول در نشست ستاد تنظیم بازار آذربایجان 
شــرقی اظهار داشــت: اعضای بانــد در بــازار محصوات 
پتروشــیمی و موادپاستیکی تبریز، بشــدت ایجاد اختال 

کرده بودند.
این باند مواد اولیه را از بورس و به نام واحدهای تولیدی، 
خریداری و به جــای واگذار کردن به واحدها، آن را در بازار 

ثانویه و به چندین برابر قیمت به فروش می رساندند.
به گفته یوســف زاده به دلیل فقدان نظارت، محصوات 

پتروشیمی به 308 دال فروخته شده بودند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروی شهر تهران 
با اشــاره به اجرای کاهش آلودگی هــوای تهران از 
سوم آذر گفت: از آغاز اجرای طرح تاکنون 5۰۰ هزار 

خودروی فاقد معاینه فنی از سوی پلیس جریمه شد.
سیدنواب حسینی منش در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
اجرای مرحله دوم طرح کاهش آلودگی هوا در تهران، گفت: 
روزهای ابتدایی اجرای طرح مراکز معاینه فنی شلوغ بود، اما 
در حال حاضر این مراکز خلوت شده و مراجعات به زیر پنج 

هزار نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه تقریباً حدود 300 هزار خودروی فاقد 
معاینه فنــی داریم، گفت: اما این خودروها تاکنون توســط 
دوربین ها رصد نشده اند و به نظر می رسد که اینها در تهران 
تردد نمی کنند و بر اســاس آمار ایــن خودروها کاربراتوری 

هستند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروی شهر تهران با بیان 
اینکه روزانه به طور متوســط ۲0 هــزار خودرو در تهران به 

دلیل نداشتن معاینه فنی جریمه می شوند، گفت: خودروهای 
فاقد معاینه  فنی روزانه 50 هزار تومان جریمه می شوند.

به گفته حسینی منش، از آغاز اجرای طرح تاکنون 500 
هزار خودروی فاقد معاینه فنی از ســوی پلیس جریمه شده 

است.
وی همچنیــن از افتتاحیــه دو مرکز ثابــت و دو خط 
ســیار معاینه  فنی خبر داد و گفت: به زودی این مراکز آماده 

بهره برداری می شوند.

رئیس بیمارستان امام رضا)ع( آمل 
عزل شد

اعضای باند فروش 80 هزار تن 
مواد پتروشیمی در تبریز 

دستگیر شدند

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروی شهر تهران 

پلیس 5۰۰ هزار خودروی فاقد معاینه فنی را جریمه کرد

شــهردار منطقه 5 گفت: در محدوده فرحزاد و 
جاده ســولقان هفت رستوران تخریب، ۲۴ رستوران 

پلمب و ۱7 رستوران دستور موقت گرفته است.
بــه گزارش فارس، رجبعلی خســروآبادی در نشســت 
خبری ارائه گزارش عملکرد یکصد روزه در شهرداری منطقه 
5 تهران افزود: سیاست ما شفافیت و صداقت در عمل است 
و در منطقه با این نگاه جلو رفته ایم تا بتوانیم خدمت رسانی 
مطلوب تری داشته باشیم. وی افزود: یکی از عمده مشکات 
شهرداری منطقه 5 در حوزه شهرسازی بوده است، بنابراین 

دفتر پیگیری را در معاونت شهرسازی ایجاد کردیم. 
وی گفت: در ماقات های عمومی نخســت، 80 درصد 
مواردی که مطرح می شد در حوزه شهرسازی بود، ولی در دو 
هفته اخیر با اقدامات انجام شده از ۲0 ماقات عمومی، تنها 

پنج مورد در حوزه شهرسازی مطرح شده بود. 
خســروآبادی افزود: در حال حاضر منطقه 5 بیشترین 
ارزش افزوده ملک را دارد و می تواند قطب گردشگری غرب 
تهران محسوب شــود. این منطقه با این نگاه باید به سمت 
کارکردهایی برود که ســکونت پذیری داشته باشد. در حال 
حاضر 10 درصد جمعیت تهران در منطقه 5 سکونت دارد و 
در این منطقه می توان پاسخگوی حوزه های گردشگری بود. 
شــهردار منطقه 5 افزود: در حال حاضر پارک کوهسار 
6 هزار هکتار اســت که تنها یک هزار هکتار آن در محدوده 
شهری و 5 هزار هکتار دیگر در حوزه منابع طبیعی محسوب 
می شود، بنابراین در حال انعقاد تفاهم نامه ای با منابع طبیعی 
برای ایجاد تفرجگاه ملی در آن منطقه هستیم و باید در این 

زمینه گونه های گیاهی مربوط به پارک نیز حفظ شود. 

شهردار منطقه 5 خبر داد 

تخریب ۷ رستوران در فرحزاد

رئیس  پلیس راه کرمانشــاه از وقوع سه سانحه 
رانندگــی در نقاط مختلف اســتان خبر داد و گفت: 
متاسفانه در جریان این سوانح که عصر روز دوشنبه 
بوقوع پیوست، هشت نفر جان خود را از دست داده و 

پنج نفر نیز مصدوم شدند. 
به گزارش ایرنا، ســرهنگ »محمــد حیدری« در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: در سانحه نخست که در شهرستان 
ســرپل ذهاب و نزدیکی های شهر سرمیل بین یک دستگاه 
تریلی و یک دستگاه ســمند رخ داد سه نفر جان خود را از 
دست داده و یک نفر هم مصدوم شد.وی افزود: جانباختگان 
این ســانحه رانندگی از سرنشــینان خودروی سمند بودند، 

ضمن اینکه راننده خودروی تریلی نیز زخمی شد.
ســرهنگ حیدری، توجه نکردن به جلو از سوی راننده 

خودروی سمند را علت وقوع این سانحه عنوان کرد.
رئیس  پلیس راه اســتان کرمانشــاه همچنین از وقوع 

ســانحه رانندگی دیگری در کیلومتر 1۲ محور هرســین - 
کرمانشــاه خبر داد و گفت: این حادثه بین خودروی سواری 
پژو 405 و تریلی ماک رخ داد که منجر به کشــته شدن سه 

نفر و زخمی شدن یک تن دیگر شد.
وی خاطرنشــان کرد: در این حادثه هر ســه سرنشین 

خودروی پژو جان سپردند و راننده تریلی نیز مصدوم شد.
حیدری، علت وقوع این ســانحه را رعایت نکردن فاصله 

طولی از سوی خودروی پژو 405 عنوان کرد.
این مقام انتظامی به ســومین سانحه رانندگی منجر به 
فوت نیز اشــاره کرد و گفت: این حادث در محور روانسر بین 

دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس با پراید رخ داد.
وی گفــت: در این حادثه نیز یک نفر از خودروی پژو و 
یک نفر از خودروی پراید جان خود را از دســت دادند و سه 
نفر نیز زخمی شدند. سرهنگ حیدری گفت: علت وقوع این 

سانحه دلخراش هنوز مشخص نشده است.

8 نفر در سوانح جاده ای کرمانشاه جان سپردند



اخبار كشور

درمکتب امام

حظ شیطانی
شيطان فقط مى رود راغ صدام و آمريكا و شوروى. او همه جا هست و مظاهر 

شيطان، كه نفس اماره خود ماست، پيش همه هست. چنانچه يك وقت ديديد كه 

حب اين را داريد كه به مردم زور بگوييد، حب اين را داريد كه مردم پيش شــا 

خاضع باشند، بدانيد كه از آن حظ شيطاى پيشتان هست.
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صفحه 11
پنج شنبه ۲۹ آذر 1۳۹۷

1۲ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۷۹

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
آن دانش آموزان معصوم

در آتش دروغ های انتخاباتی شما سوختند
سرویس سیاسی- 

روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشته با تم عزا خبر آتش سوزی در دبستان دخترانه در استان سیستان و بلوچستان و 
فوت دلخراش و مظلومانه کودکان معصوم سیستانی را در صفحه اول خود منتشر کرد و در مطلبی با عنوان »شین آبادی 
دیگر« نوشت : »واژگونی بخاری نفتی در کاس مدرسه غیرانتفاعی دخترانه در زاهدان 2 دانش آموز را به کام مرگ کشاند.« 
این روزنامه همچنین به نقل از محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: »با پیگیری 
استاندار سیستان و بلوچستان رسیدگی سریع به این موضوع در  دستور کار قرار گرفته است.  ما مجبور به استفاده از چراغ 
نفتی در مدارس هستیم چون در حال حاضر جایگزینی برای این  موضوع در استان وجود ندارد که البته در همه مدارس 

وضعیت به همین شکل  است اما باید مراقبت بیشتری شود تا چنین فجایعی رخ ندهد.«
مرثیه سرایی روزنامه ارگان دولت برای کودکان مظلوم و معصوم این حادثه دلخراش در حالی است که همین روزنامه 
انعکاس درست و صحیح مشکات مردم محروم این منطقه از جمله عدم بهره مندی از گاز لوله کشی آن هم در سایه بی عملی 
و ناکارآمدی دولت، در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری برای 4 رای بیشتر و دستاوردسازی دروغین برای دولت، 

یازدهم اسفند ماه 95 تیتر زده بود »پس از د هه ها انتظار و با حضور رئیس جمهوری…سرانجام گاز به زاهدان رسید«.
موسم تصمیمات شجاعانه بودجه ای یا سر کار گذاشتن مردم؟

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در مطلبی با عنوان »موسم تصمیمات شجاعانه بودجه ای« به اظهارات اخیر معاون اول 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه »بودجه دولت تبدیل به گوشــت قربانی شــده«  اشاره کرد و نوشت: »اسحاق جهانگیری در 
اظهاراتی صریح نســبت به نحوه تخصیص بودجه واکنش نشــان داد... بودجه 98 دولت در شرایطی از سوی نماینده ها در 
مجلس تصویب می شود که نخست کشور در تحریم به سر می برد و سپس حجم صادرات نفت ایران و به تبع آن درآمد 
نفتی کشور کاهش پیدا کرده است بنابراین در چنین شرایطی ایحه بودجه 98 دولت از سوی نماینده ها در مجلس باید 
مورد بررســی و تصویب قرار بگیرد که این خود نگاه واقع بینانه نماینده ها را نســبت به بودجه دولت در سال 98 در خانه 
ملت می طلبد. زیرا نباید از این مهم غافل ماند که امروز کشور با مشکات عدیده ای روبه روست و جامعه ایران از مشکات 
خاص اقتصادی رنج می برد. دولت در چنین شرایطی باید در سال آتی کشور را اداره کند و به نیازهای موجود در جامعه در 

حوزه های مختلف مانند تامین کااهای اساسی، آموزش، عمران و... پاسخ دهد.«
این روزنامه زنجیره ای اما از معاون اول رئیس جمهور نمی پرسد که فاعل جمله بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی 
شده کیست؟ کسی که گوشت قربانی را بی حساب گرفته یا آنکه داده، یا هر دو؟! آقای جهانگیری در حالی جمله مذکور را 
گفته که تیمی مرکب از او و روحانی و نوبخت و سیف و... در دولت، فروردین امسال یک شبه تصمیم گرفتند 18 میلیارد 

دار از ذخیره ارزی کمیاب را با قیمت مفت »4200 تومان« واگذار کنند.
در این میان رانت 180 هزار میلیارد تومانی )نصف کل بودجه یک ســال( ایجاد شــد که به جیب معدود رانت خواران 
رفت. البته گفته می شود دولت هم چند ده هزار میلیارد تومان درآمد جدید - به قیمت چند برابر شدن نرخ تورم و کاهش 

قدرت خرید مردم - به دست آورد.
تصویب قطعنامه ضدایرانی تقصیر منتقدان دولت است!

روزنامه همدلی در گزارشی با اشاره به تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر علیه ایران نوشت: »وقتی صدای ناصحان، مشفقان 
و دلسوزان شنیده نمی شود و هرکس به خود اجازه می دهد تا در حوزه غیرتخصصی ورود کرده و نظرهای غیرکارشناسانه و 
از سر ناآگاهی بر زبان بیاورد، حاصل آن واکنشی جهانی با تحریک بدخواهان است که فشار آن بر گرده دستگاه دیپلماسی 
و وزارت خارجه می افتد که این روزها به قدر کافی در چند جبهه در واقع مشغول نبرد است، اما گویا همین وزارت خارجه 
مجبور است جبهه ای جدید در داخل بگشاید چرا که ناآگاهان و بدخواهان داخلی دست کمی از مشابه های غربی ندارند و 

در مواردی دست آنان را نیز از پشت می بندند«.
تنها هنر مدعیان اصاحات، فحاشی به منتقدان و انداختن تقصیرها به گردن آنهاست.

لگدمال شدن برجام توسط اوبامای دموکرات و مودب، پاره شدن برجام توسط ترامپ جمهوری خواه، وقت کشی اروپای 
آقا اجازه، رفتارهای تحقیرآمیز مستمر اروپا در اخراج و بازداشت دیپلمات های ایرانی و تعرض به سفارتخانه های ایران در 
اروپا، فشل بودن دیپلماسی اقتصادی، ناکارآمدی وزارت خارجه در دیپلماسی منطقه ای و... هزینه های سنگینی به کشور 

وارد کرد.قطعنامه اخیر ضدایرانی نیز یکی از نتایج دیپلماسی انفعالی دولت در سال های اخیر است.
شهوت بی حد مدعیان اصاحات به ایجاد تعهد برای کشور!

روزنامه شرق در شماره دیروز یادداشتی را به قلم مصطفی هاشمی طبا منتشر کرده: »رئیس  محترم جمهور به تازگی 
در باره آب، گازهای گلخانه ای و معاهده پاریس نکاتی را مطرح کرده که قابل تامل و نقد است«!!

رئیس جمهور در اظهارات اخیر خود به درستی در مورد معاهده پاریس موضع گیری کرد اما »شرق« )روزنامه طیف موسوم 
به اصاح طلب( در شماره دیروز خود در یادداشتی بار دیگر نشان داد که این طیف تا چه اندازه از نداشتن نگاه بلندمدت 
رنج می برد و در مورد معاهدات و توافقنامه ها جهانی )بخوانید غربی( دچار احساسات می شود و به این واسطه سهل انگارانه 

و ساده لوحانه با هر ساز آنها به حرکت درمی آید!
در ادامه یادداشت مزبور ماحصل تامات نویسنده را بخوانید: »اینکه مصرف سوخت های فسیلی از سوی قدرت های 
بزرگ قابل مقایسه با کشورهای ما نیست حرف حقی است« خدا را شکر تا اینجا را قبول دارند که ایران در شمار 8کشور 
بزرگ ایجاد کننده گاز گلخانه ای نیست. سپس نویسنده می افزاید: »و نیز تردید نیست اینان در حقیقت جنایت علیه بشریت 
و کره خاکی انجام می دهند.« این هم دلیلی دیگر بر اینکه آلوده کنندگان بزرگ جهان دیگران هستند. اما به رغم این مقدمه، 

اگر انتظار دارید که نویسنده به پذیرش معاهده گاریس معترض باشد باید بگوییم انتظار عبثی است.
نویسنده در ادامه به خروج آمریکا از این معاهده هم  اشاره می کند و در کمال حیرت می نویسد که »برخی مسئوان به 
جای آنکه این اقدام ضد بشری ترامپ را محکوم کرده و در حقیقت استدالی برای ناحق بودن او و ضدیت او با جهان ارائه 

دهند می خواهند پا جا پای او بگذارند و به این ترتیب به نوعی کار او را تایید کنند«!!
باید برای نویسنده یادآور شویم که ایران در میان کشورهای تولید کننده گاز گلخانه ای در شمار کشورهای خطرآفرین 
نیســت. با این حال گویا مطابق پیوســت الزام آوری که انکار می شد ایران متعهد شده بود چیزی نزدیک به 4درصد از گاز 
گلخانه ای بکاهد و این مستلزم بودجه ای فراوان است تا مثا در دودکش های خروجی برخی صنایع تصفیه کننده هایی که 

بسیار گرانقیمت هستند باید نصب شود و همچنین باید به این میزان هم ایران از حجم تولیدات خود بکاهد!!
از سوی دیگر عاقه وافر بسیاری از افراد در طیف موسوم به اصاح طلب مبنی بر ایجاد تعهد برای کشور به واقع قابل 

درک نیست! اینکه این جماعت از افزایش تعهدات کشور چه منفعتی می برند یا چه مزیتی در اینها می بینند؟

دادستان تهران:

پرونده های رانت و فساد
ادعای كارشناسی بودن دار 4200 تومانی را رد می كند

دادســتان تهران گفت: اگــر چه امروز 
دولت عنوان می کند که تک نرخی کردن ارز 
کارشناسی شده بوده ولی پرونده های متشکله 
در دادسرا نشان می دهد که این تصمیم موجب 

رانت و فساد برای عده ای شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دادسرای عمومی و 
انقاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشست 
»بررسی الزامات مبارزه با فساد« در دانشگاه علوم 
قضایــی به بیان نقش برخــی تصمیمات دولت و 
دستگاه های اجرایی در بروز فساد پرداخت و گفت: 
برخــی از فســادهایی که در کشــور رخ می دهد، 
فسادهای بالّذاتی نیست بلکه ناشی از تصمیماتی 

است که منجر به فساد می شود.
جعفری دولت آبادی به عنوان نمونه مسئله ارز 
را مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: دولت در 21 
فروردین ماه سال جاری، قیمت ارز را 4200 تومان 
اعام کرد که از 22 فروردین هر کسی ارز را بیش 
از این نرخ بخرد یا بفروشد دارای وصف مجرمانه و 
قاچاق محسوب شد، لذا کسانی که از این تصمیم  
اطاع داشتند به سمت واردات کاا رفتند. متقاضیان 
کاا برای واردات کاا میلیاردها دار تقاضا کردند 
چرا که می دانستند قیمت ارز 4200 تومان نیست 

و در بیرون بیشتر ارزش دارد.
وی افــزود: تــک نرخی کــردن ارز با این که 
می توانست با تمهید مقدماتی تصمیم مناسبی باشد، 
اما چون مقدمات و بستر ازم را نداشت موجب شد 
تقاضا برای دریافت ارز فوق العاده زیاد شود و منجر 

به صدها فقره ثبت سفارش گردید.
دادستان تهران ادامه داد: افراد متقاضی واردات 
کاا از بانــک مرکزی ارز می گرفتند و به جای ورود 
کاا، آن را در بازار آزاد می فروختند؛ ارزی که دولت 
4200 تومان ارائه می کرد در بازار آزاد حداقل 8 هزار 
تومان به فروش می رسید که تا مرز 19 هزار تومان 
نیز رسید. جعفری دولت آبادی تصریح کرد: سیاستی 
که اتخاذ شد تبعات زیادی داشت، بنابر این این قبیل 
تصمیمات باید به قدری کارشناسی باشد که موجب 

فساد و رانت برای عده ای نشود.
وی با اشــاره به نمونه هایی از فروش ارز بیان 
داشت: فردی که اکنون در زندان است و به اقدامات 
خود اعتراف نموده، حدود 400 میلیون دار ارز به 
نرخ 4200 تومان دریافت کرده تا کاا وارد کند، اما 
بــا فروش آن از طریق یک صرافی، در قبال فروش 
هر واحد ارز، هزار تومان ســود دریافت کرده است 
و با مابه التفاوت ســود ارزهــا کارخانه ای در تبریز 

خریداری کرده است.
دادستان تهران با اشاره به نقش این تصمیم در 
شرکت های پتروشیمی گفت: در حوزه پتروشیمی 
وقتی که ارز گران شــد، داان به جای اینکه مواد 
اولیه را به کارخانه ها تحویل نمایند، با یک گواهی 
بهره برداری مواد اولیه پتروشیمی را از طریق بورس 
کاا و وزارت صمــت خریداری کرده و در بازار آزاد 

به چند برابر قیمت فروختند.

 جعفری دولت آبادی افزود: اگرچه امروز دولت 
عنوان می کند که تک نرخی کردن ارز کارشناسی 
شده بوده ولی پرونده های متشکله در دادسرا نشان 
می دهد که این تصمیم موجب رانت و فساد برای 

عده ای شد.
وی به عنوان مصداقی دیگر از نقش تصمیمات 
دولت، به بررســی وضعیت فروش سکه پرداخت و 
اظهار داشت: 66 تن طای کشور به مردم فروخته 
شد ولی قیمت ســکه پایین نیامد؛ آیا نیاز بود به 
بهانه جمع کردن نقدینگی این همه سکه به مردم 
فروخته شود؟ وقتی فرد سکه خرید و به خانه بُرد، 
نه تنها نقدینگی جمع نشد بلکه سیل ویرانگری راه 
افتاد و مطابق استعام صورت گرفته از کسانی که 
باای هزار سکه خریداری کردند، از میان این افراد، 
90 درصد پول هایشان را از بانک ها بیرون کشیدند 
و ســکه خریداری نمودند و حال هر روز براساس 
گزارش پلیس مبالغ قابل توجهی ســکه و دار از 
منازل به سرقت می رود چرا که ارز و سکه در خانه ها 

نگهداری می شود.
عدم توجه دستگاه ها به وظایفشان

 بستری برای شکل گیری فساد
دادســتان تهران عدم انجام وظیفه را به عنوان 
بســتر دیگر بروز فســاد مورد  اشــاره قــرار داد و 
خاطرنشان کرد: همین فردی که اکنون در زندان 
اســت ظرف چند ماه و یکباره میلیاردها تومان به 
حساب بانکی اش که خالی بود واریز می شود، ولی 
متاســفانه بانک عامل این موضوع را به دادستانی 
گزارش نکرده است در حالی که مطابق قانون مبارزه 
با پول ویی و آیین نامه آن بانک ها مکلف هســتند 
گردش حســاب های مشکوک را به واحد مبارزه با 
پولشویی و دادسرا اعام نمایند. متاسفانه بانک ها 
این کارها را با هدف جذب سرمایه و اعتبارات مردم 
انجام می دهند که نتیجه آن به بروز فســاد منجر 
می شود و البته از این نمونه موارد زیادی وجود دارد 
که بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی به وظایفشان 
عمل نمی کنند. جعفری دولت آبادی عدم نظارت را 
یکــی دیگر از مهم ترین چالش های حوزه مبارزه با 
فساد عنوان کرد و گفت: در ایران حدود 600 تا 700 
صرافی فعالیت دارد که عامل جابه جایی پول هستند 

و نقش مهمی در مسائل اقتصادی دارند.
وی افزود: بانک مرکزی از مهر 96 تا فروردین 
97 هجده و نیم میلیون دار ارز مداخله ای از طریق 
تعدادی صرافی به بازار ارز تزریق کرده است و وقتی 
از آنها ســؤال می کنیم که چــرا با همه صرافی ها 
کار نمی کنید مشــکاتی را مطــرح می نمایند در 
حالی که امروز باید صرافی ها مجوز داشته و تحت 

نظارت باشند.
بدهی 1100 میلیارد تومانی باقری درمنی

دادستان تهران از متهمان یقه سفید به عنوان 
عامل دیگر بروز فســاد یاد کــرد و گفت: عده ای 
در کشــور به عنوان سران فساد اقتصادی شناخته 
می شوند و سال ها است که پرونده های آنها مطرح 

است و از دادسرا و دادگاه گذر می کنند ولی این بار 
یقه های آنها بیشتر گرفته شده و به سراغ آنها رفته ایم 

و به همین لحاظ سر و صدایشان بلند شده است.
جعفری دولت آبادی در مورد اقدامات مجرمانه 
حمید باقری درمنی اظهار داشت: محکوم علیه حمید 
باقری درمنی پس از رســیدگی های قاطع دستگاه 
قضایی به اتهام افساد فی اارض به اعدام محکوم شده 
و مبلغ قیرهایی که گرفته و پول آنها را نداده است، 
به قیمت امروز 900 میلیارد تومان برآورد می شود 
و عاوه بــر این به بانک ملی 41 میلیارد تومان، به 
بانک گردشگری 9 میلیارد تومان، به شرکت سامان 
مجــد 57 میلیارد تومان و به صرافی بانک اقتصاد 
نوین 70 میلیارد تومان رد مال دارد که در مجموع 

بالغ بر هزار و 100 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: باقری درمنی پرونده دیگری نیز 
در اجرای احکام دادســرای تهران دارد که در حال 
اجراســت و به موجب آن به دلیل تحصیل مال از 
طریق نامشــروع باید مبلغ 19 میلیارد تومان و 9 
میلیون دار به بانک های کشاورزی و سپه بپردازد.

نقش سامانه ها در بروز فساد
دادســتان تهران به تبیین نقش سامانه ها در 
بروز فساد پرداخت و بیان داشت: سامانه ها ظاهری 
شیک ولی باطنی معیوب دارند؛ چرا که به منظور 
شفافیت در روند ورود کاا ایجاد شدند ولی در عمل 

این گونه نیست.
جعفری دولت آبادی سامانه ثبت سفارش خودرو 
را به عنوان مصداقی یادآور شــد و گفت: دارندگان 
کارت بازرگانی علی الراس می توانند وارد این سامانه 
شده و ثبت سفارش انجام دهند و تاجر با استخراج 
یک کد هشــت رقمی از ســامانه ثبت سفارش و 
مشاهده آن در سامانه گمرک، با ارائه اسناد، پرداخت 
تعرفه ها و عدم وجود مشکل می تواند کاا وارد نماید.
وی به بیان توضیحاتی در رابطه با نحوه ثبت 
ســفارش خودروهای خارجی و ورود آنها به کشور 
پرداخــت و افــزود: این ســامانه در اختیار بخش 
خصوصی اســت و تاکنون10 نفر از افرادی که به 
سایت ثبت سفارش دسترسی داشته اند شناسایی 
و تعدادی نیز دســتگیر شــده اند. متقاضیان ثبت 
ســفارش کاا به یکی از این افراد وصل می شدند و 
درخواست های متقاضی پیگیری و انجام می شد؛ به 
طــور مثال اگر وارد کننده تصمیم می گرفت موتور 
پمپ آب وارد کند و بعد پشیمان می شد، از طریق 
این افراد می توانست با ورود به سایت، به جای موتور 
آب خودروی پورشه ثبت سفارش کند تا سود کانی 
به دست آورد. افرادی که به سایت دسترسی داشته، 
بــا ارتباطات رانتی و مالی که برقرار می کردند، این 

اقدامات را انجام می دادند.
دادستان تهران ادامه داد: اقدام بعدی این بود 
که تاریخ ها را جابه جا می کردند. به موجب گزارش 
پلیــس فتا در ظرف زمانــی دو دوره محدودیت و 
ممنوعیت 46 هزار خودرو ثبت سفارش شد؛ 9هزار 
خــودرو وارد گردید و 2 هــزار و اندی اتومبیل از 

گمرک ترخیص شد.
وی تصریح کرد: سامانه ثبت سفارش ایجاد شد 
تا مانع بروز فساد شود، ولی با دستکاری، استخدام 
افراد غیرصالح، بکارگیــری برخی افراد و پرداخت 
رشوه، سامانه ای با ظاهری شیک و باطنی معیوب 
ایجاد شد که به جای شفافیت به سمت بروز فساد 

عمل کرد.
دادستان تهران پرونده ثبت سفارش خودرو را 
یکی از پرونده های مهم دادستانی تهران دانست و 
خاطرنشان کرد: اخیراً فردی در ماکو دستگیر شد که 
چند ماه پس از دستگیری ها هنوز هم در سایت ثبت 
سفارش فعالیت می کرد و با وجود تشکیل پرونده، با 
خاطری آسوده به سایت وارد می شد و اقدام می کرد.
ثبت رجیستری تلفن همراه در عاءالدین!

 جعفری دولت آبادی به پرونده سایت همتا در 
رابطه با ثبت رجیستری تلفن های همراه نیز  اشاره 
کرد و اظهار داشت: در این رابطه متهمی دستگیر 
شــده که در پاســاژ عاءالدین و با استخدام چند 
کارمند، تلفن های همراه قاچاق را به صورت روزانه و 
بر اساس شماره های »IMEI« که از طریق اینترنت 
می گرفت ثبت ریجستری می کرد و با این کار 51 
هزار تلفن همراه را در قالب موبایل مســافری ثبت 
کرده اســت، مطابق مقررات هر مسافر می تواند به 
ارزش 80 دار گوشی تلفن همراه وارد کشور کند 
و این فرد با اســتفاده از این سامانه و بدون سفر به 
خارج، این تعداد تلفن را ثبت کرد و برای هر ثبت هم 

سی و پنج هزار تومان اجرت گرفته است. 
وی خاطرنشــان کرد: ســامانه ها برای ایجاد 
شفافیت شکل گرفته اند و اگر از این هدف دور شوند 

مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.
پرداخت 50 میلیون دار ارز دولتی 

به یک شرکت ترکیه ای
دادســتان تهران در این نشســت در پاســخ 
به پرسشــی مبنی بر این که آیا نمی شد متهمان 
شبکه های دالی را زودتر دستگیر کرد، گفت: وقتی 
در تیرماه مسئله تحریم ها مطرح شد و چهار بازار 
مهم کشور )ارز، سکه، اتومبیل و گوشی تلفن همراه( 
ملتهب شد، قوه قضائیه موضوعات را رصد می کرد 
ولی اگر پس از تصمیــم دولت دایر بر تک نرخی 
شدن ارز به این موضوع ورود می کردیم، قطعاً عنوان 
می شد که قوه قضائیه با اقدامات دولت مخالف است. 
لذا به زمان نیاز داشت و از سوی دیگر باید اقدامات 
اطاعاتی و پلیسی صورت می گرفت و دادستانی پس 

از بازرسی  و وصول گزارشات اقدام می کرد.
جعفری دولت آبادی در مورد آخرین وضعیت 
پرونده شــرکت پارس حیات ترکیه بیان داشــت: 
شــرکت پارس حیات ترکیه 50 میلیون دار ارز 
4200 تومانی گرفته و پرونده ای در دادسرای تهران 
مطرح است، برخی عوامل داخلی هم به این شرکت 
کمک کردند که احضار شده اند. ادعای آنها این است 
که قرار بود این شــرکت ترکیه ای در منطقه ابهر و 

زنجان سرمایه گذاری کند.

كشور درگیر مشکات 
دومین جلسه غیرعلنی مجلس برای نماینده فحاش!

سامانه مشروح مذاکرات شورای نگهبان 
با حضور آیت اه جنتی دبیر شورای نگهبان، 
حضرات آیات مدرسی یزدی و شب زنده دار 
از اعضای فقهای این شــورا، عباســعلی 
نگهبان،  شــورای  سخنگوی  کدخدایی 
سیامک ره پیک رئیس پژوهشکده این شورا 
و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسامی 

رونمایی شد.
بــه گــزارش خبرنــگار کیهــان، آیت اه 
شب زنده دار در این مراســم طی سخنانی ابراز 
داشــت: در یکی از تشرفاتی که اعضای شورای 
نگهبان با رهبری معظم داشتند، ایشان سفارش 
فرمودند »شما نسبت به احکام دین تعصب داشته 
باشید، ممکن است مجریان به بن بست ها که بر 
می خورند، به راه حل های ثانویه و اضطراری برای 
برون رفت از مشــکل برسند، وقتی شما بر متن 
حکم الهی اصرار کردید، مدیران هم ممکن است 

راه حل های صحیح و درست پیدا کنند.«
وی خاطرنشــان کرد: مقصد اصلی تشکیل 
حکومت اسامی، اجرای احکام الهی است اما ما 
اآن قوانین فراوانی داریم که برای زمان طاغوت 
است و در آن زمان نسبت به احکام الهی اهتمامی 
نبود و بســیاری از این قوانین مشتمل بر احکام 
خاف شرع است. مقام معظم رهبری دو یا سه 
ســال پیش از مجمع مشــورتی فقهی شورای 
نگهبان خواســتند که مصوبات مجلس قبل را 
مورد بررسی قرار دهند. شاید بیش از 20 قانون 
مورد بررســی قرار گرفت و اآن مشغول بررسی 

قانون مدنی هستیم.
عضو فقهای شورای نگهبان در همین زمینه 
بیان داشت: تقاضای من این است که نمایندگان 
محترم اهتمام ویژه ای نسبت به این قوانین داشته 
باشــند. چون ابطال این قوانین یک خأ قانونی 
ایجــاد می کند، می توان بین نمایندگان محترم 
و شــورای نگهبان یک تعاملی به وجود آورد و 
کمیســیون های خاصی برای اینگونه موارد در 
مجلس قرار داده شود تا از قبل، قانون جایگزین 
فراهم کنند که خأ قانونی هم ایجاد نشود. این 

یک کار ازم است.
آیت اه شب زنده دار با بیان اینکه، این وظیفه 
الهی است که از موارد خاف شرع واقعا قوانین ما 

پاایش شود، گفت: تقاضای من از حضرت آیت اه 
جنتی و نمایندگان محترم مجلس این است که 
یک فکر عاجلی و راهکار مناسبی اندیشیده شود 

که اینها زمین نماند.
وی ابراز داشــت: مقام معظم رهبری با آن 
نظر تیزبین و دقیقشان به اعضای شورای نگهبان 
فرمودند شما هر کدام تان باید یک کابینه داشته 
باشید. یعنی کسانی باشند تا با آنها مشورت کنید. 
من از حضرت آیت اه جنتی تقاضا می کنم در این 
راه گام بردارند؛ ممکن است شخصی بگوید من 
مســتغنی هستم اما برخی مانند بنده مستغنی 

نیستند.
ســیامک ره پیک، رئیس پژوهشکده شورای 

نگهبان نیز در این مراســم درباره بررسی لوایح 
چندگانه موســوم به FATF به ویژه CFT در 
شــورای نگهبان، گفت: دیدم برخی اشــخاص 
که شاید مســئولیت هایی هم داشتند، طوری 
بیان کردند که انگار این موضوع خیلی ســریع، 
ســطحی و با بی دقتی مورد بررسی قرار گرفت؛ 
من چون در مراحل بررسی آن بوده ام، می گویم 
اگر نگوییم بیشترین و بااترین سطح کارشناسی 
درباره CFT را شورای نگهبان انجام داد، یکی از 

آنها شورای نگهبان بوده است.
وی افــزود: حتی دوســتان دولت هم که 
در جلسه شــورا حضور پیدا کرده بودند، اذعان 
می کردند که سؤال ها و جواب هایی که انجام شد، 
نشان می دهد که شورای نگهبان نسبت به موضوع 
تسلط دارد. ما درباره این ایحه مطالعات زیادی 
کردیم. در قم، مجمع مشــورتی فقهی شورای 
نگهبان، نظرات فقهی شان را اعام کردند. درباره 
بحث های بین المللی و حق شرط مطالعات وسیعی 
صورت گرفت. همه دوستان استحضار دارند که 
این رویه ای اســت که در شورای نگهبان هست؛ 
اینکه کار پژوهشی قبل از بررسی صورت می گیرد.

ازم به ذکر اســت، در این مراسم، سامانه 
مشروح مذاکرات شورای نگهبان که همان سامانه 
شفافیت شورا است و همچنین کتاب »شورای 
نگهبان؛ نظارت بر انتخابات« رونمایی شــد. این 
کتاب به تحلیل و تبیین صاحیت شورای نگهبان 
در نظارت بر انتخابات و بررسی شبهات پیرامون 

آن می پردازد.

با حضور آیت اه جنتی

سامانه مشروح مذاكرات شورای نگهبان رونمایی شد

ســنت الهی در تدبیر امور عالم این است که همواره یک سری ابهام ها در امور 
وجود داشته باشد، لذا انسان همواره باید درصدد باشد تا ابهام ها را زدوده و حق را 

بشناسد و همین امر نوعی امتحان و عبادت و سبب رشد انسان ها است.
نباید از وجود ابهام در برخی مسائل وحشت کرد، چرا که در غیر این صورت 
جایی برای تاش در راستای شناخت حق و امتحان الهی باقی نمی ماند،اما گاهی 
در برخی مسائل با ابهاماتی روبه رو می شویم که بیش از آن چیزی است که انسان 
توقع دارد؛ بخصوص گاهی ابهامات سبب تغییر و انحراف 180 درجه ای برخی افراد 
می شود و رفتارهایی از خواص جامعه سر می زند که انسان را به تعجب وا می دارد. 

البته این مسئله در طول تاریخ اسام برای خواص جامعه، وجود داشته است.
3 آفت گمراه کننده انسان

 از روایات مشــخص می شود که مهم ترین ریشه های کفر و انحراف ، سه امر 
هستند: حرص، حسد و تکبر. مثاً گاهی انسان، کار بسیار خوبی انجام می دهد و 
همین سبب می شود که کار خود را باارزش تر از دیگران بداند؛ لذا خودمحور شده 
و گمان می کند که فقط کار خودش صحیح اســت. شاید برخی از ما گمان کنیم 
حرص،  حسد و تکبر جزء مسائل اخاقی است که خوب است انسان از آنها پرهیز 
کند، اما توجه نداریم که بر اســاس روایات این ســه عامل، پایه های کفر به شمار 

می روند و می توانند انسان را از دایره دین خارج کنند.
مراقبت از نفس، تکلیفی است که هرگز از آن فارغ نمی شویم،حتی اگر حوادث 
تلخ زمان خودمان را هم نگاه کنیم، ردپای این ســه آفت دیده می شــود؛ چه بسا 
مســببان اصلی این حوادث تلخ نیز نا آگاهانه و حتی به عنوان تکلیف شرعی، آن 

را انجام داده باشند، اما همین آفت ها در آنها سبب انحراف کامل آنها شده است.
آفات دیگری هم وجود دارند که هرچند ناشایســت  هســتند، اما تا این حد 
خطرناک نیستند؛ مثًا ممکن است انسان قضاوتی در مورد اشخاص داشته باشد و 
بعداً بفهمد که اشتباه کرده است؛ البته هر کجا فهمیدیم قضاوت اشتباهي کردیم، 
باید اشتباه خود را بپذیریم و یاد بگیریم زود قضاوت نکنیم. اما نکته دقیق تر اینکه 

گاهی نقطه مقابل آن هم ضعف و آفت است.
هر چند باید نسبت به اشخاص حسن ظن داشته و کار آنها را حمل بر صحت 
کنیم؛ اما در مورد کســی که مســئولیت اجتماعی دارد و در صورت اشتباه، مسیر 
جامعه ای را عوض می کند، آیا آنجا هم می توانیم چشم خود را ببندیم و حمل بر 
صحت کنیم؟ در جایی که احتمال ضرر به جامعه و دین اســت، حمل بر صحت 
صحیح نیست؛ لذا یکی از ابهام ها نیز در همین مورد است که چگونه می توانیم هم 
به افرادی که مسئولیت دارند، حسن ظن داشته باشیم و هم وظیفه مان را نسبت 

به حفظ مصالح جامعه و دین انجام دهیم.
تکالیف به ظاهر متضاد در مسائل اجتماعی، کم نیست،در انجام این تکالیف، 
احتمال اشــتباه زیادتر است؛ چرا که تشخیص وظیفه در این موارد دشوارتر است؛ 
از طرفی باید مراقب بود تا آبروی کسی ریخته نشود و مورد تهمت و تخریب قرار 
نگیرد و از طرفی مراقب بود تا خطری از جانب او اسام و انقاب و مصالح جامعه 

را تهدید نکند.
لزوم تذکر به مسئولین، در عین مراقبت از سوءاستفاده دشمنان

 امروز ضعف ها و مشکات اقتصادی فراوان در کنار مفاسد و انحرافات اخاقی 
را در جامعه می بینیم؛ بســیاری از عاقمندان به انقاب با خود می اندیشــند اگر 
اوضاع این طور پیش برود، کار انقاب به کجا می رسد؟ طبیعی است که هر کس 
اهل درد باشد، در گفتار و رفتارش می توان این نگرانی و دغدغه را مشاهده کرد؛ اما 
تکلیف ما چیست؟ آیا باید نگران باشیم؟ بی خیال باشیم؟ یا تکلیف دیگری داریم؟ 
نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ برخی بی خیال هستند؛ برخی دیگر، 
وظیفه خود را افشــاگری و بیان صریح انتقادات، مشکات و ضعف های مدیریتی 
می داننــد؛ برخی تبیین کارآمدی نظام اســامی را وظیفه خود قرار می دهند که 
صدالبته مطلوب است، اما از سوی دیگر دفاع مطلق نیز گاهی منجر به خوش بینی 
بیجا و سبب اغراء به جهل می شود. بااخره چه باید کرد؟ باید ببینیم چه وظیفه ای 

بر عهده داریم؟
اسوه و الگوی ما در چنین مسائلی، رهبر معظم انقاب هستند؛ نه فقط از این 
جهت که سخن ایشان برای ما حجت شرعی است، بلکه 50 سال سابقه سیاسی 
ایشان نشــان داده که فردی خبره، متخصص و اهل فن است که اشتباه نمی کند. 
ایشان از طرفی تأکید می کنند که وحدت باید حفظ شود و از طرف دیگر می گویند 

باید مسئولین را نهی از منکر کرد و از آنها انتقاد نمود.
همین دو کلمه نیز رمز حل این مسئله است؛ به طور کلی می توان گفت امر به 
معروف و نهی از منکر و تذکر اشتباهات مسئولین، امری ازم است، اما نباید کاری 
کنیم که سوژه به دست دشمنان بدهیم و آنها را برای اجرای نقشه شومشان علیه 
نظام اسامی کمک کنیم.این بدان معنا نیست که همگان باید در عمل، به یک شیوه 
عمل کنند،ازمه رعایت این اصل، رفتارهای متعدد افراد مختلف، با توجه به جایگاه 
و شرایط شان است. لذا راه چاره این نیست که همه با یک ادبیات و به یک شکل 
انتقاد کنند. مثًا در برخی جاها مانند جلسه غیر علنی مجلس، باید به صریح ترین 
وضع انتقاد کرد و حتی احتماات قضیه را هم بررســی کرد؛ گاهی نیز از تریبون 
عمومی باید به گونه دیگری حرف زد و در جمع های خصوصی تر، به شکل دیگری.
نباید به صرف احتمال سوءاستفاده دشمنان، نسبت به مشکات و ضعف های 
مسئوان، بی تفاوتی پیشه کنیم؛ زیرا کسانی که در قلوبشان مرضی باشد، حتی از 
آیات قرآن نیز سوءاستفاده می کنند؛ از این رو باید شرایط را دید و بر حسب آن، تا 
حد امکان احتمال سوءاستفاده خطرناک دشمنان را تقلیل داد. البته در همه حال 

باید لحن کام، مؤدبانه باشد.
هر کجا هم فهمیدیم که اشتباه کرده ایم، سریع بپذیریم و سعی در جبران آن 
داشته باشیم تا مبتا به آفت غرور و کینه نشویم،رعایت ادب ازم است؛ اما نباید 
واقعیات را نیز سانسور کرد و چیزی نگفت؛ چرا که گاهی همین بحث ها و گفتن ها 

است که سبب شناختن بهتر وظیفه می شود.
توجه به اولویت های مقطعی 

 باید خود را برای پاسخ به شبهاتی آماده کنیم که در آینده ای نزدیک در باره 
همین مســائل مطرح خواهد شــد. چه بسا عده ای شــبهه کنند که زمانی رهبر 
عظیم الشأن انقاب، حضرت امام خمینی)ره(، مهم ترین مسئله را اسام می دانست، 
اما امروز بر همگان مشــخص شده و حتی رهبری هم به این نتیجه رسیده اند که 
مسائل اقتصادی باید در اولویت باشد  و این یعنی سخنان مارکسیست ها صحیح 
بوده که محور و زیربنای همه چیز را اقتصاد می دانستند؛ زیرا نابسامانی های اقتصادی 

حتی سبب بروز فسادهای متعدد دیگری هم شده است!
روح بســیاری از شبهاتی مانند شبهه فوق، که در آینده بیشتر مطرح خواهد 
شد، این است که آیا اسام می تواند جهات مادی و معنوی انسان ها را با هم تأمین 
کند؟ ما باید بتوانیم به خوبی تبیین کنیم که اولویت ها، همواره ثابت نیستند و گاهی 
به خاطر شرایطی، برخی امور در اولویت قرار می گیرند؛ مثا اگر ویروسی در حال 
انتشار باشد، در بین داروها، اولویت با دارویی است که بتواند با بیماری ناشی از آن 
ویروس مقابله کند؛ اما به این معنا نیست که این دارو، همیشه مهم ترین دارو است. 
امروز هم جامعه ما به مرض اقتصادی مبتا شده، که اولویت استفاده از داروی خاص 
خود برای درمان را ایجاب می کند؛ ولی این به معنای محور بودن اقتصاد و ترجیح 

آن بر دین و مسائل فرهنگی نیست.
بیانات آیت اه مصباح یزدي )دام ظله( 
در دیدار با اعضای کانون طلوع؛ قم؛97/7/8

زال بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

پاسخگویی به شبهات بنیادین؛ 
وظیفه فعلی روحانیت

بقیه از صفحه 2
غامحسین کرباسچی دبیرکل سازندگی چندی پیش 
در کنگره این حزب درباره رابطه اصاح طلبان با دولت گفته 
است که »مردم نمی پذیرند که ما به ضرب و زور استدال 
و تبلیغــات آنها را به پای صندوق رای بیاوریم و بگوییم با 
همین قانون و با همین حاکمیت امکان کار وجود دارد اما 
وقتی در دولت، مجلس و شــهرداری قدرت را در دســت 
گرفتیم بگوییم »نمی گذارند کار کنیم.« مردم حق دارند 
به ما بگویند اگر اینگونه بود اصا چرا وارد میدان شدیم.«

دولت روحانی، دولت اصاح طلبان است
»مصطفی ایزدی« از فعالین اصاح طلب نیز 21 آذرماه 
در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود : »اصاح طلبان بر سر 
دوراهی قرار گرفته اند. اگر بخواهند دولت و آقای روحانی را 
به طور کامل رها کنند، دیگر در انتخابات ریاست جمهوری 
1400، نمی توانند از فرد دیگری حمایت کنند. چرا؟ به این 
دلیــل که مردم خواهند گفت که اصاح طلبان از روحانی 
حمایت کردند تا رأی بیاورد، اما میانه راه او را تنها گذاشتند! 
مردم این مســائل را می دانند و خواهند فهمید. از سویی 
هم اگر بخواهند با تمام توان و پتانســیل خود از روحانی 
حمایت کنند، عملکردها و نمرات منفی دولت روحانی به 
پای اصاح طلبان نوشته خواهد شد و باید پاسخگو باشند«.

از طرفی سید محمد غرضی وزیر پست، تلگراف و تلفن 
در دولت هاشمی رفسنجانی و کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهــوری یازدهم اوایل آذرماه به آرمان گفته بود : »اکثر 
نیروهای قریب به اتفاق آقای روحانی از جناح اصاح طلب 
انتخاب شــده اســت.اصاح طلبان هر زمانی که به قدرت 

رسیده اند نتوانستند دولت را نگه دارند«.
خوب و بد کارنامه دولت به پای اصاح طلبان

»محمد عطریانفر« از فعالین اصاح طلب نیز چندی 
پیش گفته بود: »قهرا جامعه هر ناکارآمدی در حوزه دولتی 
را به پای نیروهای پشتیبان آن دولت می نویسد و حامیان 
را هم مورد نقد قرار می دهد. در این رابطه چه دولت مقصر 
باشد و چه ناکارآمدی ها با توجه به شرایط بین المللی معطوف 
به حوزه پیرامونی و فراتر از دولت باشد، فرقی نخواهد کرد. 
رویکرد جامعه نسبت به دولت و حامیانش و یکی انگاشتن 

آنها قطعی است«.
چنــدی پیش روزنامه اصاح طلب شــرق در مطلبی 
نوشته بود: »خوب و بد روحانی )ااقل بخش زیادی از آن( 
در محکمه تاریخ قطعاً به پای اصاح طلبان نوشته می شود«.

رفتار سیاسی اصاح طلبان بدین صورت است که در 
ابتدا سهم خود را تمام و کمال از دولت می گیرند و سپس 
در زنگ حســاب، منکر حضور در دولت شده و نسبت به 
وضع موجود که خود باعث و بانی آن هستند، انتقاد کرده و 
غر می زنند و مدعی می شوند که اگر در دولت بودند چنین 

می کردند و چنان!
اما بارها ثابت کرده اند که هیچ برنامه ای برای اداره کشور 
ندارند. تنها هنر این طیف »ترساندن مردم« و »تشویق دولت 
 ،FATF به دلخوشــی به نقطه های خیالی« مثل برجام و
تشکیل کمیته و کارگروه برای رفع حصر، جنجال سازی 
درخصوص حضور زنان در ورزشگاه، هیاهو برای کنسرت 
و بی توجهی به مشکات معیشتی مردم از سوی این طیف 
موجب شده است تا عاوه بر ناکارآمدی اقتصادی در مدیریت 
اجرایی، بسیاری از وعده ها بر زمین مانده و مسائل حاشیه ای 

و دسِت چندم، مطالبات اصلی مردم را به حاشیه ببرد.
وضع موجود 

نتیجه حضور اصاح طلبان در دولت است
متاسفانه اصاح طلبان با مسئله پذیرش مسئولیت و 
پاسخگویی درباره کارنامه کاماً بیگانه هستند. هدف اصلی 
کسب قدرت و رسیدن به مطامع شخصی و قبیله ای است.

چنــدی پیش یکی از اعضای ســابق دفتر تحکیم و 
انجمن اسامی دانشگاه امیرکبیر گفته بود: »اصاح طلبان 
نــگاه ابزاری دوگانه به رئیس جمهور منتخب دارند. از یک 
طرف او را پس می زنند تا هزینه ای پرداخت نکنند. از طرف 
دیگر تأیید می کنند و دو دســتی به روحانی چسبیده اند. 
دست از سر روحانی برنمی دارند مگر مطمئن شوند چیزی 
به آنها نمی ماسد...اصاح طلبان به روحانی مثل ساندیسی 
نگاه می کنند که تا زمانی که آخرین قطره ممکن در او را 
میک نزنند، لوله ساندیس را از آن بیرون نخواهند کشید. 
احتمااً چند نوبت هم حباب و هوای خالی با طعم آبمیوه 
باید مکیده شــود تا مطمئن شوند که دیگر نمی توانند از 
روحانی استفاده ای کنند. بعد همان کاری را که با هاشمی 

رفسنجانی کردند با او می کنند«.
به هر ترتیــب اصاح طلبان که روزگاری خیالپردازی 
می کردنــد که بــا حمایت از دولت روحانــی و حضور در 
قدرت برج بابلی خواهند ساخت و از پله های آن به عرش 
خواهند رسید، امروز خود را گرفتار در باتاق ناکارآمدی و 
سوءمدیریت خود کرده می بینند و هرچه برای فرار بیشتر 

دست و پا می زنند بیشتر در آن فرو می روند. 

گزارش خبری تحلیلی کیهان
اصاح طلبان پشت دولت را خالی كردند

»همه افتخارات دولت مال خودتان!«

در حالی که کشــور درگیر مشــکات 
اقتصادی است برای دومین روز متوالی جلسه 
غیرعلنی مجلس به حواشــی یک نماینده 
اختصاص یافت، قسیم عثمانی نیز در جلسه 
دیــروز تاکید کرد که طبــق جمله معروف 
امام)ره( مجلــس در راس امور قرار دارد نه 

نمایندگان!
دیروز مجلس کار خود را همچون روز سه شنبه 
با جلســه غیرعلنی آغاز کرد. بررسی حاشیه های 
حضور نماینده ســراوان در گمرک در دستور کار 
جلسه غیرعلنی قرار داشت. اختصاص دومین جلسه 
غیرعلنی به حواشی یک نماینده در حالی صورت 
می گیــرد که اکنون برخی طرح های مهم در نوبت 
قرار دارند و همچنین موضوع مهم بودجه و مشکات 
معیشتی مردم نیز بار وظایف مسئوان و نمایندگان 
را سنگین تر کرده است. روز گذشته نیز نمایندگان در 
جلسه غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان 
گمرک این موضوع را مورد بررسی قرار داده بودند.

کمیته ای برای کنترل گرانی ها 
عباس گودرزی عضو فراکسیون وایی و نماینده 
مردم بروجرد در مجلس در تذکر شفاهی خود که 
دیروز چهارشــنبه در صحن علنی مجلس مطرح 
شد، به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی تذکر 
داد و گفت: متأسفانه برخی محدودیت ها درخصوص 
کشت کشاورزان در نظر گرفته شده است و با توجه 
به کم بارشی در کشور و با توجه به شناخت اقلیمی 
کشور باید کشت جایگزین را برای کشاورزان تعریف 
کنیم ضمن اینکه خسارات وارده به آنها را نیز باید 

جبران کنیم.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسامی 

تصریح کرد: گرانی کمر مردم را شکانده است و بهتر 
است کمیته ای تشکیل شده و درخصوص گرانی کاا 
و اجناس در ماه های پایانی سال نظارت ازم را داشته 

باشد تا فشار کمتری به مردم ایجاد شود.
امام فرمود مجلس در راس امور است

 نه نمایندگان
محمد قسیم عثمانی در جلسه علنی دیروز طی 
تذکر شفاهی با  اشاره به بررسی کلیپ منتشر شده 
از نماینده سراوان اظهار داشت: همه ما مدام یادمان 
می افتد که مجلس در رأس امور است اما  هرگز به 
ایــن نکته توجه نمی کنیم که اگر مجلس در رأس 
امور و  عصاره ملت است، رفتار ما نمایندگان تا چه 

حد نشان از عصاره ملت بودن دارد؟
نماینده مــردم بوکان در مجلس تصریح کرد: 
امام)ره( فرمودند که مجلس شــورای اسامی در 
رأس امور است و نفرمودند که نمایندگان در رأس 

امور هستند.
گفتنی است این تذکر عثمانی با اعتراض برخی 
از نمایندگان مجلس روبرو شــد و آنان به نشــانه 

اعتراض فریاد »دو - دو« سر دادند.

عثمانی تأکید کرد: وقتی به یک همکار زاهدانی 
ما بی حرمتی شد، جلسه غیرعلنی گذاشتیم و از وزیر 
اقتصاد خواستیم در این باره توضیح دهد و حتی وزیر 
را تهدید به استیضاح کردیم. این مسئله در حالی 
صورت گرفت که به یکی از نمایندگان بی احترامی 
شده بود اما همزمان با این مسئله چهار دانش آموز 
زاهدانی در آتش ســوختند اما ما چه اقدامی انجام 

دادیم و کدام وزیر را استیضاح کردیم؟
نماینده مردم بوکان خاطرنشان کرد: در واقع 
حرف اصلی بنده این است که چرا نسبت به همکار 
خودمان حساسیت داریم اما توجهی به موضوع آتش 
سوزی مدرسه زاهدان نکردیم در حالی که باید از 
وزیر آموزش و پرورش می خواستیم که در مجلس 

حاضر شود و در این خصوص توضیح دهد.
علی مطهری در پاسخ به این تذکر گفت: قرار 
نیست ما بین این دو موضوع یکی را انتخاب کنیم 
و باید به هر دو موضوع بپردازیم. این طور نیســت 
که یکی را انتخاب کنیم و به دیگری توجهی نداشته 
باشیم و قطعاً اقداماتی هم برای موضوع آتش سوزی 

در زاهدان می شود.

تعیین مجازات برای توهین به ادیان
مذاهب و اقوام

در جلســه علنی دیروز بررســی یک فوریت 
الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسامی 
درخصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام 
ایرانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. 
این طرح به امضای 82 نفر از نمایندگان رسیده بود.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در 
دفاع از این طرح گفت: از خأهای قانونی موجود، 
فقدان جرم انگاری درخصوص اهانت به ادیان، مذاهب 

قانونی و اقوام در کشور است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسامی 
ادامه داد: در این طرح جهت جرم انگاری توهین به 
ادیان و مذاهب قانونی و اقوام، احکامی پیش بینی 
شــده است تا با توجه به مســائلی که اخیراً و در 
مناطقی از کشــور به وجود آمده است، در راستای 
بازدارندگــی و جلوگیــری از وقوع خســارت های 

جبران ناپذیر اقدام شود.
در ادامه نمایندگان مجلس یک فوریت این طرح 

را به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، هرکس علناً 
نسبت به ادیان و مذاهب قانونی و مقدسات مسلم 
آنهــا، اقوام ایرانی و فرهنگ، زبان، آداب و رســوم 
مشروع قانونی آنها توهین نماید، حسب مورد به سه 

ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.
این طرح همچنیــن مجازات هایی را در مورد 
انتشــار تصاویر یا مطالب اهانت آمیز به قومیت ها و 
مذاهب در رســانه های مکتوب، در سخنرانی های 
عمومی یا رسانه های صوتی و تصویری، انتشار عکس، 

کاریکاتور تعیین کرده است.

همسر شهید رضایی نژاد نسبت به تهدید نماینده سراوان به استعفا و بازگشت به دانشگاه 
واکنش نشان داد.

همسر شهید رضایی نژاد )از شهدای واامقام هسته ای( در اینستاگرام استوری درباره تهدید نماینده 
سراوان به استعفا از نمایندگی مجلس منتشر کرد.

به گزارش مشرق، وی نوشت: نگران استعفای نماینده سراوانم! نه به خاطر خالی ماندن صندلی شان 
در مجلس؛ بلکه به خاطر اینکه گفته می خواهد برگردد سر کاس دانشگاه.

ابراز نگرانی همسر شهید هسته ای 
از استعفای نماینده فحاش!

آئین تشــییع و خاکســپاری شــهید پویا 
علی محمدی، یکی از نیروهای مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز استان کرمانشاه که در حین انجام ماموریت طی 

حادثه ای به شهادت رسید، برگزار شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمانشــاه، 
شــهیدعلی محمدی 26 آذرماه در حین انجام ماموریت 
)تعقیب یک دســتگاه خودروی حامل کاای قاچاق در 
محور کرمانشاه به روانسر( طی حادثه ای به شهادت رسید.

براساس این گزارش، خودروی اداره مبارزه با قاچاق 

کاا و ارز استان در جریان این تعقیب و گریز با یک دستگاه 
سواری پراید برخورد کرد که این تصادف منجر به شهادت 
علی محمدی و زخمی شدن راننده خودرو و فرار خودروی 

حامل کاای قاچاق شد.
ایــن شــهید  و خاکســپاری  تشــییع  مراســم 
واامقــام با حضور مســئوان، خانواده معظم شــهدا، 
جانبــازان، ایثارگــران، همکاران این شــهید بزرگوار و 
 مردم در گلزار شــهدای کرمانشــاه واقع در باغ فردوس

 برگزار شد.

تشییع پیکر مطهر شهید در كرمانشاه



آمریکا در کنار افغانستان، یمن و سوریه
 ششمین کشور خطرناک برای خبرنگاران معرفی شد

در تازه ترین گزارش ساانه گزارشگران بدون مرز، 
آمریکا ششمین کشور خطرناک برای خبرنگاران در 
کنار افغانستان، سوریه، یمن، مکزیک و هند معرفی 

شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در تازه ترین گزارش 
ساانه گزارشگران بدون مرز، از آمریکا به همراه پنج کشور 
دیگر به عنوان مرگبارترین کشور برای خبرنگاران نام برده 

شده است. گزارشگران بدون مرز آمریکا را پس از افغانستان، 
سوریه، مکزیک، یمن و هند، ششمین کشور خطرناک در 
جهان برای خبرنگاران برشــمرده است. این نخستین بار 
اســت که از آمریکا به عنوان یکی از مرگبارترین کشورها 

برای گزارشگران نام برده می شود.
در ادامه این گزارش آمده: از ابتدای سال جاری میادی 

تاکنون، 6 خبرنگار در آمریکا کشته شده اند.

داعش 700 اسیر را طی 2 ماه گذشته 
در شرق سوریه قتل عام کرده است

براساس گزارش یک نهاد حقوق بشری وابسته 
به مخالفان دمشق، گروه تروریستی داعش طی دو 
ماه گذشته، حدود ۷۰۰ زندانی را در شرق این کشور 

اعدام کرده است.
 دیده بان حقوق بشــر سوریه اعام کرده، طی دو ماه 
گذشته شبه نظامیان داعش حدود 700 زندانی خود را در 
شرق این کشــور اعدام کرده است. داعش در حال حاضر 

مناطقی را در شرق سوریه تحت کنترل خود دارد. نظامیان 
آمریکایی نیز در این منطقه و در مجاورت پایگاه های داعش، 

حضور دارند.
به گزارش ایسنا، »مظلوم کوبانی« فرمانده »نیروهای 
دموکراتیک سوریه« )کرد های مسلح تحت حمایت آمریکا( 
اخیرا به رویتزگفته بود که دســت کم ۵000 تروریســت 

وابسته به داعش، هنوز در این منطقه حضور دارند.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

اجرا  را  ریاض  توصیه های  که  »کشورهایی 
می کنند از تماس هــای محرمانه و خواهش و 
التماس های عربســتان از ایران در زمینه های 
مختلف خبر ندارند.« این بخشــی از اظهارات 
نماینده ســابق پارلمان کویت و نماینده فعلی 
این کشور در کمیته حقوق بشر سازمان ملل 
درباره جایگاه ایران و مقایســه آن با وضعیت 

سعودی هاست.
»عبدالحمید دشــتی«، نماینده ســابق پارلمان 
کویت و نماینده فعلی این کشــور در کمیته حقوق 
بشر سازمان ملل در ژنو در بخشی از گفت وگوی خود 
با روزنامه لبنانی »البناء« درخصوص روابط کشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس با ایــران گفته با وجود 
سردی روابط کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
با ایران، همه آنها از جمله عربســتان به طریقی تابع 

ایران هستند.
وی تصریح کرد: »این امر از طریق برخی تماس ها، 
مکالمات و نامه نگاری های بین شخصیت هایی خاص 
از عرب های خلیج فارس با ایرانی ها انجام می شــود. 

منظور ما عربستان و ابوظبی 
اســت، وگرنه که بقیه امارات 
ایران هستند  تقریبا ذوب در 
عمان  و همچنین ســلطنت 
که رابطه خوبی با ایران دارد، 
بحریــن هم هر چــه ریاض 
تصمیم بگیرد اجرا می کند اما 
این کشورهایی که توصیه های 
ریــاض را اجــرا می کنند از 
تماس های محرمانه و خواهش 

و التماس های عربستان از ایران در زمینه های مختلف 
خبر ندارند.«

به گزارش فارس، نماینده ســابق پارلمان کویت 
همچنین تصریح کرد »آنچه می تواند ســبب تغییر 
در کشــورهای خلیج فارس شود این است که مردم 
بفهمند حکامشــان تابع اربابانی در انگلیس، آمریکا 
و رژیــم صهیونیســتی هســتند.« نماینده ســابق 
پارلمان کویت، تشــکیل حکومت قانون اساسی در 
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس را هم تنها راه 

تحقق دموکراســی در آنجا 
خواند و گفت: »ایجاد تغییر 
مسالمت آمیز و دموکراتیک 
تنها راه توســعه و پیشرفت 
انســان های  و  کشــورها 

خلیج فارس است.«
دشتی تاکید کرد: »همه 
ما مکر و حیله چند ســال 
پیــش عربســتان را به یاد 
داریم وقتی که حجاج ایرانی 
را در منا هدف گرفت، اما ایران به گونه ای رفتار کرد 
که عربستان مجبور شد پیکرهای همه حجاجی را که 
شــهید شده بودند تحویل بدهد بدون اینکه مقامات 
ایرانی هیچ گونه اظهارات تهدیدآمیزی به زبان بیاورند. 
این در حالی است که ما از دهه 80 درحدود 16 شهید 
کویتی در حج داشــتیم که پیکرهایشان را تحویل 
نگرفتیم و در صفحه تلویزیون شــاهد بودیم چگونه 
گردن آنها را زدند که داغش هنوز که هنوز اســت بر 

دل خانواده هایشان مانده است.«

به گفته نماینده سابق پارلمان کویت»کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس به دشمنی با ایران تظاهر 
می کنند اما از درون اطمینان دارند که نه از این کشور 
و نه از ملتش در طول تاریخ هیچ بدی ندیده اند و این 
انگلیس، آمریکا و صهیونیست ها هستند که عرب ها را 

علیه ایران تحریک می کنند. 
ایران کشــوری آزاد و دارای حاکمیت مستقل 
اســت که از ســر احترامی که برای اصول روابط 
بین الملل قائل اســت دســت خود را به ســوی 
همســایگانش دراز می کنــد... ما خیلــی اوقات 
می شــنویم که محمد بن ســلمان ایران را تهدید 
یا مورد شــماتت قرار می دهد و با اینکه امیدواریم 
جنگ نابودی و خونریزی اتفاق نیفتد، اما مطمئنیم 
اگر بن ســلمان دست به حماقتی زده و حتی یک 
موشــک شــلیک کند این امر به زیر و زبر شدن 
خاندان آل سعود منجر می شود، چون ایران ظرف 
چند ساعت می تواند خلیج فارس را اشغال کند و همه 
دنیا تسلیم قدرت ایران هستند و آنهایی که با آن 

سر دشمنی دارند زیان دیده اند.«    

خطاب به متحدان عرب سعودی

نماینده کویت در کمیته حقوق بشر سازمان ملل:
  از التماس هایی که ریاض به ایران می کند خبر ندارید

به گفته »هماهنگ کننده ســازمان ملل« 
در روند ســازش منطقه غرب آســیا، رژیم 
صهیونیســتی نه تنها قوانیــن بین الملل را 
نقض می کند و کودکان فلسطینی را می کشد 
بلکه شهرک ســازی ها را نیز بدون توجه به 

مخالفت های گسترده جهانی توسعه می دهد.
رژیم صهیونیستی غالبا در جنگ هایی که علیه 
مردم غزه به راه می اندازد و ســرکوب هایی که حین 
برگزاری تظاهرات فلسطینی ها انجام می دهد، کودک 
و بزرگ و زن و مرد نمی شناســد و همه را به گلوله 
می بندد یا بمباران می کند. این رژیم که مورد حمایت 
غیرعادی تمام دولت های آمریکا بوده به دلیل همین 
جنایاتش به رژیم کودک کش معروف است. حاا یکی 
از مقامات سازمان ملل به همین نکته اذعان و اعام 

کرده، اسرائیل کودکان فلسطینی را می کشد.
»نیکای مادینوف« در جریان جلســه شورای 
امنیت درباره اوضاع فلسطین گفته: »اسرائیل کودکان 
و نوجوانان فلسطینی را در جنوب نوار غزه می کشد و 
هیچ گونه اقدامی برای توقف شهرک سازی نیز انجام 

نمی دهد. این امر نقض قوانین بین المللی است.«
  به گزارش گروه تســنیم به نقل از رسانه های 
فلسطینی، »مادینوف« این راه هم گفته که، اسرائیل 

سازمان ملل هم اسرائیل را »کودک کش« خواند

40 خانواده فلســطینی را برای احداث شهرک ها از 
محله سلوان در بخش شرقی قدس آواره کرده است. 
ده ها سرباز  اشغالگر به شهر رام اه در کرانه باختری 
یورش برده و وارد خبرگزاری فلســطینی شــده و 

شماری از فلسطینی ها را زخمی کرده اند.
گفتنی اســت در ماه گذشــته دســت کم 1۵ 
قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی 

سازمان ملل به تصویب رسید در حالی که این رژیم 
بی اعتنا به قطعنامه ها همچنان به اقدامات ضدحقوق 
بشری ادامه می دهد.امسال چند کودک فلسطینی به 
شهادت رسیدند؟در همین رابطه یک مرکز فلسطینی 
با انتشــار گزارشی اعام کرده از ابتدای سال جاری 
میادی  اشغالگران صهیونیست ۵4 کودک فلسطینی 
را به شهادت رســانده و بیش از 900 کودک دیگر 

را بازداشــت کرده اند که تعــداد زیادی از آنها هنوز 
در زندان های اســرائیل باقی مانده اند. شــبکه های 
اجتماعی تصاویر تاســف برانگیزی از رفتار وحشیانه 
نظامیان صهیونیســت نسبت به کودکان فلسطینی 

انتشار داده اند که دل هر انسانی را به درد می آورد.
به گزارش خبرگزاری قدس، این مرکز در گزارش 
خــود که درخصوص کودکان و تجاوز به حقوق آنها 
توسط نظامیان اسرائیلی تهیه شده اعام کرده 44 نفر 
از این شهدا در جریان راهپیمایی های مسالمت آمیز 
بازگشت در مرزهای غزه که از روز 10 فروردین آغاز 
شــده به شهادت رسیده اند. در بخش دیگری از این 
گــزارش آمده: دادگاه نظامی عوفر »باســم صباح« 
کودک فلســطینی از اردوگاه قلندیا را به جرم انجام 
عملیات حمله با چاقو در ســال 2016 در حالی که 
وی تنها 14 ســال داشــته است به 3۵ سال حبس 
و پرداخت یک میلیون شــکل)واحد پول اسرائیل( 
غرامــت محکوم کرد. این احــکام با معاهده حقوق 
کودکان و مبارزه با شکنجه کودکان که اسرائیل در 
سال 1991 امضا کرده است منافات دارد. در همین 
رابطه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
تاکید کرد، اسرائیل بیش از پیش شهرک سازی خود 

را افزایش خواهد داد.

دولت فرانسه در آستانه شروع اعتصاب نیروهای 
پلیس پیشنهاد پرداخت  پاداش 3۰۰ یورویی به آن 
افسرانی را داد که در جریان اعتراضات گسترده، از 
ماه گذشته در خیابان های پاریس و سایر شهرهای 

این کشور مستقر شده اند.
در حالی که دولت ماکرون با بحران جلیقه زردها رو به 
رو است و هر هفته آنها روزهای شنبه به خیابان ها می ریزند 
و کلی هزینه روی دســت دولت می گذارند روز سه شنبه 
خبر رســید که نیروهای پلیس فرانســه نیز که به اضافه 
کاری و هزاران ساعت حقوق پرداخت نشده خود اعتراض 
دارند قرار اســت اعتصاب کنند. اتحادیه صنفی پلیس در 
فراخوانی از اعتصاب نیروهای پلیس در سرتاسر فرانسه در 
روز چهارشنبه خبر داده و از نیروهای پلیس خواسته بود 
تنها در صورتی از کانتری ها خارج شوند که از آنها کمک 
اضطراری خواسته شــود.اتحادیه صنفی پلیس با اشاره به 
بررســی ایحه بودجه ســال آینده میــادی در پارلمان 
فرانسه در روز پنج شنبه )امروز ( خاطر نشان کرد که در 
این برنامه 62 میلیون یورو کاهش در ســرمایه گذاری در 
نیروی پلیس به چشم می خورد که منجر به »تنزل کیفیت 
شرایط کاری پلیس« خواهد شد. این اعتصاب در شرایطی 

در آستانه آغاز اعتصاب پلیس صورت گرفت

موافقت دولت فرانسه با پرداخت پاداش به پلیس های ناراضی!

قرار بود انجام شــود که دولت برای سرکوب معترضان به 
شدت به حضور آنها نیاز دارد.

امــا دیروز و پیش از اینکــه اعتصاب نیروهای پلیس 
شــروع شود خبر رسید که دولت پیشنهاد پرداخت 300 

یورو پاداش را به نیروهای پلیس مطرح کرده است. 

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه ایده حق الزحمه 
اعتراضــات را اوایل ماه ارائه کرده بود.  به گزارش ایســنا 
براســاس آمارهای دولت، این پاداش به 111 هزار افســر 
پلیس و پرسنل ارتش پرداخت می شود و 33 میلیون یورو 
خرج روی دست ماکرون می گذارد. انتظار می رود مجلس 

ملی فرانســه این مســئله را در بودجه 2019 مورد بحث 
قرار دهد، اما یگان های پلیس به جای پاداش می خواهند 
تا دولت پول هزاران ساعت اضافه کار پرداخت نشده را که 
طی سال ها تجمیع شده است، بپردازد. به خاطر همین هنوز 
مشــخص نیست که آیا این 300 یورو، نیروهای پلیس را 
راضی خواهد کرد یا خیر.اتحادیه صنفی یگان های پلیس 
از دولت خواســته بود طی تا وضعیت نیروهای پلیس این 
کشــور را مورد رسیدگی قرار دهد و همزمان از نیروهای 
خود نیز خواسته بود طی دیروز از کارشان بکاهند و تنها به 
تماس های اضطراری پاسخ دهند.بر همین اساس دست کم 
در یکی از ترمینال های فرودگاه »شارل دوگل« پاریس آنها 
با کندی اقدام به چک کردن پاسپورت های مسافران کردند 
که این منجر به تشکیل صفوف طوانی از مسافران شد.این 
تاخیرهــای عمدی در کار در حالــی رخ داده که اتحادیه 
صنفی پلیس فرانسه مشغول مذاکره با وزارت کشور بر سر 
دریافــت حقوق جبرانی از بابت چندین هفته آماده باش و 
عملیات علیه معترضان جلیقه زرد اســت. چند روز پیش 
نیز حمله تروریستی مرگباری در محل بازار کریسمس شهر 
استراسبورگ فرانسه رخ داد که منجر به افزایش اقدامات 

نظارتی پلیس در سراسر فرانسه شده است.

وزیر دفاع انگلیس اعام کرد، 3۵۰۰ نیروی ارتش برای هرگونه 
احتمال ناآرامی و آشوب به خاطر عدم توافق در خصوص برگزیت 

به حالت آماده باش درآمده اند.
100 روز مانده به خروج رســمی انگلیس از اتحادیه اروپا. هنوز معلوم 
نیســت کم و کیف این خروج چگونه خواهــد بود. کابینه انگلیس موافقت 
کرده تا به تاش ها برای آماده شــدن برای یک سناریوی »عدم توافق« در 
خصوص برگزیت سرعت بخشند و »استیو بارکلی« وزیر برگزیت نیز گفته 
در حالی که اولویت دولت همچنان تضمین یک توافق اســت اما هر دولت 
مسئولی باید برای بدترین شرایط آماده باشد. »گوین ویلیامسون« وزیر دفاع 
انگلیس اما در توضیح آمادگی برای این شرایط اضطراری اعام کرده 3۵00 
نیروی ارتش برای هرگونه احتمال ناآرامی و آشوب به خاطر عدم توافق در 
خصوص برگزیت به حالت آماده باش درآمده اند. وزارت دفاع این کشور اعام 
کرد تاکنون هیچ درخواست رسمی را از جانب هیچ یک از نهادهای دولتی 
درباره اســتفاده از نیروهای نظامی در صورت بروز عدم توافق در خصوص 
برگزیت دریافت نکرده ایم. روزنامه گاردین اما به نقل از »ویلیامسون« نوشته: 
اما آنچه ما انجام می دهیم در نظر گرفتن تمامی برنامه های احتمالی است و 
آنچه ما انجام خواهیم داد به حالت آماده باش درآوردن 3۵00 نیروی نظامی 
از جمله نیروهای عادی و ذخیره برای حمایت از هر یک از نهادهای دولتی 

در شرایطی است که نیاز داشته باشند.
از سوی دیگر، 100 روز مانده به خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا 
و تــداوم مخالفت نمایندگان پارلمان با توافــق برگزیت دولت »ترزا می«، 
رهبران پنج نهاد اصلی تجاری در این کشور با صدور بیانیه ای درباره عواقب 
خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا هشــدار دادند. به گزارش ایرنا، 
در این بیانیه بر لزوم حمایت نمایندگان از توافق خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا که ماه گذشته از سوی 27 کشور اروپایی به تصویب رسید، تأکید شده 
اســت. بیانیه یاد شــده که از سوی رئیسان اتاق بازرگانی انگلیس، موسسه 
مدیران تجاری، فدراسیون شرکت های کوچک تجاری، موسسه شرکت های 
ساخت وســاز و کنفدراسیون صنایع انگلیس به امضا رسیده با یادآوری این 
مطلب که سرنوشت کشور اینک در دست نمایندگان قرار دارد، هشدار داده 
خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا غیر قابل  قبول است. این بیانیه 
می افزاید: »شرکت های انگلیسی با نگرانی، رفتار سیاستمداران را که به  جای 
تمرکز بر گام های رو به جلو سرگرم اختافات حزبی هستند، دنبال می کنند 
و این در حالی اســت که خطر ســناریوی عدم توافق رو به افزایش است.« 
بیانیه یادآور می شود که هرچند بسیاری از شرکت های بزرگ خود را برای 
سناریوی عدم توافق آماده می کنند هم شرکت های متعددی هستند که در 
فرصت باقیمانده قادر نیستند که خود را برای چنین شرایطی آماده سازند.

آماده باش ارتش انگلیس 
برای دوران پسابرگزیت

در پی رسانه ای شدن اخراج یک معلم در تگزاس به خاطر 
عدم امضای تعهد وفاداری به اســرائیل، یک پایگاه خبری 
تحلیلی آمریکایی اعام کرد، سوگند وفاداری به اسرائیل، 
شرط استخدام شــهروندان در نهادهای دولتی 26 ایالت 

آمریکا است.
»اینترســپت« خبر داد، بر اســاس قانون مصوب در 26 ایالت 
آمریکا، شــهروندان اگر قصد استخدام شدن در نهادهای دولتی را 
دارند، مجبور هستند که شرط وفاداری به اسرائیل در قرارداد های 
استخدامی خود را امضا کنند. در صورت عدم امضا، از استخدام شدن 
هم خبری نیست. از مجموع ۵0 ایالت، 13 ایالت فعا این قانون را 
ندارند. البته ، این ایالت ها نیز هم اکنون ســرگرم بررسی این قانون 
هستند و قصد دارند، آن را عملیاتی بکنند. اخیرا خانم »بهیه عماوی« 
متخصص گفتاردرمانی در یک مدرسه ایالت تگزاس، به علت امضا 
نکردن این تعهدنامه،  اخراج شده است. خانم عماوی متولد اتریش 
و شهروند آمریکا است. ظاهرا قانون مذکور به طور مشخص، جنبش 

بایکوت اسرائیل را مدنظر دارد.
دولت آمریکا در حالی این شــرط را برای شهروندان کشورش 
گذاشــته که خود را حامی حقوق بشــر می داند، و به این بهانه و 
بهانه های مشابه، در کشــورهای دیگر مداخله می کند و از حقوق 
 بشر و حقوق اقلیت ها ، برای اهداف سلطه جویانه خود، سوءاستفاده 

می کند.

سوگند وفاداری به اسرائیل
شرط استخدام در 26 ایالت آمریکا!

شبکه 14 رژیم صهیونیستی از ســفرهای پی در پی و متعدد 
»یوسی کوهن« رئیس  موساد به عربستان طی سال گذشته میادی 
پرده برداشت. سفرهایی که قطعا با عادی سازی روابط اعراب و رژیم 

صهیونیستی و معامله قرن مرتبط است.
امسال روند عادی سازی روابط سعودی با رژیم صهیونیستی در حالی 
علنی تر شــده که خبر می رســد، مقامات دو رژیم ســال گذشته میادی 
دیدارهای زیادی با یکدیگر داشــته اند. در این ارتباط ســفر رئیس موساد 
به عربســتان بسیار قابل توجه اســت. به گزارش فارس، شبکه 14 رژیم 
صهیونیستی فاش کرده که »یوسی کوهن« رئیس  موساد، در سال گذشته 
میادی بارها به عربستان سفر و با مقامات سعودی دیدار کرده است. طبق 
این گزارش، در ماه ژوئن)خرداد( گذشــته نیز وی با رؤسای سازمان های 
اطاعاتی عربستان، مصر، اردن و تشکیات خودگردان در نشستی که دولت 

آمریکا ترتیب داده بود، دیدار کرده بود.
این شــبکه در ادامه به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال اعام کرده 
که دولت سعودی تجار صهیونیست را از داشتن ویزا برای سفر به عربستان 
معاف کرده اســت تا به هنگام ورود به این کشــور، نیازی به ارائه ویزا به 
مأموران فرودگاه نداشته باشند. این روزنامه آمریکایی اما در گزارش مشابهی 
از تحرکات مخفیانه عربســتان برای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی و 
همچنین سفرهای مکرر مشاور نزدیک »محمد بن  سلمان« به تل آویو خبر 

داده است. 
به نوشته وال استریت ژورنال، قتل »جمال خاشقجی« تاش های ریاض 

و تل آویو را برای عادی سازی روابط با مانع روبه رو کرده است.
 چند منبع مطلع به این روزنامه گفته اند: »ژنرال احمد العسیری )فرمانده 
نظامی- اطاعاتی نزدیک به بن سلمان( در چندین نوبت محرمانه به اسرائیل 
ســفر کرده و از این حیث، او بلندپایه ترین مقام سعودی بوده که به خاک 

این کشور پا گذاشته است.
 تمرکز ســفرهای او روی چگونگی اســتفاده پادشــاهی عربستان از 
فناوری های نظارتی )جاسوسی( پیشرفته اسرائیل بود.« گفتنی است، چند 
هفته پس از افشــای قتل خاشــقجی به دست سعودی ها معلوم شد، رژیم 
صهیونیستی با استفاده از فناوری های جاسوسی به بن سلمان در شناسایی 

و قتل این روزنامه نگار منتقد سعودی کمک کرده است.

منابع صهیونیستی فاش کردند
رئیس   موساد سال گذشته میادی

به طور مرتب بین تل آویو و ریاض در تردد بود

سعودی ها که سال پر جنجالی را با ولیعهد جنجالی شان 
گذرانده اند، سال 2۰19 براي ششمین سال متوالی با کسری 

بودجه 3۵ میلیارد داری مواجه خواهند بود. 
بودجه سال 2019 عربستان تصویب شد. ملک سلمان، پادشاه 
ســعودی حین تصویب بودجــه اعام کرد، بودجه ســال 2019 
بزرگترین بودجه تاریخ عربســتان با هدف افزایش رشد اقتصادی، 
سطح هزینه ها و نیز تحقق ثبات مالی، تمرکز بر بخش خصوصی و 
تقویت شفاف سازی هزینه ها در چارچوب اهداف چشم انداز 2030 

تصویب شده است. 
اما سوای از این ادعاها، این بودجه با کسری قابل توجهی مواجه 

شده است.
به گزارش خبرگزاري صدا و سیما میزان کسری بودجه عربستان 
در ســال آینده 3۵ میلیارد دار تخمین زده شده است. در ایحه 
بودجه این کشور که سال گذشته میلیاردها دار صرف جنگ یمن 
و ریخت و پاش های ولیعهد جوانش کرد، اقتصاد آن باز هم به شدت 

به صادرات نفت وابسته خواهد بود.
 میزان درآمدها 260 میلیارد دار پیش بینی شــده که بخش 

عمده آن به درآمدهای نفتی مربوط می شود.
 بر اســاس بیانیه ای دولتی که شاه سعودی منتشر کرد در این 
ایحه میزان هزینه ها 29۵ میلیارد دار پیش بینی شــده است که 

بااترین میزان در تاریخ این کشور به حساب می آید.
عربستان که مدعی بود تاش برای تنوع بخشی به اقتصاد خود 
را افزایش داده از ســال 2014 به دلیل سقوط شدید بهای نفت با 
کســری بودجه رو به رو است. طبق گزارش وزارت دارایی عربستان، 
ریاض در ســال 2018 میزان کســری بودجه خود را در مقایسه با 
پیش بینی اولیه 31 درصد کاهش داد و به 36 میلیارد دار رساند و 

این کار به لطف افزایش موقت بهای نفت صورت گرفت. 
اوباش، لقب جدید بن سلمان

اما در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عربســتان را 
»گاو شیرده« خوانده بود، »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان 
ملل نیز لقبی جدید به بن ســلمان ولیعهد ســعودی داد و وی را 

»اوباش« خطاب کرد. 
نماینده آمریکا در ســازمان ملــل از تعبیر تندی برای توصیف 
ویژگی های رفتاری محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان استفاده کرد 
و گفت، او باید خصلت بد خود را که به خلق و خوی »اوباشــان« 
نزدیک بوده و شــبیه به کسانی است که با خشونت و تهدید رفتار 

می کنند، کنار بگذارد.
 به گزارش ایسنا، هیلی در گفت وگو با واشنگتن اگزماینر گفت: 
»بن ســلمان به آمریکا درباره اتفاقی که برای جمال خاشــقجی، 
روزنامه نگار عربســتانی رخ داد، توضیحاتی بدهکار است.« گفتنی 
است، دولت آمریکا حین تحقیر سعودی در حال دوشیدن آنها نیز 
هست و در عین حال اعام می کند، به پول این کشور نیاز دارد لذا 

از جنایاتش چشم پوشی می کند.

آل سعود سال جدید میادی را 
با کسری بودجه 35 میلیارد داری شروع می کند

»برهم صالح« به عنــوان دومین رئیس جمهور 
منطقه پس از سودان، به زودی راهی پایتخت سوریه 

می شود و با »بشار اسد« دیدار می کند.
رئیس جمهور عراق به زودی راهی دمشق می شود و با 
همتای ســوری خود دیدار می کند. این دومین دیدار یک 
رئیس جمهور کشــورهای عربی با بشار اسد پس از سال 
2011 تا کنون است.به گزارش خبرگزاری فارس، پیش از 
این »ابراهیم جعفری« وزیر خارجه عراق، عالی ترین مقامی 
بود که از عراق به سوریه سفر و با مقامات این کشور دیدار 
کرده بود.با توقف عملیات آزاد سازی استان ادلب، این تصور 
پیش آمده بود که دولت دمشــق دچار انفعال شده است. 
اما تحوات جاری سیاســی و اقبال بسیاری از کشورها به 
از ســرگیری مناسبات با سوریه، مشخص کرد که همگان 

دولت سوریه را پیروز نبرد های هفت ونیم ساله می دانند.
در ارتباط با اقبال کشورها به سوریه دیروز ایسنا گزارش 
داد، »ایمن علوش« کاردار سوریه در امان، با اعضای کمیته 
امــور خارجی پارلمان اردن دیدار و درباره روابط دوجانبه 

و راه های تقویت آن در تمامی زمینه ها گفت وگو کرد.
یک منبع در وزارت خارجه سوریه نیز اعام کرد، یک 
هیئت نظامی از کشــور پرو به دمشــق سفر و با »فیصل 

مقداد« معاون وزیر خارجه سوریه دیدار کرد.
حتــی برخی منابع خبر می دهند که رئیس جمهوری 

پس از رئیس جمهور سودان

رئیس جمهور عراق هم طی همین روزها به سوریه می رود
سوریه احتماا در نشست   آتی اتحادیه عرب، که ماه مارس 
2019)فروردین آینده( در تونس برگزار خواهد شد، شرکت 
می کند. هرچند مقامات تونسی فعا این خبر را رد می کنند.

اوروف: رایزنی های ژنو سازنده بود
»ســرگئی اوروف« وزیر خارجه روسیه، مذاکرات 

وزرای خارجه سه کشور ضامن صلح در سوریه )روسیه، 
ایران و ترکیه( با »اســتفان دی میستورا« نماینده ویژه 
دبیرکل ســازمان ملل در امور ســوریه در ژنو را بسیار 

سازنده ارزیابی کرد.
به گــزارش خبرگــزاری تســنیم، اوروف تاکید 

کــرد: فعالیت کمیتــه قانون اساســی ســوریه باید 
روی یافتــن ســازش و مشــارکت ســازنده در جهت 
دســتیابی به توافقات کلی متمرکز شــود تا در نهایت 
 بتوانــد حمایت گســترده ملت ســوریه را به دســت 

آورد.

یک روزنامه آمریکایی اعام کرد، کاخ سفید 
همه نظامیان این کشــور را به سرعت از سوریه 

خارج می کند.
عصر دیروز »وال اســتریت ژورنــال « خبر داد که 
واشنگتن همه نظامیان آمریکایی را به سرعت از شمال 
شــرق ســوریه خارج می کند. منابع آگاه به این روزنامه 
گفته اند، ارتش این کشــور شرکای خود را از تصمیمش 
مبنی خروج کامل از منطقه مذکورمطلع کرده  اســت. 
منابع آمریکایی شمار کل نیروهای این کشور در سوریه 

را 2000 نفر اعام کرده اند.
شبکه خبری »ســی ان ان« نیزبه نقل از منابعی در 
پنتاگون اعام کرد، مقدمات خروج »فوری« و »کامل« 
نیروهای آمریکایی از سوریه در جریان بوده و این تصمیم 

توسط شخص ترامپ اتخاذ شده است. عصر دیروز » دونالد 
ترامپ« رئیس  جمهور آمریکا، نیز طی توئیتی دو پهلو، 
اعام کرد، وجود نیروهای آمریکایی در سوریه به خاطر 

داعش بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وال استریت  ژورنال در 
ادامه نوشت، این اقدام موجب خواهد شد راهبرد آمریکا 

در خاورمیانه دچار آشفتگی شود. 
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که »رجب طیب 
اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه، تهدید کرده قصد حمله به 
شرق فرات و نیروهای هم پیمان آمریکا در سوریه را دارد. 
»عمر اوســی« عضو پارلمــان و رئیس »طرح ملی« 
ُکردهای ســوریه گفت، تهدیدهای ترکیه با چراغ سبز 
آمریکا انجام می شــود. او گفت، آمریکا در واقع ُکردها را 

به ترکیه فروخته است. برخی کارشناسان می گویند که 
آمریکا نمی تواند نیروهایش را از سوریه خارج کند، چرا که 
اگر به چنین اقدامی دست بزند، عما شکست مفتضحانه 

خود در سوریه را پذیرفته است.
»ریزان حدو« مشاور رسانه ای گروه »یگان های مدافع 
خلــق« ُکرد اعام کرد، حمله احتمالی ترکیه به مناطق 
شرق فرات در شمال سوریه »تجاوزی ظالمانه« است و 
باید مقابل آن ایستاد.به گزارش خبرگزاری فارس، حدو  
گفت، فریب دادن ُکردها توسط آمریکا، شبیه فریب دادن 
»صدام« دیکتاتور معدوم عراق توسط واشنگتن است. در 
پایان، آمریکا و ترکیه در پیمان ناتو همپیمان و شــریک 
هســتند و محال است که واشنگتن ترکیه را رها کند و 

جانب کرد ها را بگیرد.

ترامپ به طور ضمنی تایید کرد
وال  استریت ژورنال از خروج فوری همه نظامیان آمریکایی از سوریه خبر داد

بلژیک
فارس: »شــارل میشل« نخست وزیر مکزیک، عصر سه شنبه از 
ســمت خود استعفا کرد. گفته شده اســت که دو حزب »سبز« و 
»سوسیالیست« در پارلمان رای اعتماد خود از نخست وزیر را سلب 

کرده بودند.
یمن

تسنیم: »محمد علی الحوثی« رئیس  کمیته عالی انقاب یمن، 
با انتقاد شــدید از »عمر البشــیر« رئیس جمهور سودان، گفت که 
البشــیر در تجاوزات ائتاف سعودی به یمن، مشارکت فعال داشته 
اســت. ســودان اخیرا اعام کرده اســت که نیروهایش را در یمن 

افزایش می دهد.
سودان عضو ائتاف سعودی است.
آمریکا

یورونیوز: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، دستور تشکیل 
فرماندهی فضا را صادر کرد. این نهاد تازه تاســیس که تحت نظر 
پنتاگون خواهد بود، کنترل کلیه عملیات نظامی در فضا را به عهده 

خواهد داشت.


