
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1396/6/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا مختاری به شماره 
ملی 4569310869 و علیرضا قاســمی به شماره ملی 0491122136 
و خانم ها لیلی فعلی به شــماره ملی 0491269684 و نیلوفر فامیلی به 
شــماره ملی 0061248827 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای محمد حسین ساعدی به شماره ملی 
0048084719 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلســتانی به 
شماره ملی 1249772400 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و زیان منتهی به 
سال 1395 به تصویب رســید. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
 و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آوای نو )سهامی خاص( به شماره ثبت 87 
و شناسه ملی 10100019197 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/7/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمدتقی رضایی به شــماره 
ملــی 0041094697 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و 
محمدرضا رضایی به شماره ملی 0043671527 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهرداد رضایی به کد ملی 
0061780251 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند و کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء 
مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت صنایع پرداخته تهران یراق 
سهامی خاص به شماره ثبت 200650 

و شناسه ملی 10102424096 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل قانونی شرکت به آدرس: استان 
تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - جهان 
کودک - خیابان کیش - خیابان دیدار شــمالی - پاک 5 - طبقه 

دوم - واحد 7 با کدپستی: 1518843136 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گیاس کامپیوتر 
سهامی خاص به شماره ثبت 93047 

و شناسه ملی 10101371590 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/07 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســید لقمان حســینی کد ملی 
3720491986 بــا دریافــت کلیه سهم الشــرکه خــود از صندوق 
شــرکت از ردیف شــرکاء شرکت خارج شــد. - آقای محمدحسین 
ابتهاج کد ملی 2240078944 با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از 
صندوق شــرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد.- سرمایه شرکت 
از مبلــغ 140000000 ریال بــه 128900000 ریال کاهش یافت 
و ماده 4 اساســنامه به نحو مذکور اصاح گردید. اســامی شرکا بعد 

از کاهش ســرمایه به شرح زیر اســت: آقای محسن گلپایگانی با کد 
ملــی 4590906325 دارای 2250000 ریال سهم الشــرکه- آقای 
فریبــرز گلپایگانی با کدملی 2110599340 دارای 6650000 ریال 
سهم الشرکه آقای محمدعلی گلپایگانی به شماره ملی 4590993457 
دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه آقای فراز گلپایگانی به شماره 

ملی 5410015193 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت  ساتراپ هیرکان شارستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 515866 
و شناسه ملی 14007087710 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1397/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
خانم زهرا مجاهد کعبه به شــماره ملی 387164501 به 
عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه جعفری به شماره ملی 
0076554341 به  عنــوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای میر امیررضا طباطبایی ماهر به شماره ملی 
0062403291 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
خانم مژگان میرزائی به شــماره ملی 0450342719 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه شفیع به 
شــماره ملی 0872490815 به سمت عضو هیئت مدیره 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته برات و قراردادها و عقود اسامی با امضا مدیرعامل 

همراه مهر شرکت معتبر باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت زیست بام سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت 458219 

و شناسه ملی 14004283556 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/7/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال 96 به تصویب رســید. موسسه هشیار ممیز ش.م 
10100439645 به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر قارونی با 
کد ملی 0043433324 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال بــه قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به شــماره 
ملــی 0043216031 و آقای احمد بیدابادی به شــماره ملی 
004638158 و آقای عبدالحســین بیدابادی به شــماره ملی 

.0043821121
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها
 سهامی خاص به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/5/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق 
گردید و ماده مربوطه در اساســنامه اصــاح گردید: - مبادرت 
به کلیه امور و عملیات صنعتی، ســرمایه گذاری و مشــارکت، 
تاسیس، تجهیز، نصب و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی 
و ســرمایه گذاری و انجام کلیه پروژه های بســته بندی و صنایع 
تبدیلــی کلیه محصوات مجاز بویژه مواد غذایی- انعقاد قرارداد 
با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شــرکت، 
ایجاد شعب، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور- 
شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی 

اعم از داخلی و بین المللی- برگزاری نمایشــگاه عرضه و فروش 
کااهای مجاز در داخل و خارج از کشور، برپایی غرفه و شرکت 
در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی- خریدو فروش، پخش 
و توزیع، صادرات و واردات کلیه کااها، تجهیزات و ماشین آات 
مجاز، حق  العمــل کاری- انجام کلیه امــور گمرکی و عملیات 
بارگیری و ترخیــص کاا از گمرک. )در صورت ضرورت قانونی 

انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای ازم(.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تاج گستر سما سهامی خاص به شماره ثبت 477947 
و شناسه ملی 10460097734 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/6/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا قاسمی به شماره 
ملی 0491122136 به ســمت رئیس هیئت مدیره، خانم 
نیلوفر فامیلی به شماره ملی 0061248827 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا مختاری به شــماره ملی 
4569310869 به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و 

بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آوای نو)سهامی خاص( به شماره ثبت 87 
و شناسه ملی 10100019197 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در  نظر دارد پروژه ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح 
مشخصات، اطاعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صاحیت واگذار نماید.

 1397/10/6 تاریخ  از  از سایت:  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   -1
الی 1397/10/11

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

مورخ  یکشنبه  روز   14 ساعت  تا  حداکثر  پیشنهاد:  ارائه  مهلت  آخرین   -3
1397/10/23

4- تاریخ جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت در روز دوشنبه مورخ 1397/10/24 
راس ساعت 9 صبح می باشد.

5- ارسال پاکت الف )اصل تضامین شرکت در مناقصه( به اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان قزوین- اداره حراست الزامی است.

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطاع پیمانکاران خواهد رسید.
به  یا  و   028-33659499 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطاعات  کسب  جهت   -7
آدرس قزوین- چهارصد دستگاه- انتهای بلوار حکیم اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه نمایند.
8- اطاعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه )www.setadiran.ir( در استان 

قزوین 02833241067 و مرکز تماس 02127313131 می باشد.

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان قزوین

مبلغ برآورد موضوع مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
نوع مناقصهشماره مناقصهصاحیت مورد نیاز)ریال(

اصاح نقاط حادثه خیز آزادراه قزوین-رشت 1
یک مرحله ای 200971316000079رتبه 5 راه و ترابری11/785/122/034600/000/000با استفاده از روسازی بتنی

لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی 2
یک مرحله ای200971316000080رتبه 5 راه و ترابری7/000/000/000350/000/000نجم آباد

خرید خط کشی سرد )فام سفید و زرد( 3
23/765/297/4001/200/000/000شهرستان های قزوین- البرز- آبیک

رتبه 5 راه و ترابری/ تائیدیه معتبر از 
دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

یک مرحله ای200971316000081

خرید خط کشی سرد )فام سفید و زرد( 4
15/988/011/000800/000/000شهرستان های آوج- بوئین زهرا- تاکستان

رتبه 5 راه و ترابری/ تائیدیه معتبر از 
دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

یک مرحله ای200971316000082

5
عملیات نگهداری و ایمن سازی راه های 
شهرستان های قزوین )کوهین- طارم 

سفلی- الموت- بخش مرکزی( و تاکستان
یک مرحله ای200971316000083رتبه 5 راه و ترابری30/020/950/9001/510/000/000

عملیات نگهداری و ایمن سازی راه های 6
یک مرحله ای200971316000084رتبه 5 راه و ترابری30/028/636/5811/510/000/000شهرستان های البرز- آبیک- آوج- بوئین زهرا
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در دیدار با  اشرف غنی عنوان شد 
هشدار شمخانی 
درباره تاش 
برای انتقال عناصر 
شکست خورده داعش
 به افغانستان

۳

آش مدیریت شستا شور شد
صدای اصاح طلبان هم درآمد
صفحه2

خبر ویژه

نقش ما در اخراج آمریکا 
از سوریه

یادداشت روز

صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان از بودجه 98

بودجه شرکت های دولتی ۳ برابر بخش عمومی
شفافیت را از اینجا شروع کنید

به جای مسئولیت پذیری و عذرخواهی

حمله مدعیان اصاحات به شورای نگهبان 
پس از گرای بی بی سی!

وداع شکوهمند با آیت اه هاشمی  شاهرودی
پس از اقامه نماز از سوی رهبر انقاب

مرگ دومین کودک پناهجو
در بازداشتگاه های آمریکا طی 2 هفته

* در حالی که کمتر از دو هفته از مرگ یک کودک پناهجو  در بازداشــتگاه های آمریکا به دلیل تشنگی 
و شــوک ناشی از بازداشــت  نمی گذرد، خبرگزاری ها از مرگ دومین کودک پناهجو در بازداشتگاه خبر 

می دهند.
* بنابر بیانیه اداره گمرک و مراقبت مرزی آمریکا، این پســر بچه در بازداشتگاه دچار حالت تهوع شده و 
پس از انتقال به بیمارستان بامداد سه شنبه درگذشت.                                                 صفحه آخر

* ارتش سوریه با کمک کردها علی رغم تهدیدهای 
ترکیه وارد منبج شد.

* حضور حســنی مبارک به عنوان شاهد در دادگاه 
مرسی!

* نیویورک تایمز فاش کرد؛ حضور افسران آمریکایی 
در اتاق جنگ ریاض علیه انصاراه.

* شیخ عیسی  قاسم رهبر شیعیان بحرین از بیمارستان 
لندن مستقیم به نجف رفت.                 صفحه آخر

در واکنش به توئیت تحقیر آمیز ترامپ

رای الیوم: آل سعود دستگاه خودپرداز ترامپ است
هم تحقیر می شود هم پول می دهد

* وزیر امور اقتصادی و دارایی: برخی شــرکت های 
 دولتــی بــه رغــم دارایی هــای کان بازدهــی

نداشته اند.
* فاز 3 پاایشگاه ستاره خلیج فارس ماه بعد افتتاح 

می شود.

*  افزایــش 11 برابری ظرفیت تولید برق کشــور 
نسبت به قبل از انقاب.

* نایب رئیس اتحادیه مشاوران اماک: سیاست های 
مســکنی وزیر راه و شهرسازی همان سیاست های 
عباس آخوندی است.                           صفحه۴

مرکز پژوهش های مجلس:

 نقدینگی در دولت کنونی
 بیش از 3 برابر شده است

* ســقف کلی بودجه 98 حدود هزار و 700 هزار میلیارد تومان است که بیش از دو سوم آن  
متعلق به شرکت های دولتی است.

* محمد حسینی، عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس: بودجه سال آینده شرکت های 
 دولتی هــزار و 200 هــزار میلیارد تومان اســت که دقیقا ســه برابــر بودجه عمومی 

)۴07 هزار میلیارد تومان( است.
* گفتنی اســت، این بودجه عظیم نیازمند شفافیت بیشتری است و اگر دولت واقعا مدعی 
شفافیت می باشد، بهتر اســت از همین جا آغاز کند و مشخص نماید این بودجه صرف چه 

اموری می شود.

* با وجودی که وزیر اقتصاد اعام کرده که بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده می باشند، 
چگونه است که دولت باز هم بخش عظیمی از بودجه را به آنها اختصاص می دهد؟

* حسینی: حدود ۴0 تا ۴5 درصد بودجه 98 وابستگی مستقیم به نفت دارد.
* در حالی که تورم برای اقشار آســیب پذیر بیش از 30 درصد است، میزان افزایش حقوق 

پیش بینی شده در بودجه در حد 20 درصد است.
* وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی: دولت برای سال آینده 50 هزار میلیارد تومان 

اوراق بدهی منتشر می کند که می تواند عامل فروپاشی اقتصاد باشد.
                                                                                                                                 صفحه۱۱

صفحه3

* اصاح طلبان که این روزها به دلیل رفتار زشــت 
یکی از نمایندگان لیســت امیــد در مجلس مورد 
انتقاد و سؤال قرار گرفته اند، در یک فرافکنی عجیب 
و همگام با بی بی سی، شورای  نگهبان را مورد هجمه 
قرار داده و مدعی هستند وضعیت نامطلوب مجلس 

محصول نظارت استصوابی است!
* بی بی ســی: غربالگری ســخت گیرانه شورای 
نگهبان در بررســی صاحیت کاندیداها و نقش 
پررنــگ اعضای این نهــاد در تصمیم گیری های 
نمایندگان مجلس، عما جایگاه مجلس را در بعد 
قانونگذاری و نظارت کم رنگ کرده اســت. با این 
حال شورای  نگهبان حاضر نیست مسئولیتی در 

قبال نقش خود در عملکرد مجلس را بپذیرد.

* تابش، نایب رئیس فراکســیون امید: این مجلس محصول نظارت استصوابی شورای نگهبان است و 
بهتر است فرا فکنی نکنیم!

* عبداه ناصری: شــورای نگهبان با نظارت اســتصوابی خود به اندازه کافی آسیب زا بوده و هیچ وقت 
مسائلی مانند رفتار نمایندگان را در دستور کار خود قرار نداده است.

* اگر از نظر مدعیان اصاحات مسئول این ناهنجاری ها شورای نگهبان است، به طور منطقی نظارت این شورا 
باید تقویت شود یا همین نظارت حداقلی نیز مورد هجمه قرار گیرد؟! البته وقتی خط تحلیلی از رسانه ملکه 
انگلیس گرفته شود، چنین موضع گیری های متناقضی جای تعجب چندانی هم ندارد.                صفحه2 مخالفت آلمان 

با استقرار 
موشک های آمریکا 
در خاک اروپا

۱۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
چرا 
بیکار نشسته اید 
به فکر انتخابات 
و قدرت باشید!

۱۱

حقوق معوق کارکنان 
گروه ملی فواد 
به طور کامل
 تسویه شد

۱۱



اخبار كشور
صفحه 2

  پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷
۱۹ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۸۵

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* رحلت جانگداز دانشــمند مجاهد و برجســته عالم تشیع حضرت آیت ا... 
هاشمی شــاهرودی رضوان ا... علیه، آن اسوه صبر و تاش و زهد و برادر سه 
شهید، را به علمای اسام به ویژه رهبر فرزانه و حکیم و ملت بزرگ کشورمان 
تسلیت و از حضرت حق علو درجات برای آن یار سفرکرده مسئلت می نمایم.
0917---4190

* در حال حاضر در منطقه شرایط خوبی برای کشور ما به وجود آمده متاسفانه 
دولت آقای روحانی نمی تواند یا نمی خواهد از این ظرفیت ها استفاده بکند و 

تمام چشم و گوش خود را متوجه غرب و غربی ها کرده است.
0912---2770
* چرا می گویند ترامپ احمق و دیوانه اســت؟ اتفاقا خیلی هم عاقل اســت! 
چرا؟ چون وقتی موشــک در 5 کیلومتری پایگاه آمریکایی ها در سوریه فرود 

آمد دمش را روی کولش گذاشته و می خواهد فرار را بر قرار ترجیح دهد.
طاهری- مایر
* در بودجه 98 که در تاریخ 97/10/4 توســط رئیس جمهور تقدیم مجلس 
شــورای اسامی شــد 50 درصد بودجه دفاعی کشور به ویژه سپاه را کاهش 
داده اند! معلوم شــد که دولت نه تنها مشــکل اقتصــادی جامعه و منطقه را 

نمی بیند بلکه از تهدید های امنیتی کشورمان نیز با خبر است!
حسامی

* سال هاســت ایران دشمنی خودش را با رژیم کودک کش و جنایتکار اعام 
کرده اســت و تمام دنیا هم می داند که این رژیم خبیث بســیاری از نخبگان 
جهان به ویژه جمهوری اسامی را با ترور از بین برده است. چرا جناب ظریف 

در گفت وگو با فرانسوی ها، منکر دشمنی ما با این رژیم جعلی شده است؟!
گروسی
* آقای ظریف یا به خاطر خســتگی ناشی از سفرهای مذاکراتی برجام دچار 
فراموشــی شــده و یا اینکه به خاطر زندگی در آمریکا بیانات امام راحل)ره( 
در اوایل انقاب به گوشــش نرسیده است که در مصاحبه با روزنامه فرانسوی 
می گوید ما کی خواهان محو اسرائیل شده ایم؟! امام راحل فرمودند؛ اسرائیل 
باید از صحنه روزگار محو شــود. چرا بنیاد حفظ و نشــر آثار امام راحل)ره( 
با بودجه میلیاردی در برابر تحریف ســخنان امام راحل)ره( ســکوت اختیار 

کرده است؟!
0919---7899

* آقای ظریف جمله حضرت امام خمینی)ره( که فرموده اند اســرائیل باید از 
صحنه روزگار محو شود را به جمله »محو خواهد شد« تحریف کرده است. با 
این تحریف ها و وادادگی ها چه چیزی به دست آورده اند؟ آیا غیر از این است 

که جسارت دشمن بیشتر می شود؟
4587---0912 و 8853---0921

* امیدوارم مجلس شورای اسامی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بودجه 
سال 98 را با دقت ازم تصویب کند. به ویژه بودجه نهاد ریاست جمهوری را 

حاتم بخشی نکنند که مردم به شدت در فشارند!
طباطبایی قمی

* رئیس جمهور در مجلس گفتند، دولت گران اداره می شود! و آموزش و پرورش 
را مثال زدند! چرا به جای خصوصی سازی آموزش و پرورش به خصوصی سازی 
واقعی و همراه با نظارت دقیق خودروسازی، فوتبال، پتروشیمی فکر نمی کنند؟! 
با خصوصی سازی آموزش و پرورش تیشه به ریشه آموزش و پرورش می زنند!
0913---0626

* دولــت با اقداماتش دار را گران کرد در نتیجه قیمت اجناس و کااها باا 
رفت حال که قیمت دار پایین آمده هیچ چیز ارزان نمی شود بنویسید سیاه 
کــردن مردم بهتر از این ممکن نیســت. البته مــردم از هرچه اصاح طلب و 

غرب زده است بدشان آمده و متنفر هستند.
0912---5271

* بی تابی آقای حضرتی از نمایندگان مجلس برای فراری دادن نماینده بی ادب 
و زیاده خواه ســراوان طبیعی نیست چه بســا با باارفتن این پرده فسادهای 

دیگری از جنس شهرام جزایری و... آشکار شود.
0939---1156

* بی کفایتی مدیریتی از این بیشتر که قیمت مرغ به کیلویی 14 هزار تومان 
برسد. کنترل قیمت گردو، پسته و انواع خشکبار توسط دولت پیشکش آیا از 
عهده کنترل قیمت مرغ هم عاجزند؟ بنویسید این حقوق هایی که دولتمردان 

ماهیانه می گیرند اگر کاری نکنند، نمی تواند حال باشد.
0938---1638

* در تاریخ 97/10/2 مرغ در رفسنجان به کیلویی 14 هزار تومان رسید. چرا 
مجلس اقدامی نمی کند؟ مرغ 5 هزار تومانی چرا باید سه برابر شود.

علیزاده- رفسنجان
* بســیاری از مردم زیر چرخ های تورمی ناشــی از تدابیر دولت تحت فشار 
ســنگین قرار گرفته و زندگی بر آنان بســیار سخت شده است. خیلی راحت 
می شد جلوی این فشارها را گرفت و نگذاشت به زندگی مردم آسیب وارد شود 

مشکل این است که دولتمردان هم نمی خواهند هم نمی توانند.
0912---9786

* اقدام ســتاد پیگیری قاچاق برای جمع آوری پوشــاک قاچاق از بازار قابل 
تقدیر بوده و حرکتی انقابی در جهت اشــتغالزایی و رونق گرفتن اقتصاد در 

کشور می باشد و امیدواریم تداوم داشته باشد.
0918---4070

* سیستم فروش بلیط قطار تغییر کرده و دیگر کد ملی نمی خواهد. این امر کار 
نیروهای امنیتی و انتظامی را دشوار می کند. آیا حذف کد ملی صحیح است؟
0912---6331

* چرا دولت برای کنترل بازار اقدامی نمی کند؟ اگر قادر به کنترل بازار نیست 
پس حداقل به سبک شهید رجایی کااهای ضروری را کوپنی کند.

0912---5401
* وام ازدواج 15 میلیون تومانی جوانان پول یک دســتگاه یخچال نمی شود. 
مســئوان امر کاری بکنند. در حال حاضر 37 ســال سن دارم  و نتوانسته ام 

ازدواج بکنم.
0936---3885

* حضور روزانه 50-40 معتاد و فروشــنده مواد در اطراف پایانه خاوران در 
شرق تهران، چهره زشتی به محل داده است. کانکس ناجا در چند متری این 
افراد قرار دارد. با توجه به ســخنان رهبر معظم انقاب در تاریخ 97/10/2 با 
فرماندهان ارشــد ناجا، این منطقه و مناطق دیگر را از آلودگی های اعتیاد و 

... پاکسازی کنند.
سوری

*  وزارت راه  و شهرسازی از آبان ماه 1383 عملیات احداث جاده اراک- فرمهین 
را به طول 43 کیلومتر شــروع کرده ولی با گذشــت 14 سال هنوز به اتمام 

نرسیده است. چرا؟!
0918----5560
* کاموافروشی های حسن آباد تهران، نخ پشم ترکیه را کیلویی 250 هزار تومان 
می فروشــند! لطفا مسئوان دولتی کمی هم به فکر تولید داخلی روستایی و 

عشایری باشند تا محصول خود را در بیابان رها نکنند!
0918 ---2712
* شرکت سایپا از دادن دعوت نامه آبان ماه برای تحویل پراید خود داری می کند. 
به نظر می رســد می خواهند با به تاخیر انداختن زمان تحویل آن را مشمول 

افزایش قیمت  بکنند. چرا مسئوان امر با این تخلفات برخورد نمی کنند؟
0911---3519
* اطاعات دارویی 1490 وزارت بهداشت مدام در حال پاس دادن بین خود 
و اطاعات دارویی دانشگاه می باشد. یک ماه است که به دنبال دارویی هستم 
که در بازار سیاه به وفور هست ولی در داروخانه ها نیست آخر رانت و قاچاق  

و اختاس دارویی تا کی قرار است تداوم یابد؟!
0912---2809
* چرا دولت وقتی قول می دهد به قول خود عمل نمی کند؟ مگر قرار نبود تا 
پایان آذرماه 97 بسته حمایتی بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت شود؟ 
0912---6580
* در دهستان قلعه  شاهین از توابع سر پل ذهاب عده ای زمین خوار تا نزدیکی 
آب رودخانه زمین ها را به تصرف درآورده  و غصب کرده اند. مســئوان اداره 

جنگل ها و مراتع پاسخ بدهند با این بی قانونی ها چه کرده اند؟
0918---2753

آش مدیریت شستا شور شد
صدای اصاح طلبان هم درآمد

خبرگزاری اصاح طلب کار )ایلنا( در واکنش به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر 
زیاندهی و واگذاری شستا نوشت آیا قرار است این مجموعه به ثمن بخس واگذار 

شود؟ دولت نمی تواند درباره این مجموعه، به مثابه »مال خود« برخورد کند.
حســن روحانی روز سه شــنبه هنگام تقدیم ایحه بودجه به مجلس گفت: 
»ما ثروت و دارایی زیادی داریم اما آن را در گاوصندوق گذاشته و قفل کردیم. 
صندوق های رفاه را ببینید به چه روزی افتاده اند. ما زمانی اگر مشــکل داشتیم، 
به سمت صندوق ها می رفتیم. شستا بنگاه های زیان ده دارد و نمی تواند پشتیبان 
صندوق باشد. ما در اقتصاد دولتی مشکل داریم. با قولی که وزیر کار داده سال 

98 سال عرضه بنگاه های اقتصادی و شستا به بازار سرمایه خواهد بود.
در پــی ایــن اظهارات خبرگــزاری ایلنا از قول کامبیز نــوروزی حقوقدان 

اصاح طلب نوشت:
 بــدون تردیــد یکی از کانون هــای جدی و عظیم »پنهــان کارِی دولت«، 
شستاست؛ حجم سرمایه  آن مشخص نیست، میزان سود و زیان آن نیز مشخص 
نیست، تقریباً اصًا معلوم نیست در شستا چه می گذرد. چه اکنون که این نگرانی 
وجود دارد که شاید شرکت های شستا واگذار شود و چه در گذشته، همیشه در 
مورد عملکرد شستا تردیدهای جدی وجود داشته است، اطاعات پنهان بوده و 
هیچ زمان میزان دقیق مایملک این سازمان مشخص نبوده است. در واقع دارایی 
ملت که در اختیار این ســازمان عظیم اقتصادی ست، در هاله ای از انواع ابهامات 

است و پرسش های بی پاسخی در این زمینه وجود دارد.
مســئله اصلی در مورد شستا این نیســت که اان کدام سازمان و یا کدام 
وزارتخانه بیشتر مداخله می کند و قصد بهره برداری از منابع آن را دارد؛ مسئله 
اصلی این است که یک محیط اقتصادی بسیار بزرگ داریم که در برخی شاخه ها 
مثل شاخه های دارویی واجد »انحصار« است، اما همه  روابط آن در فضایی پنهان، 
نضج می گیرد و به پیش می رود.دولت با وجود تبلیغات گســترده و فراوانی که 
در رابطه با »گردش آزاد و شفاف اطاعات« صورت می دهد، هیچ زمان به اصل 

گردش آزاد اطاعات وفادار نبوده است.
نوروزی گفت: وقتی دولتی شــعاری ســر می دهد، علی القاعده باید به این 
شــعار وفادار بماند؛ علت اصلی این عدم وفاداری هم، حضور جریان های بسیار 
پرقدرِت تکنوکراتیک اســت که قدرت را در دولت قبضه کرده اند و اجرم یک 
قلعه هول انگیِز منافع برای خودشان تمهید کرده اند و همین ها نمی گذارند و اجازه 
نمی دهند که اطاعات شفاف منتشر شود. همین اان هیچ یک از عملکردهای 
واقعی شستا منتشــر نمی شود و مانع از دسترسی جامعه به اطاعات اقتصادی 
می شــوند. درحالیکه شســتا جزو اموال ملت است و باید همه بدانند در آن چه 

روندی در جریان است.
وی افــزود: نه فقط کارگران، بلکه کل جامعه باید بداند که اان در شســتا 
چه می گذرد؟ درآمد آن چیست؟ سود و زیان چقدر است؟ چه مدیرانی حضور 
دارنــد؟ حقوق این مدیران چقدر اســت و نقل و انتقــاات مالی چگونه انجام 
می شود؟ منتها مع ااسف، اطاعات منتشر نمی شود. هر زمان دولت مجاب شد 
که باید »صادقانه« اطاعات را منتشر کند و از این حلقه های پنهان که سرشار از 
موقعیت های جرم زاست، شستا را خارج کرد، این دغدغه ها هم خاتمه پیدا می کند.

ایلنا پرســید: »از زمان روی کار آمدِن روحانی، مدیر فعلی، ششمین مدیر 
شستاست؛ آیا این تغییرات متناوب را می توان در قالب منازعات جناحی و سیاسی 
برای برخورداری از ثروت شستا، تفسیر کرد؟«. نوروزی پاسخ داد: معمواً تغییرات 
متناوب مدیریتی، زاییده چند عامِل درهم پیچیده است؛ یکی اینکه عزل و نصب ها 
بیش از اینکه ناشــی از صاحیت ها و توانمندی های فرد باشــد، ناشی از روابط 
و منافع اســت؛ در شستا، منافع بسیار گسترده و هوس انگیزی در جریان است. 
بخش دیگر، ناشی از درهم ریختگی نهادی نظام حقوقی حاکم بر شستاست. ظاهراً 
شرکت های شستا تحت ضوابِط شرکت های خصوصی فعالیت می کنند اما سازمان 
تامین اجتماعی و شســتا، از محل ثروت عمومی، تامین شده است. لذا ماهیت 
حقوقی شســتا کامًا مبهم است و اتفاقاً بخشی از این ابهام »تعمدی« است به 
این دلیل که هرجا ابهام زیاد است، حکم محیط های تاریکی را پیدا می کند که 
در آن هر عملی مجاز اســت؛ بنابراین ناکارآمدی مدیریت ها، منازعات قدرت و 
ابهامات عمیق در ماهیت حقوقی شستا، عوامل جابجایی مدیریت هاست و خود 
این جابجایی مدیریت ها، نشان دهنده  ناکارآمدی و ناشایستگِی سطوح باادستِی 
شستاســت. باید بدانیم جابجایی مدام مدیریت، یکــی از بدترین و زیانبارترین 

اتفاقاتی ست که می تواند برای یک سازمان عظیم اقتصادی رخ بدهد.
وی همچنیــن گفــت: »نمی تواند« و نباید با شســتا بــه مثابه مال دولت 
برخورد کند. دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد. منتها مشکل اصلی همان 

پنهانکاری های گسترده است.
کیهان یادآور می شــود آقای روحانی توضیح نداده که چرا در 5 سال، شش 
مدیر شستا تغییر کرده اند و چرا این شرکت به زیان دهی رسیده اما دولت ظرف 5 
سال گذشته دست روی دست گذاشته است. بنابر اعام لطفی مدیرعامل شستا، 
ارزش معامات این مجموعه بزرگ 2 درصد کل اقتصاد کشور را شامل می شود.

ظریف: برجام را به معیشت گره زدیم
تا مطالبات برای انعقاد برجام باا برود!

تصریح وقیحانه محمدجواد ظریف مبنی بر فریب اقتصادی مردم در برجام، سزاوار 
توبیخ وی و دیگر دولتمردان مسئول، در مجلس و دستگاه قضایی است.

محمدجواد ظریف اخیراً در مصاحبه با روزنامه خراسان با رد این که اهداف برجام، 
اقتصادی بود، گفت: باید دو موضوع را از هم جدا کنیم. یکی از اهداف راهبردی ما 
از برجام و دیگری مابه ازاهای اقدامات ما و غرب. بله غربی ها باید هزینه می دادند که 
آن هزینه اقتصادی بود. آن زمان یک معادله ای درست شد بین اقدامات ما و اقدامات 
غربی ها، اقدامات ما هسته ای بود و اقدامات آن ها اقتصادی، بنابراین در این که غربی ها 

در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند، شکی نیست.
اما این واقعیت به این معنی نیســت که هدف از برجام اقتصادی بود. اصًا این 
طور نیســت. مذاکرات ما درباره برجام تا فروردین 94 )یعنی سه ماه قبل از توافق 
نهایی برجام( صرفاً هسته ای و امنیتی بود. آقای دری اصفهانی که واقعاً هم خدمات 
شایانی به برجام کرد در فروردین 94 در لوزان وارد مذاکرات شد یعنی تا آن زمان 
ما بحث تخصصی اقتصادی نمی کردیم. بحث های هسته ای، امنیتی و خارج شدن از 
شورای امنیت بحث های اصلی ما بود و این که کسی بگوید هدف برجام اقتصادی 

بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده بود، نمی سازد.
)برخاف این ادعای ظریف، آقای روحانی در روز اعام توافق برجام، تصریح کرد 
که همه تحریم های بانکی و مالی بالمره در روز اجرای توافق برداشــته خواهد شد. 
او همچنین گفته بود تحریم ها باید برداشته شود تا مشکل تولید و اشتغال و رونق 
اقتصادی و آب خوردن مردم و آلودگی هوا برطرف شود. همچنین رونق بخشیدن 
به اقتصاد ازطریق توافق به حدی که مردم بی نیاز از یارانه شوند، از شعارهای دولت 
بــود. همچنین حامیان دولت مدعی بودند هر روز تأخیر در اجرای برجام چند صد 

میلیون دار خسارت به همراه دارد(.
ظریف در ادامه ضمن تحریف واقعیت های مسلم مدعی شد: این که ما بیاییم 
صورت مسئله را عوض کنیم و بگوییم هدف برجام رفع تحریم ها بود و ما نرسیدیم 
درست نیست. هدف برجام چیز دیگری بود که حاصل شد. وظیفه اروپا و آمریکا رفع 
تحریم ها بود که به خصوص آمریکایی ها نشان دادند طرف مذاکراتی خوبی نیستند. 
این به آن معنا نیست که دوباره هدف برجام را بازتعریف کنیم. اما اشکال این است 
که در داخل، دولت برجام را با اقتصاد و معیشت مردم گره زده است. شاید به دلیل 
فشارهای برخی محافل داخلی که می خواستند فرایند برجام طی شود، دولت مجبور 
شد که سرنوشت برجام را با اوضاع اقتصادی مردم گره بزند تا مطالبات را برای انعقاد 
توافق باا ببرد. به نظر می رسد این نقطه انحراف باشد و اان ادبیاتی که تثبیت شده 
این است که هدف برجام اقتصاد بوده و چون نرسیدیم برجام شکست خورده است.
اذعان به باا بردن مطالبات عمومی برای انعقاد )به هر قیمت توافق(، اعتراف به 
خیانت دیگری هم هست و آن اینکه بدین ترتیب با یک دروغ و تبدیل آن به مطالبه 
عمومی، عماً کشور را در عرصه مذاکره و چانه زنی، پیشاپیش خلع ساح کرده و در 

مقابل دشمن، مجبور وانمود کرده اند!!
مرعشی: روحانی تندروی کرد

و مجبور شد عقب نشینی کند
سخنگوی حزب کارگزاران می گوید روحانی در انتخابات و پس از آن تندروی 

کرد و به خاطر همین اشتباه مجبور به عقب نشینی شد.
حسین مرعشی به روزنامه آرمان گفت: آقای روحانی احساس کرد برای انتخابات 
نیاز دارد که مقداری تهاجمی عمل کند، لذا احساسش به تهاجم مثبت شد. بعد 
از انتخابات نیز این را ادامه داد که البته این اشتباه را هم دوستان اصاح طلب ما 
در مجلس ششم مرتکب شدند و هم آقای روحانی بعد از رأی در 96، باید به این 
نکته توجه کرد که در دوره انتخابات وقتی شما تهاجم می کنید و رادیکال می شوید 
حداکثر تهاجمتان به طرف مقابل که کاندیدای دیگری از جریان رقیب اســت باز 
می گردد، اما زمانی که پس از انتخابات این تهاجم را  ادامه می دهید طرف شــما 
دیگر کاندیدای شکست خورده نیست، بلکه شما با نظام طرف هستید. لذا محیط 
تغییر می کند و به نظر من آقای دکتر روحانی متوجه این ظرافت نشد که محیط 
بعد از پیروزی با محیطی که وی در آن قرار داشــت تفاوت کرده بود. تندی های 
آقــای روحانی پس از انتخابات وی را بعداً با محدودیت های جدی مواجه کرد که 
مجبور به عقب نشینی شد تا آن را جبران کند و این عقب نشینی ها خاف انتظار بود.
وی همچنیــن گفته اســت: آنچه من تا امروز فهمیدم شــاید آقای روحانی 
چشم انداز روشنی برای آینده ایران ندارد. رئیس جمهور در دولت نخستش هدف 
مشخصی را تعقیب می کرد، که برجام را به نتیجه برساند لذا ایستادگی کرد و خوب 
هم به نتیجه رسید. در دولت دوم من هنوز نتوانستم بفهمم که هدف و چشم انداز 
آقای روحانی چیست. البته ممکن است وجود داشته باشد، اما از سخنان و مواضع 

رئیس جمهور، معاون اول و وزرا نمی توانیم بفهمیم که دولت به دنبال چیست. به 
نظر من پس از برخوردی که آمریکایی ها با برجام کردند و 1+4 نیز تاکنون رفتار 
شایســته ای نداشته، اان به نظر می آید که سیاست دولت اداره مطلوب کشور در 

شرایط بحران است.
خروجی ائتاف پولکی امید

زمزمه بلیت مترو 10 هزارتومانی
یک سایت اصاح طلب از اعضای شورای شهر تهران خواست با ندانم کاری های 

خود بر دغدغه های مردم اضافه کند. 
عصر ایران در واکنش به اظهارات یک عضو شــورای شــهر نوشــت: محمود 
میرلوحی، عضو شورای شهر تهران می گوید: »باید کسی که در تهران زندگی می کند 
هزینه های زندگی در تهران را بپردازد. من فکر می کنم براساس آنچه در دنیا مرسوم 
است، قیمت واقعی بلیت مترو در تهران در حدود 10 هزار تومان تمام می شود.«

شاید شــما ندانید اما همین هزار تومان های روزانه هم برای بخشی از مردم 
سخت است چه برسد به 10 هزار تومان!

مترو را برای چه ساختیم؟ کمک به حل ترافیک شهری و کاهش آلودگی هوا. 
خوب، وقتی هزینه آن 10 برابر حالت عادی شود، همان مردمی که با مترو می آمدند، 

ترجیح می دهند تاکسی سوار شوند و فشار مترو را تحمل نکنند.
از مســئوان محترم درخواست می کنیم، لطفا با سخنرانی ها و مصاحبه های 
خود، دغدغه ای به دغدغه های مردم اضافه نکنند. لطفا از گرانی بنزین و مترو حرف 
نزنند. مردم به اندازه کافی در این روزها با مشــکات ریز و درشت سرکار دارند و 

به قول معروف »آنقدر سمن هست که یاسمن ُگمه«.
واقعا اگر در شهرهای کوچک و روستاها، کار و امکانات مناسب وجود داشت 
آیا مردم صابون مهاجرت را به تن خود می مالیدند و از دیار خود دل می کندند و 
راهی تهران می شــدند؟ تمرکز گرایی را از تهران بردارید و همه امکانات را در کل 
کشور پراکنده کنید و بعد به دنبال گرفتن هزینه زندگی مردم در پایتخت باشید.

یادآور می شود در سال قبل روزنامه آفتاب یزد در گزارشی تصریح  کرد: دبیرکل 
برخی حزب اشرافی، لیست موسوم به فهرست امید را با مطالبه 2 میلیارد تومان 

از هر یک از نامزدهای متقاضی بسته اند.
 FATF طعمه سر قاب ،SPV کانال

و باج خواهی موشکی است
اروپا راه اندازی کانال مبادات مالی به عنوان حداقل تعهد برجامی خود را بهانه ای 

برای امتیازگیری دوباره از ایران در زمینه FATF و موشکی قرار داده است.
 SPV ســایت »الف« درباره تعلل اروپا نوشت: در ابتدای مطرح شدن موضوع
مسئوان وزارت خارجه و بانک مرکزی با ذوق زدگی خاصی خبر از ارائه شدن مکانیسم 
مالی اروپا طی چند هفته و مدت زمانی محدود می دادند! در یکی از جلسات وزرای 
خارجه ایران و 1+4 که مهرماه 1397 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در نیویورک برگزار شــد، تمام طرف ها با صدور بیانیه ای بر لزوم تهیه سازوکار ویژه 
مالی با ایران تاکید کردند. اما امروز و با روشن شدن سیاست تعلل اروپایی ها، وضعیت 
تغییر کرده و مقامات وزارت خارجه بدون قید زمان مشخصی از اعام مکانیسم ویژه 
مالی اروپا، صرفا به بیان این مطلب که روند تهیه مکانیزم مالی اروپا در جریان است 

اکتفا می کنند! 
اروپا وابستگی خاصی به اقتصاد آمریکا دارد. چه در سطح واردات و صادرات و چه 
در سطح تبادات بانکی. مطابق آخرین آماری که مرکز آمار اتحادیه اروپا منتشر کرده، 
در سال 2016م، صادرات کاای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آمریکا 362 میلیارد 
یورو بوده است. بزرگ ترین بانک های اروپایی وابسته به آمریکا هستند و هرگونه تبادل 
بانکی ازسوی بانک های اروپایی توسط آمریکا رهگیری می شود؛ کانال مالی ادعایی 
اروپا 13 آبان باید راه اندازی می شد اما درعمل، اروپا از راه اندازی آن سر باز زده است. 
اروپا به دنبال همان اهداف آمریکا در تسری مذاکرات چندجانبه به مسایل موشکی 
و منطقه ای است. یعنی اروپا در ازای تاسیس کانال مالی، امتیازهای مختلفی از ایران 
می خواهد که یکی از آنها مذاکره در رابطه با مسایل موشکی و منطقه ای و تصویب 
ایحه FATF به طور کامل در ایران است. سند این موضوع نیز در سخنان ماکرون 

طی چند ماه گذشته است.
اتحادیه اروپا به دنبال سیاست وقت کشی و گرفتن امتیاز از ایران است. سیاست 
اروپا در این مقطع، پیگیری همان سیاســت آمریکا است. یعنی کانال مالی و ایجاد 
سازوکار مالی به بعد از تحریم ها موکول شد، به گونه ای که ایران درقبال فشارهای 
تحریمی آمریکا، مجبور به قبول حداقل امتیازها شود. این حداقل امتیازها نیز برخاسته 
از تحمیل اراده اروپا بر ایران خواهد بود. به گونه ای که در برخی از منابع خبری از حذف 
نفت از مبادات تجاری ایران و اروپا در کانال مالی خبر دادند. اکنون که نه میزبان 
کارگروه SPV مشخص شده و نه سازوکار خاصی برای آن تبیین شده، اروپایی ها به 

دنبال فشار بر ایران برای تصویب قوانینی همچونFATF هستند.
کانال مالی اروپا با ایران که با هدف دسترسی ایران به منافع اقتصادی باید ایجاد 
می شــد، اکنون در مرحله ای است که تبدیل به یک تهدید برای کشور شده است. 
زیرا دولتمردان کشــور به جای تمرکز بر مســایل و مشکات موجود، عما درگیر 

برجام اروپایی شده اند.

گفت و شنود

سرمایه!
گفت: آقای ظریف در مصاحبه ای گفته اســت آنها که می گویند 
برجام نتوانسته سرمایه گذاران خارجی را جذب کند، پس چرا امروز 

می گویند شرکت ها دارند می روند؟!
گفتم: کاش ایشان به چند شرکت خارجی که بعد از برجام 
در ایران ســرمایه گذاری کرده اند  اشاره می کرد! چون که نه 
فقط هیچ شــرکتی نیامده بلکه آنهایی هم که قبل از برجام 

در ایران بودند، رفته اند یا دارند می روند. 
گفت: درباره شــرکت نفتی توتال فرانســه که بعد از برجام آمد 

چه می گویی؟!
گفتم: این شرکت، قبا به بعضی ها در ایران رشوه داده بود 
و کشــورمان را سرکیسه کرده بود و بعد از برجام هم بدون 

اینکه خسارتی بدهد قراردادش را لغو کرد و رفت!
گفت: پس این آقایان چه می گویند؟!

گفتــم:  چه عرض کنم؟! طرف می گفــت؛ مرحوم جال 
آل احمد، غیــر از کتاب »پیرمرد و دریا« هیچ کتاب دیگری 
نداشت! گفتند؛ پیرمرد و دریا نوشته ارنست همینگوی است 
و طرف گفت؛ بفرما! این یک کتاب را هم شخص دیگری برای 

جال آل احمد نوشته است!

سعداه زارعی

اعام خروج نظامیان آمریکایی از سوریه حتی اگر قطعیت هم نداشته باشد 
و در حین اجرا سرنوشت دیگری پیدا کند، یک خبر »فوق العاده مهم« به حساب 
می آید کما اینکه از روز پنجشنبه که »دونالد ترامپ«، از خروج نظامیان طی 100 
روز آینده خبر داد، هزاران تحلیل و خبر و چند میلیون اظهارنظر در رسانه های 
کهنه و نو دنیا منتشر شدند. بنابراین »خروج نظامی آمریکا از سوریه« موضوع 
بسیار مهمی است و کمتر در مهم بودن آن تردید کرده اند در عین اینکه عده ای 
از هواداران آمریکا سعی کرده اند آن  را نه »عقب نشینی« بلکه یک تاکتیک جدید 

یا تغییر تاکتیک از سوی آمریکا معرفی نمایند!
در اینجا یک سؤال کلیدی این است که نظامیان آمریکایی که با توافقنامه 
امنیتی 1386، ناگزیر شدند در فاصله سال های 1388 تا 1390 از عراق بروند و 
این کشور را به مردمش بازگردانند و در واقع شکست خود را بپذیرند، چطور چهار 

سال بعد به سوریه آمده و بخش هایی از خاک این کشور را به اشغال درآورند؟
در سال 2007 جمع بندی »نئوکان ها« به رهبری جرج بوش این بود که روند 
رو به فزاینده تلفات نظامیان آمریکایی و هزینه رو به تزاید نظامی، ادامه حضور 
نظامیان در خاک عراق را غیر ممکن کرده است و از این رو بوش اگرچه می دانست 
خروج نظامیان بدون آنکه هدف اصلی اعامی آنان -که سیطره بر عراق بود- محقق 
شده باشد، تفسیری جز »شکست مطلق« ندارد، ادامه حضور را غیرممکن ارزیابی 
می کرد. بعدها وقتی قضایای سوریه شروع شد، برخاف مورد عراق که اگرچه رژیم 
صدام حسین محبوبیتی نداشت اما مخالفان جدی هم نداشت و جنگ با او حتی 
اگر با تأیید دیگران شروع شود، با همراهی آنان ادامه نمی یابد کما اینکه همانگونه 
هم شد و به زودی کشورهایی نظیر عربستان هم به صف مخالفان اسقاط دولت 
بعثی عراق پیوست، آمریکا احساس کرد که وضع سوریه کاماً با وضع حکومت 
بعثی عراق متفاوت اســت و کشــورهای زیادی وجود دارند که حاضرند برای 
ســرنگونی حکومت اسد هزینه کنند و به میدان بیایند. کما اینکه شروع موج 
تغییر در کشورهای عربی شمال آفریقا و غرب آسیا هم ظرفیتی شبیه ظرفیت 
جنگ افغانستان پس از ماجرای 11سپتامبر را در اختیار آمریکایی ها قرار می داد. 
تا اینجای کار محاسبه آمریکا از وضعیت منطقه و میزان همراهی دولت ها و امکان 
شکل دهی به معارضه ای مسلح در سوریه دقیق و درست بود و از این رو اگر در عراق 
آمریکایی ها با اطمینان از شکست خارج شدند در سوریه با اطمینان به پیروزی 
وارد گردیدند. آمریکا در سال 1393 به آرامی شروع به استقرار نیروهای نظامی 
خود در شمال استان عرب نشین »رقه« کرد و به مرور این حضور و تعداد پایگاه ها 
و نظامیان خود را افزایش داد. برابر بررسی های کارشناسی و آنچه بطور رسمی از 
سوی مقامات ارتش آمریکا بیان شده است، هم اینک تعداد پایگاه های کوچک 
و متوسط نظامی آمریکا در سوریه به 10 پایگاه و تعداد نظامیان آمریکایی مستقر 
در سوریه که قبض و بسط دارد، بین 2000 تا 4000 نفر هستند که بخش اصلی آن 
را عناصر نیروی هوایی آمریکا تشکیل می دهند که تحت امر سرفرماندهی آمریکا 
در منامــه قرار دارند. این نیروها و پایگاه ها بطور قطع در دو بخش تنف واقع در 
استان عرب نشین دیرالزور و »جزیه« یا شرق فرات شامل قسمت هایی از استان 

کردی رقه و استان کردی- عربی حسکه استقرار دارند.
وقتی بخش اعظم سوریه جوانگاه گروه های وابسته تروریستی تکفیری شد 
و اکثر کشورهای عرب درب های خود را روی مقامات دمشق بستند و به تجهیز و 
تأمین و تسلیح تروریست ها روی آوردند و زمانی که آمریکا توانست دستکم 80 
کشور را در ذیل عنوان »دوستان سوریه« دور خود جمع کند، تردیدی نداشت که 
بشار اسد هیچ شانسی برای بقا ندارد و سقوط آن حتمی است. از این رو آمریکا 
احساس کرد که حضور نظامی اش در سوریه، شرکت در »بازی تضمین شده« و 
»قماری قطعاً برنده« است و این با عراق بکلی متفاوت می باشد اما تاریخ نتایج 
دیگری در آستین داشت. حضور گرم و عملیاتی ایران در کنار ارتش سوریه که 
آمریکایی ها به دلیل عدم قرب جغرافیایی ایران با ســوریه، غیر ممکن ارزیابی 
می کردند، به زودی و در زمانی کوتاه ورق تحوات سوریه را برگرداند. نزدیک به 
یک سال پس از ورود نظامیان آمریکا به بخش های شرقی خاک سوریه، عملیات 
بزرگ »نصر 2« در منطقه شمالی و حســاس »حلب« یعنی استراتژیک ترین 
منطقه ســوریه شروع شد و در یک دوره نسبتاً کوتاه به آزادی حلب از سیطره 
تروریست های داعش، النصره و... منجر گردید و این آغاز یک رشته عملیات بود 
که در استان های حمص، حما، دیرالزور، قنیطره، ریف دمشق نیز به اجرا درآمد و 
شکست سریالی تروریست های تکفیری شروع شد. در این بین آمریکایی ها که 
عماً به »تماشاچی« صحنه تبدیل شده بودند و تاش های زیادی کردند تا برای 
برگرداندن ورق کاری بکنند، کار مشترک با کردهای سوریه، شکل دهی به یک 
گروه عرب از مخالفان بشار اسد ذیل نام »ارتش نوین« که به نوعی تکرار »ارتش 
آزاد« هم بود، از این قرار بود. ولی این به زمانی طوانی نیاز نداشت تا معلوم شود، 
اقدامات واکنشی آمریکا جواب نمی دهد. کردها به دلیل قرار داشتن بین سندان 
آمریکا و پتک ترکیه وضع زاری پیدا کرده و ســرد و گرم شدن اراده، نظامیان 
آمریکایی مستقر در سوریه، فرصت های آنان را از بین برد. عرب های جنوب هم 
که در ارتش نوین جمع شده بودند، هیچگاه مشکلی با خاندان اسد نداشتند تا 
دلیلی برای دشمنی با آن داشته باشند. از این رو رهبران عرب ارتش نوین بارها 
به دولت و ارتش سوریه یادآور شدند که هرگز علیه ارتش کشور خود و متحدان 
آن دست به ماشه نمی شوند و اینطور هم شد. این موضوع زمانی آشکار شد که 
ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه برای آزاد شدن غوطه شرقی دمشق وارد عمل 
شد و آمریکا تصمیم گرفت با کمک ارتش نوین در حومه دمشق موقعیتی برای 
نشست و برخاست هواپیماهای جنگی خود فراهم کند و ضمن به تصرف درآوردن 
نوار جنوبی سوریه، مانع سقوط حومه شرقی پایتخت و سیطره ارتش سوریه بر آن 
شــود اما نیروهای ارتش نوین که تعداد آنان بین 25 تا 30 هزار نفر برآورد شده 

است پا پس کشیده و با آمریکا همراه نشدند.
سؤال دیگر این است که اهداف آمریکا در سوریه چه بود؟ با بررسی مواضع 
مقامات ارشــد ارتش و دولت آمریکا به وضوح روشن است که آنان در ورود به 
سوریه ســه هدف را توامان دنبال می کردند؛ یک هدف یافتن جای پای محکم 
در سوریه برای تاثیرگذاری بر روند نظامی و سیاسی آن بود اگر به زمان حضور 
نظامیان آمریکایی در سوریه نظر بیاندازیم درمی یابیم که - پس از دو عملیات 
سنگین حزب اه در »القصیر« - واقع در شمال شرق استان پهناور حمص- و در 
»یبرود« واقع در استان ریف  در حضور نظامی آمریکا افزایش محسوسی صورت 
گرفته است و این نشان می دهد آمریکا، تروریست ها را نیازمند تزریق یک »روحیه 
فوق العاده« برای غلبه بر قدرت نظامی و تدبیر جبهه مقاومت و از جمله قدرت 
حزب اه می دانسته و این شوک چیزی نبود جز عملیاتی تر کردن حضور نظامی 

در سرزمینی که هیچگاه با آمریکا میانه و رابطه ای نداشته است.
این هدف در عمل تحقق پیدا نکرد و در واقع هزینه های هنگفت جواب نداد. 
هدف دوم آمریکایی ها به شکست کشاندن برنامه جبهه مقاومت و بخصوص ایران 
در سوریه بود. اما علیرغم آنکه آنان در این راه سرمایه های زیادی صرف کرده و 
هزینه های زیادی متحمل شدند اما به گواهی به هم خوردن طرح سنگین امنیتی 
آمریکا در مرزهای شــرقی سوریه از سوی جبهه مقاومت، به جایی نرسیدند و 
جبهه مقاومت توانست طرح کریدور شرق را بهم بزند. بنابراین برنامه مهار ایران 
که آمریکا آن را سهل می پنداشت، به جایی نرسید و ارتش این کشور دست آخر 
و پس از آنکه نتوانســت جبهه مقاومت را وادار به عقب نشستن کند، از طریق 
روسیه پیغام داد که »فقط کاری به ما نداشته باشید«! این در حالی است که پیش 
از آن حرف آنان این بود که این منطقه متعلق به ما اســت و هر کس در آن وارد 
شود با گلوله های ما مواجه می گردد.  هدف سوم آمریکا از حضور نظامی در سوریه 
بهبود شرایط امنیتی اسرائیل بود. این رژیم طی دو دهه گذشته و به خصوص پس 
از عقب نشینی از جنوب لبنان، امنیتی کاهنده پیدا کرد و آمریکا بیم آن داشت 
که عما از میان برود و یهودیان خوانده شده به این سرزمین به آمریکا سرازیر 
شوند. آمریکا چه با نگاه سنتی که همواره دولتمردان آن داشته اند و چه با نگاه به 
مسایل یکی- دو سال اخیر رژیم صهیونیستی درصدد برآمد هر جور شده، ضعف 
امنیتی اسرائیل را بهبود ببخشد. حضور نظامی در سوریه از نظر آنان یک موقعیت 
استراتژیک را در اختیار اسرائیل قرار می دهد اما اگرچه حضور نظامی آمریکا در 
سوریه، عملیات های ارتش رژیم اسرائیل در خاک سوریه را فزونی بخشیده اما 
واقعیت این است که اسرائیل وضع بهتر امنیتی پیدا نکرده و حضور نظامی آمریکا از 
هراس اسرائیلی ها نکاسته است. در این زمان که آمریکایی ها - به نام تامین امنیت 
رژیم اسرائیل- در تنف و مناطقی از بوکمال و رقه حضور داشتند دو رخداد شدید 
امنیتی ضد اسرائیلی در فاصله کمی از هم و طی این شش ماه پدیده آمده است. 
یکی از این دو اتفاق عملیات پدافندی اردیبهشت ماه جبهه مقاومت در پاسخ  به 
شرارت های اسرائیل بود. در این ماجرا جبهه مقاومت 48 ساعت حساس ترین نقاط 
اسرائیل را زیر آتش گرفتند و تا اظهار صریح عجز مقامات ارشد آن، پیش رفت.

اتفاق دوم جنگ 36 ســاعته غزه بود که در واکنش به عملیات اسرائیلی 
برای منطقه خان یونــس- واقع در باریکه غزه- روی داد و طی آن نزدیک به 3 
هزار کیلومتر از مناطق فلسطینی تحت اشغال رژیم اسرائیل - موسوم به غاف 
غزه- زیر آتش موشک ها و کاتیوشاهای گردان های فلسطینی قرار گرفت. در این 
دو ماجرا آمریکایی ها در 10 پایگاه و پاسگاه نظامی در شرق سوریه حضور داشتند 

ولی به روی خود هم نیاوردند!
ترامپ درست می گوید، حضور آمریکا در سوریه اگرچه  توام با هزینه زیاد 
و به خصوص سایش شدید اعتبار او بوده اما عما در تحقق این سه هدف اصلی 
ناکام بوده است، اکنون سؤال این است که در این شرایط چرا باید نظامیان آمریکا 

در سوریه بمانند؟

نقش ما در اخراج آمریکا از سوریه
یادداشت روز

به جای مسئولیت پذیری و عذرخواهی

حمله مدعیان اصاحات به شورای نگهبان 
پس از گرای بی بی سی!

سرویس سیاسی-
اصاح طلبــان که این روزها 
بــه دلیل رفتار زشــت یکی از 
نمایندگان لیست امید در مجلس 
مورد انتقاد و سؤال قرار گرفته اند، 
در یک فرافکنی عجیب و همگام 
را  نگهبان  شورای  بی بی سی،  با 
مورد هجمــه قرار داده و مدعی 
هستند وضعیت نامطلوب مجلس 
 محصــول نظارت اســتصوابی 

است!
حواشــی و ماجراهــای نماینده 
سراوان با گذشت پیش از یک هفته 
از آن فیلم کوتاه اما جنجالی همچنان 
ادامه دارد. در حالی که موضع گیری ها 
و نقدهــا به عملکــرد اصاح طلبان 
در ایــن زمینــه ادامــه دارد و افکار 
عمومی خواهان مســئولیت پذیری و 
عذرخواهی این جریان هستند، برخی 
مدعیان اصاحات همراه و همگام با 
بی بی سی شورای نگهبان را مسئول 
بی اخاقی های خود معرفی می کنند!

ماجرا از آنجا آغاز شد که آیت اه 
جنتی دبیر شــورای نگهبان در نقد 
برخی رفتارهــای غیراخاقی و تند 
نمایندگان مجلس بــا مردم، گفت؛ 
به  ]نمایندگان[  برخی  »متاســفانه 
ابتدایی ترین مسائل مربوط به مجلس 
آشنایی ندارند و چه بسا برخی اصًا 
یک بار متن قانون اساسی را نخوانده 
نیز در  باشند.« عباسعلی کدخدایی 
این مورد موضع گرفت و نوشت: »در 
پی رفتار برخی از نمایندگان این سؤال 
مطرح شــد که چرا شورای نگهبان 
اقدامی انجام نمی دهد و یا اینکه چرا 

در بررسی صاحیت ها به گونه ای عمل 
نکرده که این نتایج به بار نیاید. باید 
اذعان نمود نظارت حداقلی شــورای 
نگهبان از عهده این مهم برنمی آید. 
مجلــس کارآمد، نیازمند ســازوکار 

 شایسته گزینی است.«
بی بی ســی در گزارشــی به این 
موضع گیری واکنش نشــان داد و در 
گزارشی تخریبی با هجمه به شورای 
نگهبان نوشت: »غربالگری سخت گیرانه 
شــورای نگهبان در بررسی صاحیت 
کاندیداهــا و نقش پررنگ اعضای این 
نهاد در تصمیم گیری های نمایندگان 
مجلس، عما جایگاه مجلس را در بعد 
قانونگذاری و نظــارت کم رنگ کرده 
است. با این حال شورای نگهبان حاضر 
نیست مسئولیتی در قبال نقش خود در 

عملکرد مجلس را بپذیرد.
به این ترتیب گایه احمد جنتی 
از کیفیت مجلس شــورای اسامی، 
می تواند اعترافی ضمنی به شکست 
نظارت اســتصوابی باشــد و نشــان 
می دهد که بخشی از حاکمیت، حتی 
با وجود نظارت اســتصوابی، باز هم 
از عملکرد نهادهــای انتخابی راضی 

نیست.«
برخی اصاح طلبــان نیز همین 
خط را پیش گرفته و حمله به شورای 
نگهبــان را در دســتور کار خود قرار 
دادند. از جمله عبداه ناصری در اظهار 
نظری گفت: »این موضوع پیش آمده 
درباره نماینده سراوان که به کارمند 
گمرک توهیــن کــرده، ارتباطی با 
شورای نگهبان ندارد. شورای نگهبان 
با نظارت استصوابی خود به اندازه کافی 

آسیب زا بوده و هیچ وقت مسائلی مانند 
رفتار نمایندگان را در دستور کار خود 
قرار نداده است. تجربه کاری شورای 
نگهبــان درباره دورانــی که نظارت 
استصوابی در دستور کارش قرار گرفته 
است،  نشان می دهد بیشتر مسائل و 
نظارت شورای نگهبان در حوزه های 

سیاسی و عقیدتی بوده و هست.« 
وی در ادامه مدعی شــد: »ما در 
مجلس چهارم شورای اسامی مکرر 
شاهد بودیم افرادی تأیید صاحیت 
و وارد مجلس شدند که پرونده های 
مهم قضایی و امنیتی داشتند. بنابراین 
برداشــت من این اســت کــه آقای 
کدخدایی برای آن که از این فضا عقب 
نیفتد اظهار کردند که مجلس نیازمند 
شایسته گزینی است و شورای نگهبان 

نظارت حداقلی دارد.«
پس از عبداه ناصری، محمدرضا 
تابش نائب رئیس  فراکسیون امید نیز 
خط بی بی ســی را دنبــال کرده و در 
مصاحبه ای گفت: این مجلس محصول 
نظارت استصوابی شورای نگهبان است 
و بهتر اســت فرافکنــی نکنیم. یک 
زمانی خدمت آیت اه جنتی رســیدم 
گفتند چرا وضعیــت مجلس اینگونه 
است؟ گفتم حاج آقا نصف تقصیرات 
متوجه شماست که رد صاحیت هایتان 
گسترده بود و بخشی هم متوجه ماست 
که هرکس ادعا کرد اصاح طلب است 
ما او را در لیســت قرار دادیم. لذا این 
اســتصوابی  نظارت  مجلس محصول 
شــورای نگهبان است و نه ما و نه آنها 
نباید فرافکنی کنیم بلکه باید در برابر 

عملکردهایمان پاسخگو باشیم.

نکتــه قابل توجــه در این میان 
فرافکنــی و تناقــض گویی مدعیان 
اصاحات است. آنان از سویی وضعیت 
ناهنجار رفتار برخــی نمایندگان را 
پای شــورای نگهبان می نویســند و 
از ســوی دیگر به نظارت استصوابی 
می تازند! اگر از نظر آنان مسئول این 
ناهنجاری ها شــورای نگهبان است، 
به طور منطقی نظارت این شورا باید 
تقویت شود یا همین نظارت حداقلی 
نیز مورد هجمه قرار گیرد؟! البته وقتی 
خط تحلیلی از رسانه ملکه انگلیس 
گرفته شود، چنین موضع گیری های 
متناقضی جــای تعجب چندانی هم 

ندارد.

در حالی ایحــه بودجه 98 
تقدیم  مجلس  به  روحانی  توسط 
شــد که بودجه دفاعی کشور در 
حدود 27 درصد نسبت به بودجه 
سال جاری کاهش نشان می دهد.

روز سه شنبه  با ارائه ایحه بودجه 
98 به مجلس توســط آقای روحانی 
بحث و بررسی ها درباره اعداد و ارقام 
پیشــنهادی در میان کارشناســان و 

اهالی رسانه شروع شد.
یکی از موارد مورد مناقشه ارقام 
مربوط به بودجه پیشــنهادی دفاعی 
کشور است که به نظر میانگین آن در 
مقایسه با ســال جاری در حدود 27 

درصد کاهش یافته است.
بودجه دفاعی کشور در 2 بخش 
در ایحــه بودجه گنجانده می شــود 
1- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح 2- بودجه تقویت بنیه دفاعی 
حدود 90 درصد بودجه دفاعی، ذیل 
بودجه وزارت دفاع قرار دارد و مابقی، 
بعنــوان بودجه تقویــت بنیه دفاعی 

ردیف دیگری دارد.
بودجــه دفاعی کــه ذیل ردیف 
بودجــه وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح قرار می گیرد، شامل 
 مــوارد ذیــل اســت 1- وزارت دفاع 

بســیج   -4 ســپاه   -3 ارتــش   -2 
5- ستادکل نیروهای مسلح است که 
به تفکیک بودجه پیشــنهادی دولت 
برای این نهادها را به طور جداگانه از 

این قرار است: 
1- بودجــه ارتش بودجه مصوب 
سال جاری: 111/318/066/000/000 
ریال و بودجه پیشــنهادی برای سال 
آینده: 102/058/390/000/000ریال 
اســت که بر این اساس بودجه ارتش 

کاهش یافته است.
2- بودجه سپاه بودجه مصوب سال 
جاری:202/361/971/000/000ریال 
و بودجه پیشنهادی برای سال آینده: 
254/718/684/000/000 ریال است 
که بر این اساس بودجه سپاه افزایش 

یافته است.
3- بودجــه ســتاد کل نیروهای 
مســلح بودجه مصوب ســال جاری: 
و  ریــال   29/210/606/000/000
بودجه پیشــنهادی برای سال آینده: 
4/627/190/000/000 ریال بوده که 
بودجه ســتادکل کاهش چشمگیری 

داشته است.
4- بودجــه قرارگاه مرکزی خاتم 
اانبیــا)ص( بودجــه مصوب ســال 
ریال   2/590/000/000/000 جاری: 

و بودجه پیشنهادی برای سال آینده: 
3/358/000/000/000 ریال است که 
بودجــه قرارگاه مرکزی خاتم افزایش 

یافته است.
بســیج  ســازمان  بودجــه   -5
جــاری:  ســال  مصــوب  بودجــه 
و  13/104/843/000/000ریــال 
بودجه پیشــنهادی برای سال آینده: 
13/300/000/000 ریال است که بر 
اساس آن بودجه بسیج افزایش بسیار 

کمی داشته است.
ع  دفــا رت  ا ز و بودجــه   -6
جــاری:  ســال  مصــوب  بودجــه 
و  ریــال   68/591/635/000/000
بودجه پیشــنهادی برای سال آینده: 
است  ریال   35/971/704/000/000
که بودجه وزارت دفــاع تقریبا نصف 
شده است و تیتر کاهش 50 درصدی 
بودجه دفاعی مربوط به بودجه وزارت 

دفاع است.
سرجمع بودجه دفاعی پیشنهادی 
دولــت برای ســال 98، حدود 27/3 
درصد نســبت به بودجه دفاعی سال 
جــاری )هزینــه ای( کاهش داشــته 
اســت. 27 درصد کاهش، رقم بسیار 
 زیادی برای نهادهای نظامی به حساب 

می آید.

كاهش 27 درصدی 
بودجه دفاعی كشور!

نماز جمعه این هفته تهران به 
امامت آیت اه سید احمد خاتمی 
در مصای امام خمینی)ره( اقامه 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ساعت 10:30 در مصای 

امام خمینی)ره( آغاز می شــود و در 
ادامه با ســخنرانی حجت ااســام 
محمودی،  سیدمحسن  والمسلمین 
رئیس شــورای هماهنگــی تبلیغات 
با موضوع  اســامی اســتان تهران 
»تشریح برنامه ها و تمهیدات سالگرد 
9 دی« و محمد حسین صفارهرندی، 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به مناســبت »حماسه نهم دی؛ روز 
بصیــرت و میثاق امت بــا وایت« 
همراه خواهد بود. آیت اه سیداحمد 
خاتمی نیز به ایراد خطبه ها خواهند 
پرداخت. درب های مصا از ســاعت 

10 باز می شود.

اقامه نماز جمعه تهران به امامت 
آیت اه خاتمی



اخبار كشور

نمایش نقاشی های غیراخاقی در دو گالری!
با توجه به نمایش عمومی برخی تابلوهای نامتعارف طی چند هفته اخیر 
در تعدادی از گالری ها و زیر پا گذاشتن چندباره خطوط قرمز قانونی و اخاقی، 
عده ای معتقدند این اتفاقات ماحصل واســپاری صدور مجوز از ســوی وزارت 
ارشاد به گالری دارهاســت؛ مشابه بحثی که چند وقتی است در حوزه سینما 

هم شکل گرفته است.
به گزارش جوان آناین، طی هفته های اخیر تعدادی نمایشگاه هنری در 
بعضی از گالری های تهران برگزار شده که در برخی از آنها موضوعات اروتیک 
و بخش هایی از بدن برهنه ســوژه ها نمایش داده می شود. خارج از عرف بودن 
برخی از این آثار حتی مخاطبان همیشگی نمایشگاه های تجسمی را به حیرت 
واداشته و این سؤال را در اذهان ایجاد کرده که صاحبان گالری بر اساس چه 

قانون و معیاری این تابلوها را به نمایش عمومی گذاشته اند؟!
با توجه به اینکه مسئولیت برپایی نمایشگاه های تجسمی برعهده گالری دار 
اســت و بر اســاس قانون گالری ها برای هر نمایشــگاه مجوز وزارت ارشاد را 
نمی گیرند، اولین فرد مسئول درباره آنچه روی دیوار گالری ها می رود صاحب 
گالری اســت و در صورت ایجاد مشکل و اتفاقات غیرقانونی و خارج از عرف، 
اداره کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد ورود کرده و مسئله را بررسی می کند 

و در صورت احراز تخلف تا تعطیلی گالری می توان حکم صادر کرد.
هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
درباره شــیوه نمایش آثار در یکی از این نمایشــگاه ها که برای نمایش ندادن 
بخش هایی از بدن ســوژه های نقاشی روی آنها چسب چسبانده! می گوید: این 
کار توســط گالری دار انجام شده است و باید مسئول گالری پاسخگوی چنین 
رفتاری باشــد. نمایش آثاری که خاف موازین اســامی باشد ممنوع است، 
چنین آثاری نباید روی دیوار می رفت، گالری دار کار نادرستی انجام داده است 

و باید بابت آن پاسخگو باشد.
وی درباره نمایــش آثار اروتیک در یک گالری نیــز اظهار می دارد: باید 
جلسات شورا تشکیل شود تا بر مبنای آن تصمیم گیری انجام شود و به محض 
اینکه متوجه شویم آثار مشکل داری در گالری ها به نمایش گذاشته شده است، 

آن آثار را از دیوار پایین می آوریم و به عملکرد گالری رسیدگی می کنیم.
کتاب »...و اینک آخرالزمان« 

درباره تاریخ هالیوود منتشر شد
کتاب »...و اینــک آخرالزمان« در تحلیل تاریخ هالیوود، به قلم ســعید 

مستغاثی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، سعید مستغاثی که قبا مجموعه مستندی با 
همین عنوان را نیز تولیــد کرده بود، در مقدمه کتاب »...و اینک آخرالزمان« 
نوشت: »این کتاب بیش از همه تاریخ خوانی و واکاوی هایش دو نکته را مد نظر 
داشته است: نخست این که سینمای غرب یک سینمای کاما ایدئولوژیک بوده 
و تمامی ابعاد ایدئولوژی خود را ترجمان تصویری کرده و بر پرده سینماها برده 
است. و دوم این که ما به عنوان ملتی دارای وااترین و پوینده ترین ایدئولوژی 
می توانیــم و باید این ایدئولوژی و تفکرات و ارزش هایش را در ابه ای تصاویر 
ســینما بگنجانیم وگرنه تسلیم ایدئولوژی رقیبی شده ایم که قرن هاست برای 

نابودی و اضمحال ما برنامه ریزی کرده است.
در این کتاب ســعی شده نشان داده شود که آنها چگونه ایدئولوژی خود 
را تصویری کردند. این که چگـونـه مـی تـوان ایـدئـولـوژی رهـایـی بخـش و 
عدالت طلبانـــه اسام را به سکانس هـــا و پان های سینمـا آورد، حتمـا بـه 
کتاب ها و مقـــاات و پژوهش های دقیق تـر و عمیق تری نیـاز دارد که اساسا 
در محدوده این کتاب نمی گنجـــد. قطعا مفاهیم و ارزش های واای اسام در 
قالب تصویر نمی گنجد، اما اگر بتوان فقط سایه ای کم رنگ را هم از آنها نمایاند، 

خود نیل به هدف است.«
کتاب »... و اینک آخرالزمان« توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسامی منتشر شده است.
گفتنی اســت، ســعید مســتغاثی قبا نیز کتاب هایی چــون »حکایت 
سینماتوگراف«، »فرانکلین« را توسط دفتر پژوهش های کیهان منتشر کرده 

بود.
درخواست خبرنگاران برای ممنوعیت 

ورود خبرنگارنماها به جشنواره فجر
ده ها نفــر از خبرنگاران در بیانیه مشــترکی خطاب به رئیس ســازمان 
ســینمایی وزارت ارشاد خواستار ممنوعیت حضور خبرنگارنماها و رسانه های 

غیررسمی در فضای جشنواره فیلم فجر شدند.
در این بیانیه که با امضای خبرنگاران سینمایی روزنامه ها و خبرگزاری ها 
خطاب به حســین انتظامی نوشته شــده، آمده اســت: با توجه به اینکه در 
ســال های اخیر رســانه هایی بدون ثبت قانونی در قالب وب ســایت و به ویژه 
کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی متعدد در فضای سینمایی فعالیت 
پررنگــی را آغاز کرده و بعضاً با مخدوش کردن فضای حرفه ای کار رســانه و 
حتی باج خواهی، توهین و تهدید ســینماگران و اهالی رسانه، فضای فعالیت 
سینمایی و رســانه ای را آلوده و مسموم کرده اند، لذا جا دارد در صدور کارت 
برای اهالی رســانه به منظور حضور در جشــنواره ملی فیلم فجر حساسیت و 
وسواس بیشــتری صورت گیرد.همچنین از آنجا که همزمان با انتصاب دکتر 
حســین انتظامی به عنوان سرپرست سازمان ســینمایی مقرر شده شفافیت 
عملکردها بیشتر شده و قرار است فهرست متقاضیان دریافت کارت رسانه ای 
جشنواره ملی فیلم فجر منتشر شود، نمایندگان رسانه های رسمی کشور نیز 
خواهان آن هســتند که تنها نمایندگانی از رسانه های معتبر و قانونی و برخی 
فعاان برجســته و پیشکسوت حوزه رسانه و منتقدان و بااخص سینماگران 
امکان حضور در سینمای اهالی رسانه و هنرمندان را داشته باشند. در همین 
راستا ما عنوان جمعی از فعاان رسانه های رسمی و دارای مجوز، خواهان آن 
هستیم که مدیریت سازمان سینمایی و مسئوان برگزارکننده سی و هفتمین 
جشــنواره ملی فیلم فجر اجازه حضور به هیچ یک از نمایندگان رســانه های 

غیررسمی را ندهند تا فضای امن تری برای اهالی سینما و رسانه فراهم آید.
شکرخدا گودرزی، مدرس نمایش:

به اسم توسعه تئاتر، هنجارشکنی را 
گسترش می دهند!

شکرخدا گودرزی بازیگر، مدرس و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون در 
پی تداوم هنجارشکنی های گسترده در حوزه تئاتر که واکنش برخی از مراجع 
تقلید را در پی داشــته و همچنین وفور تئاترهای  اشــرافی و بازشدن بساط 
پولشویان به حوزه نمایش گفت: به اسم توسعه تئاتر، نمایش هایی روی صحنه 

می رود که سنخیتی با فرهنگ ما ندارد.
کارگردان نمایش »سهروردی« در گفت وگو با سینماپرس افزود: متأسفانه 
ما شاهد آن هستیم که به اسم توسعه تئاتر، نمایش هایی مقلدانه از آثار غربی 
را روی صحنه می برند که هیچ ســنخیتی با فرهنگ و ملیت ما ندارد. ما باید 
به این مســئله مهم دقت کنیم که توسعه تئاتر چیست و چه چیزهایی باعث 
توسعه تئاتر می شــود؟ آنچه مهم است اینکه توسعه باید در راستای فرهنگ 
بومی و ملی باشد و در جهت رشد و اعتای یک جامعه باشد. توسعه ای که بر 

مبنای تقلید بنا نهاده شده باشد توسعه نیست. 
گودرزی سپس با تأکید بر اینکه توسعه باید با فرهنگ و تاریخ و باورهای 
ما همخوانی داشته باشد اظهار داشــت: من مخالف اجرای هیچ گونه تئاتری 
نیســتم اما وقتی می گویم فان تئاتر اکچری کپی برداری شده از آثار غربی 
آمده طبیعی اســت که جلوی خاقیت و تولید و ابتکار از توانایی های ملی و 
بومــی را می گیرد. مناســباتی را وارد می کند که ضمن آلوده بودن و شــائبه 
پولشویی و... این بخش را هم دارد و مخالف خاقیت است. من نمی گویم این 
آثار را باید قلع و قمع کرد و حرف اصلی من این اســت که ما باید اهداف مان 

را بازشناسی کنیم.
گودرزی ســپس با بیان اینکه سینما و تئاتر هر دو آلوده برخی مناسبات 
شــده اند و اندیشه در آنها از بین رفته اســت اظهار داشت: سینما هم درگیر 
همین مباحث شــده؛ کدام فیلم ها پرفروش می شوند؟ جای سینمای اندیشه 
محور کجاست؟ خانه از پای بست ویران است. نگاه فرهنگی در بین مسئوان 
و بسیاری از هنرمندان ما وجود ندارد. ببینید پول های آلوده به چه کسانی داده 
می شود؟ مگر همین پول هایی که اان در تئاتر شائبه ایجاد کرده به کسی داده 

نشده که زمانی مسئول تئاتر کشور بوده؟

اخبار ادبی و هنری

 امــام خمینی )ره( : اگر  ایمان وارد قلب شــود کارها اصاح 
می شــود . ایمان به خدا باعث می شود تمام تاریکی ها از پیش پای 

مؤمن برداشته بشود .

هدیه به خوانندگان

یک روز بهار می شود با یک گل
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

با یک گل
شــهر آینه دار می شــود بــا یک گل

پروانه تبــار می شــود بــا یــک گل
می بینند ولــی  نمی شــود  گفتنــد 

یــک روز بهار می شــود بــا یک گل
هادی فردوسی

بادهای پَرپَر
بهارهای شگفتی

در راهند
فردا، گلی می شکفد

که بادها را
پرپر می کند

علیرضا قزوه

عامت سؤال چترها
نیستی و سال هاست

دانه های برف
این مسافران بی قرار ابرها

با عامت سؤال چترها
مواجه اند

نیستی و کودکانمان
- با کمان -

قاب آفتاب را نشانه رفته اند
آسمان

غیر جای خالی
پرندگان مرده را

نشان نمی دهد
هیچ کس برایمان

دست دوستی
تکان نمی دهد

نیستی و
موج ها هنوز

سنگ خاک را
به سینه می زنند

ابرها هنوز
روی حرف آفتاب

حرف می زنند
محمدحسین نعمتی

گل آفتاب گردان
بی تاب تر از جان پریشــان در شــب

بی خواب تر از گــردش هذیان بر لب
باتکلیفــم و  ا روی  یــت  ؤ بی ر

آفتاب گــردان در شــب مثــل گل 
محمدمهدی سیار

تک بیت های انتظار...
خودت بخــواه که این انتظار ســر برســد

دعای این همه چشــم انتظار کافی نیســت
فاضل نظری

در انتظــار تــو تنها چــراغ خانه ماســت
که روشن اســت در این کوچه های ظلمانی
قیصر امین پور

نمی آیــد؟ خبــر  او  آمــدن  از  چــرا 
انتظــار قریبــش بــه ســر نمی آیــد؟ و 
رضا خیری

انتظــار انــدوه  فاصلــه  چقــدر  آقــا 
فکــری بــرای ایــن ســفر راه دور کــن
پروانه نجاتی

 فروغ بخش شب انتظار، آمدنی ست
آمدنی ســت غمگســار،  آمدنــی  نــگار، 
مرتضی امیری اسفندقه

بــاران پــاک رحمتــی و خاک می کشــد
هــر لحظــه انتظــار نــزول تــو را هنــوز
سید محمدرضا شرافت

طاقت از دســت شد،  ای مردمک دیده! دمی
پــرده بگشــای! که مــردم نگراننــد هنوز
مشفق کاشانی

سفر از شاخه ها 
ساده است اگر بهار

جنگلی سترگ را برگ و بر دهد
یا پرنده را

ز شاخه ای به شاخه ای دگر سفر دهد
من در انتظار

آن بهار گرم و بی قرار آفتابی ام
می رسد،

مرا عبور می دهد
ز روزهای سرد و سخت

خاک را پرنده می کند
سنگ را درخت...

مصطفی علی پور

صفحه 3
پنج شنبه ۶ دی ۱3۹۷

۱۹ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۵

وداع شکوهمند با آیت اه هاشمی شاهرودی
پس از اقامه نماز از سوی رهبر انقاب

رهبر معظم انقاب اســامی صبح دیروز 
)چهارشنبه( در مراسم تشییع فقیه عالیقدر 
و کارگزار با وفای نظام اسامی مرحوم آیت اه 
هاشمی شاهرودی در مصای امام خمینی)ره( 

تهران حضور یافتند.
در این مراســم که با حضور رؤســای سه قوه، 
مســئوان و قشــرهای مختلف مردم برگزار شــد، 
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای بر پیکر رئیس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماز اقامه کردند و 
رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم از خداوند 

مسئلت کردند.
پیکر این اســتاد بزرگ حوزه علمیه قم پس از 
تشییع بر دســتان مردم مؤمن و قدرشناس، جهت 
تدفیــن در جوار مضجع نورانــی حضرت معصومه 

)سام اه علیها( به قم منتقل شد.
مجلس بزرگداشت آیت اه هاشمی  شاهرودی از 

زاده
یخ 

ی ش
دعل

حم
س: م

عک

طرف رهبر معظم انقاب اسامی دیشب بعد از نماز 
مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار شد.

همچنیــن امروز )پنج شــنبه ۶ دی ۹۷( نیز از 
ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح مراسم بزرگداشت رئیس 
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رهبر 
انقاب اسامی در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار 

خواهد شد.
از سوی دیگر به گزارش فارس، مراسم بزرگداشت 
مرحوم آیت اه سیدمحمود هاشمی شاهرودی عضو 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس فقید مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه )۶ دی ماه( 
بعد از نماز مغرب و عشــا در مسجد اعظم قم برگزار 

می شود.
برپایه این خبر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
شورای عالی حوزه های علمیه، شورای نگهبان، مراکز 
مدیریت حوزه های علمیه، دبیرخانه مجلس خبرگان 
رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بیت آیت اه 
هاشمی شاهرودی بانیان این بزرگداشت خواهند بود. 

تشییع در قم 
بــه گزارش خبرنگار کیهان، پیکر مطهر آیت اه 
سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در قم تشییع و در حرم مطهر 
حضرت فاطمه معصومه سام اه علیها آرام گرفت.

در این مراسم که با حضور دهها هزار نفر از مردم 
انقابی و قدرشناس برگزار شد پیکر آیت اه هاشمی 
شــاهرودی از مقابل مسجد امام حسن عسکری)ع( 
به سمت حرم مطهر تشییع شد. شرکت کنندگان در 
این مراسم پیکر مطهر آیت اه هاشمی شاهرودی را 
با ســینه زنی و شعارهای اه اکبر، ا اله اا اه و عزا 
عزا اســت امروز، روز عزا است امروز، خامنه ای رهبر 
صاحب عزا است امروز، تا حرم مطهر تشییع کردند.
حضور نمایندگان رئیس جمهور در مراســم 
تدفین و ترحیم آیت اه هاشمی شاهرودی

خبر دیگر این که حجت ااســام ســید محمود 

علوی وزیر اطاعات و حجت ااسام سید محمدعلی 
شــهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، عصر دیروز به نمایندگی از ســوی 
رئیس جمهور و هیئت دولت، در مراسم تدفین و ترحیم 
آیت اه هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص 

مصلحت نظام در شهر مقدس قم شرکت کردند.

رئیس جمهور گفت: قیمت اجناس باید 
مدیریت و ســتاد تنظیم بازار و سازمان 

تعزیرات فعال تر شود.
حجت ااســام روحانــی رئیس جمهور روز 
چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، با بیان اینکه 
ایحــه بودجه در هدف اول بهبود معیشــت و 
زندگی مردم را مورد توجه جدی قرار داده است، 
گفت: باید تاش کنیم که رنج مردم در فشــار 
تحریم کاسته شــود. البته تا زمانی که تحریم 
برقرار است، نمی توان به طور صددرصد مشکات 
آن را برطرف کرد، اما با اقدامات خود می توانیم 
تبعات ناشــی از فشار تحریم را کاهش دهیم و 
این کاری است که دولت با هماهنگی سایر قوا، 

فعاان اقتصادی و مردم می تواند انجام دهد.
روحانی ایجاد استحکام و اصاح ساختارهای 
اقتصادی را مورد تأکیــد قرار داد و گفت: باید 
در اقتصــاد اقداماتی را انجام داده و راهی را در 
پیش بگیریم که با زلزله تحریم، فشار و توطئه 
دشمنان، ساختمان و ساختار آن آسیب نبیند 
و ایــن کار با همــکاری و هماهنگی همه قوا و 

مشارکت مردم شدنی است.
وی اضافــه کرد: باید تــاش کنیم قیمت 

شــمخانی در دیــدار با  اشــرف غنی 
گفت: دشــمنان امنیت و آرامش منطقه در 
اقدامی ســازمان یافته به دنبال نا امن سازی 
مرزهای مشــترک به منظور انتقال عناصر 
شکست خورده داعش به افغانستان و حمایت 
از توسعه تروریســم تکفیری در این کشور 

هستند. 
دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی صبح چهارشنبه در صدر هیئتی از مقامات عالی 
سیاســی، نظامی و امنیتی برای دیدار رسمی یک 

روزه وارد کابل پایتخت افغانستان شد.
شمخانی با »حمداه محب« همتای افغانستانی 
خود دیدار و درباره مســائل دوجانبه، منطقه ای و 

بین المللی گفت وگو کرد.
وی در این دیدار لزوم فعال تر شدن سازوکارهای 
مشورتی بین نهادهای امنیت ملی دو کشور برای 
تحقــق اهداف و توافقات فیمابیــن را مورد تاکید 

قرار داد.
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی با  اشــاره به 
گفت وگوهای جاری بین جمهوری اســامی ایران 
با گروه طالبان به منظور کمک به رفع مشــکات 
امنیتی موجود در افغانســتان خاطرنشــان کرد: 

مجموعه ارتباطات و گفت وگوهای انجام شــده با 
گروه طالبان با اطاع دولت افغانســتان بوده و این 

روند همچنان ادامه خواهد یافت.
حمداه محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور 
افغانســتان نیز در این دیدار با  اشاره به عزم راسخ 
دولت و مردم افغانستان برای مقابله با  اشکال مختلف 
تروریســم و ایجاد ثبات و امنیت پایدار در سراسر 
این کشور خاطرنشان کرد: جمهوری اسامی ایران 
همواره یکی از اصلی ترین پایه های برقراری امنیت 
در منطقه بوده اســت و بدون شک همکاری های 
مشترک دو کشور در رفع مشکات امنیتی امروز 

افغانستان بسیار کارگشا خواهد بود.
حمایت ایران از روند صلح در افغانستان

شــمخانی در ادامه برنامه های خود در سفر به 
افغانستان با »عبداه عبداه« رئیس  هیئت اجرایی 
افغانســتان دیدار و پیرامون مسائل مورد عاقه دو 

کشور گفت وگو کرد.
دبیر شــورای عالی امنیت کشــورمان با اعام 
حمایت جمهوری اســامی ایران از روند صلح در 
افغانســتان با رویکرد درون افغانی، هرگونه اقدام 
بر خاف این روند را آسیب زدن به امنیت و ثبات 

افغانستان خواند.

وی با اشــاره به اقدامات خصمانه آمریکا علیه 
کشورهای مستقل، راهبرد آمریکا در منطقه را سلطه 
دائمی با غارت حداکثری و هزینه حداقلی ذکر کرد و 
افزود: راه اندازی جنگ های نیابتی و ایجاد گروه های 
تروریستی - تکفیری و حمایت مستمر از آنان در 

همین راستا برنامه ریزی شده است.
عبداه عبداه رئیس  هیئت اجرایی افغانستان 
نیز در این ماقات با اســتقبال از تعامات سازنده 
نهادهای امنیتی دو کشور اظهار داشت: مهم ترین 
چالش امروز افغانســتان وجود چالش های امنیتی 
نگران کننده اســت و غلبه بر این وضعیت نیازمند 
همکاری مشــترک و مساعی ســازنده مجموعه 
همسایگان برای ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان 

است.
دیدار با  اشرف غنی

شــمخانی که در صدر هیئتی از مقامات عالی 
سیاسی، نظامی و امنیتی به کابل سفر کرده است، 
بعداز ظهر چهارشنبه با  اشرف غنی رئیس جمهور 

افغانستان دیدار و گفت وگو کرد.
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی بــا تاکید بر 
ضرورت تاش مستمر دو کشور در برقراری کامل 
امنیت در مرزهای مشترک برای مقابله با تحرکات 

 اشرار، قاچاقچیان مواد مخدر و گروه های تروریستی 
گفت: دشمنان امنیت و آرامش منطقه در اقدامی 
سازمان یافته به دنبال نا امن سازی مرزهای مشترک 
به منظور انتقال عناصر شکســت خورده داعش به 
افغانســتان و حمایت از توسعه تروریسم تکفیری 
در این کشــور هســتند تا بار دیگر آتش جنگ و 

خون ریزی و ناامنی را در منطقه شعله ور کنند. 
شمخانی هوشیاری و آمادگی کشورهای منطقه 
برای مقابله با تهدیدات جدید تروریسم تکفیری را 
اجتناب ناپذیر و حیاتی دانست و تصریح کرد: هرگونه 
غفلت و بی توجهی به این تهدیدات می تواند حوداث 
تلخ و دهشت باری، مشابه آنچه که در عراق و سوریه 

رخ داد را تکرار کند.
به گزارش فارس، محمد  اشرف غنی رئیس جمهور 
افغانستان نیز در این دیدار با اباغ سام های گرم 
خود به رهبر معظم انقاب و ریاســت جمهوری، 
ضرورت ایجاد ســازوکارهای مشترک و فعال بین 
دســتگاه های اطاعاتی و امنیتی دو کشــور برای 
افزایش تحرک در حوزه مقابله با تروریسم، جرائم 
سازمان یافته و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مورد 
تاکید قرار داد و افــزود: امنیت پایدار در مرزهای 
مشترک، اصلی ترین اولویت دولت افغانستان است.

در دیدار با  اشرف غنی عنوان شد

هشدار شمخانی درباره تاش 
برای انتقال عناصر شکست خورده داعش به افغانستان

روحانی:

 قیمت اجناس باید مدیریت شود

در حالی که خبرنگاران حوزه دولت رسانه ها 
با دعوت رسمی برای پوشش برنامه حیاط دولت 
در ساختمان پاستور حاضر شده بودند، برخی 
ناهماهنگی ها میان نیروهــای حفاظت و نهاد 
ریاست جمهوری باعث عدم ورود خبرنگاران شد.
در حالی که صبح دیروز همچون هفته های گذشته 
خبرنگاران حوزه دولت رســانه های مختلف با دعوت 
رسمی برای پوشش برنامه حیاط دولت در ساختمان 
پاستور حاضر شدند، در اتفاقی عجیب ناهماهنگی میان 
نیروهای حفاظت و نهاد ریاست جمهوری مانع از ورود 
خبرنگاران و باعث برخوردهای خاف شان با آنها شد.

طبــق گــزارش الف ایــن برخورد نامناســب و 
ناهماهنگی باعث شــد همه خبرنگاران بر اساس یک 
تصمیم جمعی از پوشش برنامه امروز خودداری کرده 
و محل را ترک کنند. البته در پی تماس تلفنی با معاون 
ارتباطات دفتر رئیس جمهور قرار بر پیگیری موضوع و 
رفع اینگونه مشکل ها که در بسیاری موارد باعث ایجاد 

اختال در روند خبررسانی می شود، شد.
پیشتر نیز بارها این گونه ناهماهنگی ها و برخورد های 
ناپسند با اصحاب رسانه موجبات نارضایتی این عزیزان 
را در پی داشته است که امیدواریم با این تصمیم دیگر 

شاهد اینگونه مسائل نباشیم.

توضیحات دبیرخانه شورای اطاع رسانی دولت
به گزارش خبرگزاری فارس، دبیرخانه شــورای 
اطاع رســانی دولت دربــاره ناهماهنگی بوجود آمده 

در ورود خبرنگاران حوزه دولت توضیحاتی ارائه داد.
در این اطاعیه آمده اســت: از بابت مشکل پیش 
آمده از کلیه خبرنگاران محترم دلجویی می کنیم اما 
انتظار داریم خبرنگاران عزیز و محترم حوزه دولت که 
همــواره با نهایت صبوری و همراهی و همدلی، اخبار 
دولت را پوشش داده اند، به صرف رفتار نامناسب یک 
فرد، به توقف وظیفه حرفه ای و چرخه اطاع رســانی 

رضایت نمی دادند.

اتفاقی که امروز درخصوص ورود خبرنگاران محترم 
به حیاط دولت برای پوشش خبری افتاد اگرچه هیچ 
ارتباطی به نهاد ریاســت جمهــوری، اعم از معاونت 
ارتباطات و اطاع رســانی دفتر و دبیرخانه شــورای 
اطاع رسانی دولت ندارد؛ موجب تاسف شد و تمامی 
مساعی به عمل خواهد آمد تا با هماهنگی های بیشتر 
مســئولین مرتبط، از تکرار مسایل مشابه این چنینی 
جلوگیری شــود. درعین حال قصور یک نفر نباید به 
گونه ای جلوه داده شود که خدای نکرده ماموریت ها و 
زحمات مجموعه نیروهای محترم و مسئول در برقراری 

امنیت و نظم زیر سؤال برود.

عذرخواهی دولت از خبرنگاران

اجناسی که در اختیار مردم قرار می گیرد، کاهش 
یابد و در حد ازم کنترل صورت بگیرد و در این 
راستا همه دستگاه ها از جمله ستاد تنظیم بازار 
و سازمان تعزیرات فعال  تر باشد و آیین نامه ها و 
چارچوب هایی که در دولت تصویب می شود این 

موارد مورد توجه قرار بگیرد.

روحانی، وزرا و مسئولین را به ارایه گزارش 
شــفاف از اقدامات و فعالیت های خود به مردم 
توصیــه کرد و گفت:  وزرا بایســتی اقداماتی را 
که قصد دارند در حوزه های مختلف مسئولیت 
خود در ســال آینده انجام دهند، با شفافیت و 
وضوح و طی هفته هــای آتی به مردم گزارش 

دهنــد، از جمله وزارت دفاع اعام کرده که در 
بسیاری از زمینه ها می تواند مشکل خودروسازان 
را برطرف کند و کشورمان را بی نیاز سازد. ازم 
 است این گونه موارد هم عملیاتی و به مردم گفته 

شود.
هیئــت دولــت همچنین در جلســه روز 
چهارشنبه خود آیین نامه اجرایی قانون برگزاری 
مناقصات را اصاح کرده موجب اصاحیه آیین 
نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات، اخذ گواهی 
تأیید صاحیت ایمنی توسط پیمانکاران از وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی به عنوان یکی از 
اقام اطاعاتی اســتعام ارزیابــی پیمانکاران، 
به قانون برگزاری مناقصات اضافه شــد. هیئت 
وزیران در ادامه، وزارت امور خارجه را به عنوان 
اقتصادی  دستگاه مسئول کمیسیون مشترک 
 جمهوری اســامی ایران با کشور هند تعیین 

کرد.
دولت با پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی 
مبنی بر اضافه کردن طرح »بهسازی ناوگان راه 
آهن« به فهرست طرح های ریلی مشمول تأمین 
۱5 درصدی سهم کارفرما از تسهیات خارجی 

موافقت کرد.



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
پنج شنبه           ۶ دی ۱۳۹۷

۱۹ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۸۵

قیمت )به تومان(نوع سکه
3.930.000سکه تمام طرح جدید
3.750.000سکه تمام طرح قدیم

2.000.000نیم سکه
1.170.000ربع سکه

670.000گرمی
362.400هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
11.800دار
13.400یورو
14.978پوند

2.233لیر ترکیه
3.213درهم امارات

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی طی 
گزارشی درباره نقدینگی و تورم اعام کرد حجم 
نقدینگی در دوره تصدی گری حسن روحانی )1392 

تاکنون( بیش از سه برابر شده است.  
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان 
»مدیریت نقدینگی و مهار تورم« نوشته است: مشاهده 
کّمیت وکیفیت رشــد نقدینگی در ســال های اخیر و 
نوســانات بازار ارز و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر، 
نگرانی های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه های پیش 
رو ایجــاد کرده و اولویت مســئله مدیریت نقدینگی در 

اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می کند. 
در بخش مقدمه گزارش این مرکز پژوهشــی آمده 
است: حجم نقدینگی از پنج هزار و 63 هزار میلیارد ریال 
در میانه ســال 1392 )مقطع تخلیه تورمی قبل( به 16 

هزار و 723 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1397 
رسیده که گواه بر بیش از سه برابر شدن نقدینگی طی 
دوره مذکور اســت. در ادامه این بخش از گزارش بازوی 
کارشناسی مجلس آمده است: رشد نقدینگی در سال های 
پس از نیمه 1392 با سهم باای شبه پول همراه بوده و 
متوسط نسبت پول به شبه پول طی دوره مذکور به حدود 
15 درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش 
سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ باای سود بانکی، 
آثار تورمی را بــه تأخیر انداخته و در صورتیکه ترکیب 
نقدینگی تغییر کرده و ســهم پول افزایش یابد )سرعت 
گــردش نقدینگی افزایش یابد(، می تواند به بروز تورمی 
افسارگســیخته منجر شود که شــواهد آن تا حدی در 
نیمه نخست سال 1397 مشاهده شد. این نگرانی زمانی 
جدی تر می شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار 

نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده ها 
در اختیار اشخاص )حقیقی و عمدتاً حقوقی( محدودی 
است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق الذکر 

تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. 
از دیدگاه این مرکز پژوهشــی، چهــار اقدام برای 
مدیریت خلق نقدینگی جدید، ضروری اســت که این 
اقدامات عبارتند از: 1- اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه 
بانک ها به ویژه بانک های مشــکل دار 2- نظارت شدید 
بر بانک  هــا به منظور ممانعــت از ورود در فعالیت های 
سفته بازانه توسط شرکت های زیرمجموعه و سایر اشخاص 
مرتبط 3- کنترل اعطای تسهیات کان توسط مقام ناظر 

4- کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت. 
در گزارش بازوی کارشناســی مجلــس، پنج اقدام 
برای کنتــرل نقدینگی موجود )جلوگیــری از افزایش 

ســرعت گردش نقدینگی( با هدف کنترل سفته بازی و 
ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی ها )اعم از ارز، طا، 
اماک و مســتغات و...(، ضروری است که این اقدامات 
عبارتند از: 1- کنترل سپرده های کان و تراکنش های 
آنها 2- اعطای مجوز افتتاح ســپرده های سرمایه گذاری 
دو ســاله و بااتر، 3- فروش اوراق و دارایی های دولتی و 
سپرده گذاری منابع حاصله در بانک ها )با هدف جمع آوری 
نقدینگــی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد( 4- اجرای 
مالیات ستانی از عایدی سرمایه 5- ثبات بخشی به بازار ارز 
و سکه. در گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: فروش 
اموال مازاد بانک ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران 
بانک ها با سپرده های این بدهکاران در بانک های دیگر، دو 
راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای کاهش 

حجم نقدینگی موجود است.

مرکز پژوهش های مجلس:

نقدینگی در دولت کنونی 
بیش از 3 برابر شده است

رئیس  کمیسیون تخصصی طا و جواهر با اعام اینکه اقدامات 
بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز ادامه خواهد داشت، گفت: فکر 

نمی کنم افزایش قیمت طا و سکه ادامه دار باشد. 
محمد کشــتی آرای در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم درخصوص 
وضعیت بازار طا و سکه در روز جاری اظهار داشت: قیمت اونس جهانی با 
کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش سهام به بااترین سطح در 15 ماه اخیر 
رسیده است؛ در بازار داخلی نیز با افزایش قیمت جهانی و همچنین افزایش 
قیمت ارز، قیمت ها به بااترین سطح خود در چند روز اخیر رسیده است.
وی با بیان اینکه قیمت طا و ســکه در چنــد روز اخیر 11 درصد 
افزایش یافته است،  تصریح کرد: در بازار خرید و فروش هم انجام می شود 
ولی معمواً  وقتی قیمت ها صعودی می شــود، خریداران جدید وارد بازار 
می شــوند این خریداران از ترس افزایش بیشــتر برای خرید طا و سکه 

مراجعه می کنند.
کشتی آرای در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت ها بازهم در روزهای 
آینده افزایش خواهد یافت؟ گفت: فکر نمی کنم این افزایش ادامه دار باشد؛ 
البته پیش بینی می شد که در روزهای پایانی سال میادی نوساناتی داشته 
باشیم ولی در چند روز آینده قیمت جهانی طا به یک ثبات می رسد و در 
بــازار داخلی نیز اقدامات بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز ادامه خواهد 

داشت و قیمت ها به ثبات می رسد.
گفتنی است، طی دو روز گذشته قیمت طا وارد یک روند صعودی 
شد و قیمت هر سکه بهار آزادی از سه میلیون و 400 هزار تومان به رقم 
سه میلیون و 930 هزار تومان در روز گذشته افزایش یافت. البته افزایش 
قیمت دار نیز در این گرانی سکه بی اثر نبود، چراکه قیمت دار هم طی 
دو روز گذشته از 10 هزار تومان تا 11 هزار و 800 تومان افزایش پیدا کرد. 
در حال حاضر با توجه به اینکه در آســتانه سال جدید میادی قرار 
داریــم احتمــال افزایش تقاضای دار وجــود دارد ولی پس از چند روز 
 طبق نظر کارشناسانی مانند کشتی آرای، ثبات بازار مجددا احیا خواهد

 شد.
بازاری ها می گویند روز گذشته بازهم جو روانی موجب افزایش قیمت ها 
شد ولی تجربه نشان داده که افزایش قیمت روانی کوتاه مدت خواهد بود؛ 
یکی از این بازاری ها به سیاست های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با توجه 
به تجربه چند هفته اخیر باید منتظر برنامه جدید بانک مرکزی باشــیم؛ 
بعید است که دوباره بانک مرکزی اجازه مانور قیمتی به دال ها را بدهد.
یکی دیگر از افرادی که ســال هاســت در بــازار ارز فعالیت می کند 
درباره خبرهای کانال های تلگرامی مبنی براینکه جمعیت زیادی در بازار 
برای خرید حضور دارند، گفت:  این افرادی که مدام می گویند مردم همه 
خریدار هستند، کاسب هستند و دوست دارند دار گران شود، اصا روی 
این قیمت ها حساب باز نکنید. به عنوان مثال، صبح که هیچ خبری نبود، 
یکی از همین کانال ها می گفت قیمت دار 12 هزار و 400 تومان است 
 درحالی که ما خودمان در بازار بودیم و می دانستیم این قیمت ها خیالی

 است.

رئیس کمیسیون تخصصی طا و جواهر: 
افزایش قیمت سکه ادامه دار 

نخواهد بود

نائب رئیس  اتحادیه مشاوران اماک معتقد 
است سیاست های وزیر جدید راه و شهرسازی 
همان سیاست های قبلی وزارتخانه در دوره عباس 

آخوندی است.
حسام عقبایی در گفت وگو با تسنیم اظهارداشت: در 
4 سال اول دولت یازدهم و یک سال و چند ماه دولت 
دوازدهم هیچ گام عملیاتی درباره مســکن اجتماعی 
برداشته نشد و روزی هم که آخوندی خداحافظی کرد 
گفت یک مســکن هم نساختم.وی با یادآوری این که 
در حوزه مسکن استیجاری به عنوان زیرمجموعه طرح 
مســکن اجتماعی متاسفانه در دولت یازدهم و حدود 
1/5 سال سپری شده از دولت دوازدهم اقدامی صورت 
نگرفته است، افزود: سیاست های مطرح شده از سوی 
اســامی وزیر راه سیاســت های نو، جدید و موثری 
برای بازار مســکن نیست و احســاس می کنم وزارت 
راه و شهرسازی با همان سیاست های قبلی وزارتخانه 

پیش می رود.
وی بــا اشــاره به این که صحبت هــای وزیر راه و 
شهرسازی را در مصاحبه تلویزیونی شنیدیم، ادامه داد: 
بیشترین دغدغه وزیر راه و شهرسازی اتمام مسکن مهر 
است که این هم یک بحث کلی بوده که از اول دولت 

یازدهم مطرح بوده است.
 وی بیان کرد: موضوع بعدی که وزیر مطرح کرده 
وعده ساخت 400 هزار واحد مسکن تا سال 1400 بوده 
است. این رقم با نیازهای کنونی جامعه همخوانی ندارد، 
چراکه ساانه حدود یک میلیون ازدواج در کشور انجام 
می شود و نیازمند همین تعداد واحد مسکونی هستیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشــاوران اماک با اشاره 
به افزایش روز افزون تقاضا در بازار مســکن به دلیل 
کمبود ساخت طی ساخت های اخیر، اظهار کرد: اگر 
400 هزار واحد مد نظر وزیر راه و شهرسازی را تا پایان 
سال 98 هم تولید و تحویل دهیم، به نظرم با توجه به 

عدم تناســب، در حوزه مسکن بسیار مشکل خواهیم 
داشت، حال تصور کنید که این تعداد واحد قرار است 
طی سه سال و تا سال 1400 ساخته شود.وی با بیان 
این که با برنامه مد نظر وزیر راه و شهرســازی درصد 
قابل توجهی از نیاز جامعه به مسکن تامین نمی شود، 
افزود: پیشنهادم به دولت و وزارت راه و شهرسازی این 
است که به خصوص در بودجه سال 98 نگاه به مسکن 
تخصصی باشــد و با توجه به این که می خواهند برای 
دهک هــای پایین جامعه چیزی را به جای بگذارند از 

این بابت باید منابع مالی را افزایش دهند.
وی تصریــح کرد: از ســوی دیگــر وزارت راه و 
شهرســازی اراضی زیادی در اختیــار دارد که آنها را 
طبقه بندی کرده اســت پیشنهاد داده ایم این زمین ها 
را در اختیار انبوه ســازان قرار دهند تا شــبکه عرضه 

مسکن گسترش یابد.
رئیس  سابق اتحادیه مشاوران اماک با اشاره به عدم 

افزایش وام مسکن از سوی وزیر راه گفت: قاعدتا وقتی 
وزیر اعتقادی به افزایش وام ندارد، یعنی قدرت خرید 
مردم پایین باقی خواهد ماند و سیاست های پولی و مالی 

نمی تواند کمکی برای دهک های پایین جامعه باشد.
وی در ادامه با بیان این که این مســئله می تواند 
مسکن را دچار رکود بیشتری کند، اظهار کرد: چشم انداز 
مثبتی را برای بازار مسکن نمی بینم و در بخش تولید 
برنامه های وزارت راه و شهرســازی موثر نخواهد بود، 
ضمن این که در مســکن استیجاری که باید یک بازار 
رقابتی ایجاد شــود، مالکان با این استدال که امسال 
نرخ دار افزایش یافته و روی قیمت مسکن تاثیر زیادی 
گذاشته،  اجاره بها را در سال آینده افزایش خواهند داد.
وی تنهــا راه جلوگیــری از نابســامانی در بازار 
اجاره بها را اجرای طرح کوتاه مدت و ضربتی در حوزه 
 مسکن اســتیجاری توســط وزارت راه و شهرسازی

 عنوان کرد.

نائب رئیس  اتحادیه مشاوران اماک:

سیاست های مسکنی وزیر راه و شهرسازی همان سیاست های عباس آخوندی است

دژپسند گفت: برخی شرکت های دولتی به رغم برخورداری 
از دارایی های کان با گذشت چند سال از فعالیت شان، بازدهی 

چندانی نداشتند. 
به گزارش شــادا، فرهاد دژپســند اظهار داشت: وقتی دشمن با 
تحریم های ناجوانمردانه عرصه را برای کشــور تنگ می کند، باید از 
آنچه داریم به بهترین نحو استفاه کنیم و مشکات کشور را با اولویت 

ظرفیت های داخلی حل کنیم.
وی درباره وضعیت شرکت های دولتی در ایران گفت: به اقتضای 
شــرایط اقتصــادی، در دوره هایی حجم شــرکت های دولتی بطور 
فزاینده ای افزایش یافت که برخی از این شــرکت ها با گذشــت چند 
ســال از فعالیت شــان علیرغم برخورداری از دارایی های قابل توجه، 

بازدهی چندانی نداشتند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: شــرکت های دولتی، اموال و دارایی مردم 

هستند و در انحصار و مالکیت شخص یا وزارتخانه خاصی نیستند.
دژپسند همچنین در اولین جلسه هسته اندیشه ورزی تامین مالی 
داخلی که بصورت جداگانه برگزار شــد، با اشاره به انباشت سرمایه ها 
و منابع طبیعی فراوان کشــور گفت: وقتی به سهم ایران در بازار های 
جهانی و شاخص های رفاه نگاه می کنیم،  تناسب چندانی با ثروت ها 

و ظرفیت های کشورمان وجود ندارد.
وی عناوین هسته های اندیشه ورزی وزارت اقتصاد را که برای تحقق 
این مهم پیش بینی شده اند را شامل اقتصاد کان، بهبود فضای کسب و 
کار و خصوصی سازی اثربخش، تامین مالی داخلی، تامین مالی خارجی، 
اصاح نظام پولی و بانکی، اصاح نظام مالیاتی و ارتقای اثر بخشی آن، 
ارتقای عملکرد نظام گمرکی، مدیریت حرفه ای و افزایش کارایی شرکت 
داری دولتی، مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت، اقتصاد هوشمند 
و توسعه زیرساخت های مرتبط و کاربست آموزه های دینی در حوزه 

بانکداری، بیمه، بازار سرمایه، مالیات و... دانست.
وزیر اقتصاد ترکیب هســته های اندیشــه ورزی را شامل دولت، 
مجلــس، بخش خصوصی و دانشــگاهیان عنوان کــرد و گفت: این 
هسته ها به عنوان بازوی مشورتی وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل 
خواهند کرد که روسای این هسته ها از بین وزرا و اعضای سابق دولت 
و نایب رئیس آنهــا نیز از بین مدیران فعلــی مجموعه وزارت اقتصاد 

انتخاب شده اند.
گفتنی اســت، وزارت اقتصاد با هدف ارتقای توان تصمیم سازی، 
تصمیم گیری و سیاســتگذاری در مواجهه با مســایل پیچیده و پویا 
و افزایش کیفیــت تصمیمات متخذه و همچنین به جریان انداختن 
یافته های علمی جدید در بســته های سیاســتگذاری، با بهره گیری 
از تمامــی ظرفیت های علمی و تخصصی کشــور، مبادرت به ایجاد 

هسته های اندیشه ورزی نموده است.
برنامه ریزی و تصمیم سازی در حوزه های راهبردی وزارت اقتصاد و 
کمک به سیاستگذاری کان اقتصادی و ارائه پیشنهادات سیاستی در 
راستای ارتقای عملکرد وزارتخانه، کمک به تعیین اولویت های راهبردی 
وزارتخانه، طراحی ساز و کار های اجرایی سیاست های اقتصادی مبتنی 
بر اصول طراحی و ساز و کار و رصد تازه های گفتمانی، سیاستی، علمی 

و فن آوری از دیگر وظایف هسته های اندیشه ورزی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی: 
برخی شرکت های دولتی

 به رغم دارایی های کان بازدهی نداشته اند
فرمانده قرارگاه خاتم اانبیاء گفت: برنامه زمان بندی کارفرما برای 
تکمیل فاز ســوم پاایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان سال بود اما 

برنامه داریم دهه فجر امسال به بهره برداری برسانیم.
سعید محمد در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: در بخش های 
باادستی و میان دســتی حوزه های نفتی کار زیادی شده است اما در حوزه 

پایین دستی نتیجه را به کسانی که این تکنولوژی دارند واگذار می کنیم. 
وی افزود: به ازای سرمایه گذاری در بخش های باادستی و میان دستی، 
نسبت  اشتغال ایجاد شده یک به سه است یعنی اگر همان سرمایه گذاری که 
در بخش باادستی انجام می شود، در بخش پایین دستی هم انجام شود سه 
برابر تولید اشتغال داریم. فرمانده قرارگاه خاتم اانبیاء ادامه داد: در حوزه نفت 
و گاز و پتروشــیمی تا پیش از ایــن 100 درصد توان خارجی به کار گرفته 
می شد اما قرارگاه در این حوزه خط شکنی کرد که نمونه آن پاایشگاه ستاره 
خلیج فارس است که سال ها متوقف مانده بود و با ورود قرارگاه در دوره های 
تحریم، توانســتیم با 67 درصد مهندســی ایرانی، 70 درصد کاای ایرانی و 
اجرای 100درصد ایرانی، پروژه را با کیفیت باا به پایان برســانیم که این از 

ویژگی های کار ما در ستاره خلیج فارس بود.
به گفته محمد، همه دنیا تاش می کردند با تحریم بنزین به ایران فشار 
وارد کنند که با احداث پاایشگاه  ستاره خلیج فارس خطر و ریسک ناشی از 
تحریم بنزین از سر نظام رفع شد، قرارگاه خاتم توانست  در پروژه پاایشگاه 
ستاره خلیج فارس با ورود خود، رکورد بزند؛ پروژه در زمان بندی معقولی انجام  

و عایدات آن نصیب کشور شده است.
 وی اضافه کرد: امروز فاز ســوم ستاره خلیج فارس در مراحل پایانی اجرا 

قرار دارد و فاز چهارم هم در حال اجرا  و کار شروع شده است.
فرمانده قرارگاه خاتم اانبیاء ادامه داد: برنامه زمان بندی کارفرما تا پایان 
سال بود اما برنامه داریم دهه فجر امسال این فاز را به بهره برداری برسانیم و 

قبل از بهمن  ماه امسال فاز 3 به ظرفیت نهایی می رسد.
محمد افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی در بخش ســیویل فاز چهار 
ستاره خلیج فارس آغاز شده است،  همچنین بخشی از فونداسیون ها و سفارش 
کاا انجام شــده است، پروژه زمان بندی 24 ماهه دارد که از شهریور امسال 
آغاز شد ؛ در مورد مبنای قرارداد هم با کارفرما به نتیجه خواهیم رسید و این 
پاایشگاه در واقع مجموعه 100 درصد  ایرانی خواهد بود یعنی طراحی و کاا 
100 درصد ایرانی است.وی بیان کرد: نقدینگی باایی در دست مردم است 
که اگر این میزان منابع مدیریت شود، به جای هجمه به بازار ارز، به سازندگی 
می انجامد، اگر  برای مردم اطمینان ایجاد کنیم، این نقدینگی در  زیرساخت ها 
هزینه می شــود  و حتی اگر درهای کشور هم بسته شود با همین منابع کل 
کشور را می توان ساخت، طبق تذکرات رهبری باید این نقدینگی  کنترل شود.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء: 

فاز 3 پاایشگاه ستاره خلیج فارس 
ماه بعد افتتاح می شود

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی گفت: 
در اوایل انقاب، ظرفیــت نیروگاه های حرارتی 
حدود ۷ هزار مگاوات بود که اکنون با اتکا به دانش 
ایرانی این رقم به ۸۰ هزار مگاوات رسیده است.

حمیدرضا عظیمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره دستاوردهای چهل سالگی انقاب اسامی 
در حوزه نیروگاه های حرارتی، اظهار کرد: در اوایل انقاب 
ظرفیت نیروگاه های حرارتی حدود 7 هزار مگاوات بود 
کــه با تاش های صورت گرفته، پیشــرفت تکنولوژی 
و اتــکا به دانش ایرانی، این رقــم ظرفیت به 80 هزار 
مگاوات رسیده اســت.معاون برنامه ریزی شرکت برق 
حرارتی افزود: از 80 هزار مگاوات ظرفیت نصب شــده 
در نیروگاه حرارتی، 64 هزار مگاوات مختص نیروگاه های 

گازی، بخاری و ســیکل و مابقی آن مربوط به نیروگاه 
تجدیدپذیر، هســته ای، برقابی و دیزلی است.به گفته 
وی، در تابستان سال 97 رکورد مصرف برق از 57 هزار 
مگاوات عبور کرد که بخش اعظمی آن توسط نیروگاه 

حرارتی تامین شد.
عظیمــی با اشــاره به اســتفاده از نســل جدید 
نیروگاه های حرارتی در کشور بیان کرد: طی چند سال 
گذشته با پیشــرفت علم و تکنولوژی، کیفیت ساخت 
نیروگاه های حرارتی نیز رشــد شگرفی داشته است و 
هم اکنون نســل جدید نیروگاه حرارتی کاس F، برای 
افزایش راندمان و سازگاری محیط زیست مورد استفاده 
قرار می گیرد.وی افزود: اســتفاده از نیروگاه های نسل 
جدید توسط شــرکت های خصوصی آغاز شده است و 

در بخش دولتی نیز با استفاده از تکنولوژی و پتانسیل 
شرکت های داخلی زمینه برای بومی سازی این نسل از 
این نیروگاه ها و انتقال تکنولوژی به کشور های دیگر در 
حال پیگیری اســت.عظیمی با  اشاره به خودکفایی در 
ساخت نیروگاه کاس E، بیان کرد: در ساخت نیروگاه 
کاس E، به خودکفایی کامل رسیده ایم، به طوری که 
طی سفری که وزیر نیرو به روسیه داشت، طرف روسی 
خواستار ســاخت این نوع نیروگاه و انتقال تکنولوژی 
به کشــور روسیه شــد.معاون برنامه ریزی شرکت برق 
حرارتی با  اشــاره بومی سازی دانش حفظ و نگهداری 
نیروگاه های حرارتی ابراز کرد: در تعمیرات و نگهداری 
نیروگاه ها، پیشرفت قابل توجهی داشته ایم که بخش 
اعظم آن توسط نیروی متخصص داخلی صورت می گیرد. 

همچنین 90 درصد ســاخت تجهیزات صنعت برق در 
داخل انجام می شــود.به گفته عظیمــی، صنعت برق 
کشــور، رتبه اول در منطقه و رتبه چهاردهم در جهان 
را داراســت.عظیمی افزود: تاکنون 15 درصد از برنامه 
افزایش ظرفیت نیروگاهی محقق شــده است که طی 
روز های آینده با افتتاح نیروگاه بخار کاشان اجرای آن 
ادامــه خواهد یافت و برای مدیریت مصرف نیز 3 هزار 

مگاوات در نظر گرفته شده است.
معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی با  اشاره به 
رشد مصرف در سال آینده بیان کرد: پیش بینی می شود 
میزان پیک مصرف تابستان به 61 هزار مگاوات برسد، 
البته در برنامه های وزارت نیرو برنامه هایی برای مدیریت 

مصرف در نظر گرفته شده است.

افزایش 11برابری ظرفیت تولید برق کشور نسبت به قبل از انقاب 

مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به 
عملکرد مثبت وزیر جهاد کشــاورزی خواستار بازنگری در طرح 

استیضاح محمود حجتی از سوی مجلس شورای اسامی شد.
حســین شیرزاد، در یادداشتی نوشــت: خودکفایی در گندم و شکر ، 
ترویج کشــت چغندر پاییزه و در نهایت متوسط رشد اقتصادی حدود 5 
درصدی بخش کشاورزی علیرغم وجود تحریم ها و مواجهه با دوره رکود یا 
رشد منفی بخش های مختلف اقتصادی کشور، تنها گوشه ای از پیامدهای 
تاش حجتی در عرصه تولید و تجارت بخش کشاورزی محسوب می شود. 
وی افزود: بدیهی اســت که نظارت و قانونگذاری مطابق نص صریح قانون 
اساســی، دو وظیفه اصلی مجلس محترم شورای اسامی و ایفای وظایف 
نمایندگی از حقوق مســلم فعالیت پارلمانی است، اما طی طریق بر مشی 
تعــادل، انصاف با درک شــرایط اقتضایی، از اصــول اولیه حضور در مقام 
نمایندگی اســت. از این روی با احترام به استیضاح کنندگان محترم باید 
عنوان کرد که به اعتقاد حقیر، مجموعه سؤاات مربوط به استیضاح وزیر 
جهاد کشاورزی ، فاقد دایل محکم و متقن برای طرح در چنین جایگاهی 
بوده یا حداقل رد پای مســتقیمی از نظام مدیریتی و وظیفه مندی وزیر 
جهاد کشــاورزی را در آنها نمی توان یافت. تبارشناســی بخش اعظمی از 
این سؤاات را باید در امراض نهفته در اقتصاد کان کشور و بخشی دیگر 
را باید در سیاســت های تنظیم بازاری وزارتخانه ای دیگر یا در خاءهای 
قانونی موجود در زنجیره های ارزش کشاورزی و یا اختاات بازاری مزمن 
جســت وجو نمود.وی ادامه داد: از منظری دیگر ما با سه پدیده توأمان در 
دوره وزارت حجتی روبرو بوده ایم نخست کاهش واردات محصوات عمده 
وارداتــی، دوم افزایش تولید محصوات کشــاورزی )زراعی، دامی، باغی، 
شیاتی( و سوم افزایش شاخص قیمت تولیدکننده وکاهش نوسانات قیمت 
که نشــان از جامعیت نگاه او دارد. حّجتی سعی نمود تا با انعقاد توافقات 
تجاری با بازارهای هدف و تحرک بخشی به حوزه بین الملل بخش کشاورزی 
و برقراری تماس مجدد با فائو و ســازمان های تخصصی بین المللی، بخش 
کشاورزی را از انزوا و تأخر )عقب افتادگی( تکنولوژیکی نجات دهد. پیگیری 
موافقتنامه های تجاری با کشورهای مورد مبادله جهت کاهش تعرفه ها از 
طریق اخذ تخفیفات تعرفه ای و تعرفه های ترجیحی در بخش کشــاورزی 
مانند مذاکرات تعرفه های ترجیحی با اتحادیه اوراسیا و اندونزی به همراه 
کاهش تعرفه های ورودی صادرات زیربخش شیات به روسیه از میانگین 
21 درصد به 6 درصد همچنین کاهش تعرفه و مالیات های ورودی صادرات 
به روسیه در برخی محصوات باغی و تسهیل صادرات محصوات کشاورزی 
و دسترســی به بازارهای هدف از طریق توافقات فنی و بهداشتی تعدادی 

از این دست تاش هاست.
پنبه وزارت جهاد کشاورزی  مدیرکل دفتر 
گفت: پنبه تولید داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت 

قابلیت رقابت با نوع خارجی اش را دارد.
ابراهیــم هزارجریبی در گفت وگــو با خبرگزاری 
فــارس، با بیان اینکه پنبه خارجی گرانتر از محصول 
داخلی برای واردکننده تمام می شود، افزود: به عنوان 
مثال هر کیلوگــرم پنبه داخلی بین 17 هزار و 500 
تــا 18 هزار و 500 تومان بنا به کیفیت آن خریداری 
می شــود، در حالی کــه قیمت هر کیلوگــرم پنبه 
ازبکســتانی یک دار و 96 ســنت است که با هزینه 

جانبی و واردات به ایران  به 2/2 دار می رسد.
 اگر هر دار را حدود 10هزار تومان در نظر بگیریم، 
هر کیلوگرم پنبه خارجی 22 هزار تومان یعنی گران تر 
از پنبه داخلی تمام می شود، بنابراین صنایع نساجی 
ترجیح می دهنــد، به خاطر کیفیــت بهتر و قیمت 

مناسب تر از پنبه تولید داخل استفاده کنند.
وی ادامــه داد: پنبه داخلــی از نظر کیفیت هیچ 
مشکلی ندارد و بهانه هایی که در زمینه کیفیت یا طول 
تار پنبه می گیرند، واقعیت ندارد. چون عمده نیاز صنایع 
نساجی کشور به پنبه با طول تار متوسط الیاف است 
که با کیفیت عالی در داخل کشور تولید می شود و تنها 
یک کارخانه خاص به پنبه با طول تار بلند نیاز دارد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 

فاقد دایل محکم است

مدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی: 

پنبه داخلی قابلیت رقابت با نوع خارجی را دارد

مدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه 90 درصد بذر پنبه در داخل کشور و به وسیله 
شــرکت خصوصی تولید می شود، گفت: پنبه داخلی 
45 تا 50 درصد نیاز صنایع نســاجی کشور را تامین 
می  کند، اما از طرفی واردات این محصول به جز مسائل 
قرنطینه ای، با تعرفه پنج درصد انجام می شود که رقم 

پایینی است.
هزار جریبی ادامه داد: مجموع تولید پنبه و واردات 
آن ســاانه 120 هزار تن اســت که در کارخانه های 
نساجی تبدیل به نخ و منسوجات می شود، اما ظرفیت 
پذیــرش 200 هزار تن را هم دارنــد و کارخانه ها با 

ظرفیت اسمی کامل کار نمی کنند.

 ضمن اینکه 70 کارخانه پنبه  پاک کنی در کشور 
وجود دارد. 

وی افزود: امســال تاکنون 40 درصد پنبه کشور 
جمع آوری شــده، اما اگر ماشــین آات وجود داشت، 
برداشــت پنبه باید تاکنون تمام شده باشد. قرار است 
10 دستگاه کمباین پنبه تا آخر امسال وارد شود که 
بخشی از هزینه آن با ارز 4200 تومانی و بخش دیگری 

با یارانه مستقیم دولت تامین شود.
مدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی درباره 
قیمت تضمینی وش پنبه گفت: برای ســال آینده هر 
کیلوگــرم وش 36 هزار و 119 ریال تصویب شــده، 
درحالــی که ســال 97 با نرخ 31هــزار و 964 ریال 

خریداری شده است.
 بخش خصوصی هم امســال پنبــه را به صورت 
 توافقــی از کیلویــی پنــج هــزار تــا 6500 تومان

 می خرد.
هزارجریبی خاطرنشان کرد: در استان گلستان هر 
کیلوگرم وش پنبه، بســته به کیفیت، هر کیلوگرم از 
4500 تا 6500 تومان داد و ســتد می شود. هر سال 
بین 20 تا 30 درصد از تولید پنبه توسط دولت و بقیه 
آن از سوی بخش خصوصی خریداری می شود، بطوری 
که قیمت بازار گاهی دو برابر نرخ تضمینی دولت است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای 
اسامی از فاســد شدن 2۰ هزار تن برنج در 

شرکت بازرگانی خبر داد. 
بــه گزارش خبرگــزاری فارس از کرمانشــاه، 
عبدالرضا مصری در جمع اصحاب رســانه، اظهار 
داشت: با وجود اینکه قبل  از این تذکر داده بودیم 
که بیش از 20 هزار تن برنج در شــرکت بازرگانی 

دولتی در حال از بین رفتن است، اما کسی به این 
تذکرات توجهی نکرد و شاهد زائل شدن این حجم 

از برنج در شرکت بازرگانی هستیم.
ز  ا قبــل  برنج هــا  یــن  ا فــزود:  ا وی 
فاســد برســد،  مــردم  دســت  بــه   اینکــه 

 شد.
وی با اشاره به اینکه برنج های فاسد شده برای 

مصارف دامی هم اکنون در حال رنگ شدن هستند، 
عنوان کرد: در میان حجم انبوهی از برنج فاسد شده، 
حتی 500 تن از این برنج ها نیز مصرف دامی ندارند 

و زائل شده اند.
مصری گفــت: در امحای 20 هزار تن برنج در 
شرکت بازرگانی، دولت مقصر اصلی است، چرا که 
بــا وجود تذکرات پی در پی و مکرر، هیچ توجهی از 

ســوی رئیس جهاد کشاورزی و وزیر به این مسئله 
نشد و قوه  قضائیه باید پیگیر این موضوع باشد.

وی تصریح کرد: بــا وجود ممنوعیت صادرات 
دام شاهد این هستیم که برخی از نور چشمی ها و 
آقا زاده ها حواله دریافت می کنند و مواد مورد نظر 
 خود را از دامداران در کرمانشاه، ایام و لرستان تامین 

می کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس:

20 هزار تن برنج در شرکت بازرگانی از بین رفت

معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ساخت و توسعه زیربنایی 
حمل ونقل، میزان خطوط آهن در دست اجرای کشور را سه هزار 
و 19۷ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 4۸ درصد اعام کرد و گفت: 
احداث پنج هزار کیلومتر خط آهن نیز در دست مطالعه قرار دارد. 
به گزارش ایرنا، خیراه خادمی در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی 
از پروژه در دســت احــداث خط آهن قزوین - رشــت، در گفت و گو با 
خبرنگاران یادآور شــد: برای اتصال شــبکه ریلی غرب به شرق کشور و 
اتصال آن به شــبکه راه آهن افغانستان، احداث 970 کیلومتر خط آهن 
را در دســتور کار خود قرار داده ایم و امیدواریم تا پایان ســال نیز شاهد 

تکمیل این پروژه باشیم. 
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای انجام طرح یاد شده طی 
هفته های گذشــته بهره برداری 440 کیلومتر از این مسیر در آذربایجان 
غربی انجام شد و در ادامه این مسیر، با اتصال شبکه ریلی کشور از خواف 

به هرات شبکه خط آهن کشور به افغانستان متصل خواهد شد. 
به گفته وی، برای انجام این پروژه 60 هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه 
شده و برای تکمیل آن هفت هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز بوده و 10 

هزار میلیارد ریال نیز بدهی پیمانکاران این پروژه است. 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل ونقل کشور گفت: 
یک هزار و 167 کیلومتر آزادراه هم اکنون در دســت احداث اســت که 

سه هزار و 200 کیلومتر آن با پیشرفت 40 تا 50 درصدی روبرو است.
خادمی با  اشاره به پروژه آزادراهی کنارگذر استان های تهران و البرز به 
قزوین، تاکید کرد: این طرح با نام آزادراه چرمشهر به آبیک 158 کیلومتر 
طول و بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا اوایل سال 99 نیز 

مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
این مســئول، تصریح کرد: در حال حاضر هفت هزار و 800 کیلومتر 
بزرگراه و راه اصلی از جمله در 11 محور شمالی کشور شامل بزرگراه های 
قزوین - کاچای، قزوین - تنکابن، هراز، فیروزکوه و جاده شمال در دست 
احداث قرار گرفته که با توجه به عبور راه های یاد شده از رشته کوه های 

البرز، عملیات احداث آن بسیار پیچیده و سخت است. 

معاون وزیر:
خط آهن کشور به افغانستان 

متصل می شود
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افقی:
1- پسوند مراقبت- اثری از عبدالرحمن جامی 
2- تولید کم کیفیت و سوء مدیریت این بخش 
پراشــتغال اقتصاد ما را دچار بحران کرده است 
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* پس از مقاومت قهرمانانه ملت ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی 
دشمنان که با پذیرش خفت و ذلت از مرزهای جمهوری اسامی 

عقب نشینی کردند تاش نمودند که با ترفندهای جدید از مرزهای 
فرهنگی کشور وارد شوند و به جنگ دیپلماتیک، تهاجم فرهنگی و 

تهدید از طریق قدرت نرم بپردازند.

ضرورت بررسی زمینه ها و اهداف  جنگ نرم
 در عصر ارتباطات - بخش دوم

ابزارهای راهبردی دشمن 
در جنگ نرم

جنگ نرم را می تــوان آخرین حلقه از 
سلسله راهبردهای نظام سلطه برای تغییر 
حکومت های ناهماهنگ با منافعشان به ویژه 
در کشورهای جهان سوم دانست. حلقه های 
پیشین این سلسله را می توان دکترین هایی 
همچون براندازی و ضد براندازی، شورشگری 
و ضد شورشگری و جنگ کم شدت نام برد.
پــس از انقاب اســامی و به خطــر افتادن 
موقعیت اســتکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، 
دشــمنان اســام به روش های مختلف سعی در 
مبارزه و براندازی نظام اسامی داشته اند، دشمن 
که در منطقه و جهان اسام منافع خود را از دست 
رفته می دید، برنامه مبارزاتی خود را در ســطح 
وســیع پایه ریزی و ابتدا از موضع جنگ ســخت 
وارد شد و جبهه های مختلف داخلی و خارجی از 
قبیل مبارزه مسلحانه منافقین، ترور شخصیت های 
ممتاز انقاب، حمله نظامی مستقیم به طبس و 
جنگ تحمیلی علیه ملت ایران گشــوده شد اما 
مردم شریف ایران با عنایت الهی و با دست خالی 
دشــمن را از سرزمین بیرون کردند و با مقاومت 

قهرمانانه شکست را به آنها تحمیل کردند.
تهدیدات قدرت نرم

پس از مقاومت قهرمانانه ملت ایران در طول 
8 سال دفاع مقدس، دشمنان که با پذیرش خفت 
و ذلت از مرزهای جمهوری اسامی عقب نشینی 
کردند تاش نمودند که بــا ترفندهای جدید از 
مرزهای فرهنگی کشــور وارد شــوند و به جنگ 
دیپلماتیک، تهاجم فرهنگــی و تهدید از طریق 
قدرت نرم بپردازند، به همین دلیل جنگ رسانه ای 
و عملیــات روانی را تقویت کردند. در تهدید نرم 
از روش القاء و اقناع سازی بهره گیری می شود در 
حالی که در تهدید ســخت، هدف تأثیرگذاری بر 
انتخاب ها، فرآیند تصمیم گیری و الگوهای رفتاری 
حریف و در نهایت سلب هویت های فرهنگی است. 
تهدیدات نرم، پیچیده و محصول پردازش ذهنی 
نخبگان بوده و اندازه گیری آن مشــکل است، در 
حالی که تهدیدات سخت، عینی، واقعی و محسوس 
اســت و می توان آن را بــا ارائه برخی از معیارها، 

اندازه گیری کرد.
یک استاد دانشگاه در این باره می گوید: »ایران 
در منطقه غرب آســیا یک کشور منحصر به فرد 
اســت، از نظر زبان، مذهب، ملیت و هویت، ایران 
شبیه هیچ یک از کشورهای منطقه نیست بنابراین 
همیــن خصوصیت ممتاز بودن و منحصر به فرد 
بودن باعث شــده که کشــورهای دیگر منطقه و 
البته کشورهای فرامنطقه ای نیز به موقعیت ویژه 
و جایگاه ژئوپلتیک ایران با دیده حسرت نگاه کنند 

و درصدد دشمنی با این کشور برآیند.«
وی اضافه می کند: »آنچه این کشــورها را به 
ترس از ایران واداشــته ماهیت فرهنگی و ارزشی 
انقاب اسامی است که طی 40 سال گذشته میان 
مردم و ملت های منطقه رسوخ کرده و حکمرانان 
مستبد این کشورها و حامیان غربی آنها را نگران 
کرده است. به همین دلیل به جرأت می توان گفت 
که هیچ کشــوری در منطقه و حتی در جهان به 
اندازه ایران تحت فشار و ظلم قدرت های جهانی 

قرار نداشته اســت و با امکانات مادی و فرهنگی 
ســعی در مقابله با نظام جمهوری اسامی ایران 

دارند.«
»ســید مصطفی ایران نژاد« کارشناس ارشد 
روابط بین الملل در گفت وگو با گزارشــگر کیهان 
به مسئله مهم تقابل غرب با ایران اشاره می کند و 
می گوید: »پس از پیروزی انقاب اسامی به دلیل 
عدم درک غرب، به ویژه آمریکا از ماهیت مردمی 
و اســامی انقاب، مبارزه بی امانی با کشــورمان 
آغاز شد. مبارزه نه فقط برای جلوگیری از ایفای 
نقش طبیعی ایران، بلکه علیه موجودیت جمهوری 
اســامی ایران صورت گرفت و دشــمن به دلیل 
شکســت در جنگ سخت علیه ایران تاش نمود 
که از ابزارها و شیوه های مختلف جنگ نرم از جمله 
دیپلماسی عمومی، جنگ روانی و تهاجم فرهنگی 
و اندیشه ای استفاده نماید، در حالی که مردم فهیم 
و هوشیار ما ثابت نمودند که با تکیه بر اعتقادات 
دینی و مذهبی خود، با وحدت و انسجام با هرگونه 
تهدید و جنگی چه در عرصه نظامی و ســخت و 
چه در عرصه فرهنگی و قدرت نرم مقابله خواهند 
کرد و اجازه نمی دهند که دشمنان این مرز و بوم 

به اهداف استکباری خود برسند.«
اشکال مختلف جنگ نرم

جنگ نرم با اشکال گوناگونی همچون جنگ 
روانی، جنگ رایانه ای، جنگ اینترنتی و راه اندازی 
شبکه های رادیویی و تلویزیونی اجرا می شود، در 
واقع جنگ نرم ابعاد گسترده ای دارد که شناخت 
اشکال مختلف آن برای مقابله با دشمن ضروری 

است.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند 
تلفات و خسارات جنگ های اینترنتی و سایبری 
نه تنها کمتر از جنگ های کاسیک نیست بلکه 

در بسیاری از موارد بیشتر نیز هست.
»داوود شــجاعی« کارشــناس ارشد روابط 
بین الملــل در گفت وگو با گزارشــگر کیهان به 
جنگ های ســایبری و اینترنتی اشاره می کند و 
می گوید: »تهدیدات و حماتی که امروزه از طریق 
محیــط الکترونیکی، فضای مجازی و اینترنتی و 
قدرت نرم متوجه کشــورها شده است تبدیل به 
یکی از معضات امنیتی همه کشــورهای جهان 

شده است.«
وی اضافه می کند: »در جنگ های ســایبری، 
زیرســاخت های دیجیتالی، زیرساخت های مالی 
و بانکــی، کنترل ترافیک شــهری، رســانه های 
الکترونیک، زیرساخت های الکترونیک مربوط به 
انتقال آب و برق و... که دارایی مالی یک کشــور 

محسوب می شوند هدف قرار می گیرند.«
به گفته این کارشناس، هرچند در تهدیدات 
ســایبری و جنگ هــای اینترنتــی از قتل عام، 
خونریزی، ویرانی، تخریــب و خرابی های جنگ 
کاسیک خبری نیست اما در این جنگ هم ممکن 
اینترنتی  است سامانه های اطاعاتی، شبکه های 
و سیســتم هایی از بین برود که مستقیما با جان 
انســان ها در ارتباط است و با منافع ملی کشورها 
ارتباط پیدا می کند، به همین دلیل در بسیاری از 
کشــورها، نهادها، سازمان ها و ارگان هایی در نظر 
گرفته شده اند که مسئولیت مقابله با تهدیدهای 
سایبری را به عهده دارند و نقش مهمی در تامین 

امنیت ملی بازی می کنند.
ابزارهای جنگ نرم

از آنجا که راه اندازی جنگ نرم با اهداف متفاوت 
و علیــه افراد مختلف صــورت می گیرد به همان 
نســبت گروه های مختلف با ابزارها و روش های 
خاصی مورد هدف قرار می گیرند. اما به طور کلی 
می توان گفت که عمده هدف راه اندازان جنگ نرم 

مقابله با رهبران، نخبگان و آحاد مردم هستند.
»مریم معماری« کارشناس تاریخ در این باره 
می گویــد: »همه افراد جامعه می توانند به عنوان 
هدف راه اندازان جنگ نرم قرار بگیرند و این مسئله 
بستگی به این دارد که برای بانیان جنگ نرم چه 
اهدافی بیشتر اهمیت دارد. اما با توجه به اینکه در 
جنگ نرم از ابزارهای رسانه ای، فرهنگی و علمی 
استفاده می شود پوشش آن برای طبقات مختلف 

بیشتر و متفاوت تر است.
به طور مثال در جنگ رسانه ای عموم جامعه 
هدف قرار می گیرند و در این حالت ممکن است 
گسترش یک شایعه و یک دروغ افکار عمومی را 
کاما مخدوش و منحرف کند و به سمت و سویی 

که بانیان جنگ نرم می خواهند هدایت نماید.«
وی اضافه می کند: »رســانه ها شــامل رادیو، 
تلویزیون و مطبوعات، عرصه های هنر شامل سینما، 
تئاتر، نقاشی، گرافیک و موسیقی در زمره ابزارهای 

جنگ نرم به شمار می آیند.«
دکتــر »حمید ضیایی پــرور« مدیرکل دفتر 
مطالعات و برنامه ریزی رســانه ها نیز در این باره 
می گوید: »جنگ نرم نوعی جدید از جنگ است 
که در آن به جای استفاده از زور و ساح و قدرت 

نظامی از ابزارها و تکنیک های غیرخشــونت آمیز 
در تقابل با رقیب یا دشــمن برای برتری جویی و 
یا کسب منافع ملی استفاده می شود. جنگ های 
رسانه ای، جنگ های رایانه ای، جنگ الکترونیک، 
جنگ روانی، جنگ اطاعاتی و جنگ سایبری از 

جمله مصادیق جنگ نرم هستند.«
وی اضافه می کند: »در جنگ نرم سایبری 
از فناوری هایی نظیر، اینترنت، ایمیل، وباگ، 
وب سایت و شبکه های اجتماعی و تکنیک هایی 
ماننــد هک و نفوذ، خرابــکاری و اختال در 
پایگاه های اطاع رسانی استفاده می شود و در 
این جنگ هدف غلبه و برتری جویی بر رقیب 
و تغییر مواضع رقیب، اســتحاله، فروپاشی و 
تغییر حکومت در کشــور مورد نظر اســت.« 
ایــن مــدرس و عضو هیئت علمی دانشــگاه 
همچنین خاطر نشــان می کند: »رسانه ها در 
عصر اطاعات مهم ترین نقش را در پوشــش 
خبری رخدادها و تاثیرگذاری بر افکارعمومی 
ایفا می کنند. انواع رسانه های مکتوب، صوتی و 
تصویری، اینترنتی و دیجیتالی می تواند بر نوع 
شکل گیری افکارعمومی موثر بوده و روندهای 
سیاســی و اجتماعی هر جامعه را به سمت و 
سوی خاص هدایت کند. رسانه های اینترنتی با 
ظرفیت های خاص خود این قابلیت را دارند که 
در فضای سایبر به منبعی برای تهدید امنیت 

ملی کشورها تبدیل شوند.«
»داوود شجاعی« کارشناس مسائل بین المللی 
درباره تاکتیک های جنگ نرم برای گزارشگر کیهان 
ســخن می گوید و اضافه مــی کند که در جنگ 

نرم عاوه بر ابزارهای مختلف رسانه  ای، فرهنگی 
و علمــی از تاکتیک هایی نظیر برچســب زدن، 
شایعه ســازی، دروغگویــی، کلی گویــی، ارائــه 
پیشــگویی های فاجعه آمیز و انتقــال انرژی های 

منفی نیز استفاده می شود.«
وی تاکید می کند: »در جنگ نرم دشــمنان 
از هر ابزار و روشــی برای رسیدن به مقصود خود 
اســتفاده می کنند و تمام هدفشان ایجاد ترس و 
وحشت، نگرانی، تضعیف روحیه، ترور شخصیت 
و القائاتــی اســت که مســتقیما افکارعمومی را 
هدف گیری کند و به آنها ضربه بزند تا به راحتی 
فرهنگ وارداتی، تهاجمی و اهداف خود را در آن 
جامعه رواج دهند و خود را توانا و مقتدر نشــان 
دهند.  در حالی که این تصور خام و خیال واهی 
هیچگاه نتیجــه نخواهد داد و ملت مســلمانی 
همچــون ایران که آزمایش خود را در عرصه های 
ســخت و نبردهای طاقت فرسا نشان داده و ثابت 
کرده که با اتکا به اســام هیچگاه میدان نبرد را 
به دشــمن واگذار نخواهد کرد و همیشه پیروز و 

سربلند خواهد بود.
دشمن شناسی از دیدگاه اسام

»واعدوا لهم ما اســتطعتم من قوه و من رباط 
الخیل...

هر نیرویــی در قدرت دارید بــرای مقابله با 
دشمنان آماده ســازید و اسب های ورزیده برای 
میدان نبرد تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن 
خویش را بترسانید و همچنین گروه دیگری غیر 
از اینها را که شــما نمی شناسید ولی خدا آنها را 
می شناسد و هرچه در راه خدا و تقویت بنیه دفاعی 

اسام انفاق کنید به طور کامل به شما بازگردانده 
می شود و به شما ستم نخواهد شد.«

)آیه 60 سوره انفال(
دشمن شناسی از دیدگاه  اسام اهمیت بسیاری 
دارد چنان که واژه »عدو« به معنای دشمن بارها 
در قرآن کریم آمده و در آیات مختلف دشــمنان 
مســلمانان و فعالیت های آنان علیه مســلمانان 

شناسانده شده است.
در کتاب حجت ااسام والمسلمین حسین 
جوشقانی مدرس حوزه علمیه با عنوان »جنگ 
نــرم از دیدگاه قرآن« بر اهمیت ایمان و اعتقاد 
به باورهای دینی برای مقابله با جنگ نرم تاکید 
شــده و آمده اســت که هرگاه پایبندی فکری 
قلبــی و عملی آحاد جامعــه و امت به باورهای 
دینی محکم باشــد هیچ قدرتــی از قدرت های 
ســخت  و نرم شیاطین جن و انس این امت را 
نمی تواند زمین گیر کند و هرگاه روحیه فداکاری، 
ایثار، جهاد و شــهادت طلبی و بذل جان، مال و 
آبــرو برای یک ملت افتخار باشــد هیچ قدرتی 
به حصن حصین این امــت پوادین نمی تواند 
نفوذ کند. خطر جدی وقتی اســت که دشمن 
بتواند با راهبرد تهدید )عملی و انفعالی( تبلیغ 
)اسام هراسی، دین هراسی، ایران هراسی( ایجاد 
اختاف و تفرقه )شــیعه و سنی، چپ و راست، 
مذهبی و غیرمذهبی( تضعیف، تخریب )اخاقی 
و ترویج  فســاد(، تحریف باورها و اعتقادات و با 
شــیوه و روش القای شبهات و ترویج شهوات بر 
این باورهای اساســی خدشه ای وارد کند و این 

قدرت های نرم را از درون متزلزل نماید.
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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

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

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

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

ه 
وج

ت

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

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

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

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به 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 
شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مجید صفری به شماره 
ملی 0533237904 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 
شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهزاد صفری به شماره 
ملی 0534206379 با پرداخت مبلغ 2000000 ریال به صندوق 
شــرکت در ردیف شرکاء 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. لیست شرکاء بعد از 
افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد خانم عقیق عراقی به شماره 
ملی 0534715664 دارای 2000/000 ریال سهم الشرکه 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 
شماره ملی 0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه 
خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 

1000000 ریال سهم الشرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 
0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله 
حفیظ کاشانی به شماره ملی 0041495535 دارای 1000000 
ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0532035925 
دارای 5000000 ریال سهم الشرکه 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 سهم 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 ۴۷۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۳۷۳ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1395/2/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح زیر انتخاب 
گردیدند: -شــرکت سروش گستر هیرســا با شناسه ملی 
10320760019 بــه نمایندگی آقای محرمعلی آهی نژاد 
با کد ملی 2200173709 به عنوان رئیس هیئت مدیره- 
شرکت تدبیرگستر تات با شناسه ملی 10320764980 
بــه نمایندگــی آقــای رضــا بهمن آبــادی با کــد ملی 
0793106180 بــه عنوان نایب رئیــس هیئت مدیره- 
شــرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان با شناسه ملی 
10102681999 بــه نمایندگی آقای مصطفی علی پور با 
کد ملی 2279522632 به عنــوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل- کلیه اوراق و اســناد تعهــدآور از قبیل چک، 
برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به 
همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر 

از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳

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 
 ۱۴۰۰۷۰۸۴۱۵۱

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

بدون نقطه کور

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده سهامداران شرکت آب های معدنی 

دماوند )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 
۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۰۰۳۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت  آب های معدنی دماوند )سهامی خاص( 
دعوت می  شود جهت حضور در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 17 دی 1397 در نشانی تهران- 
خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پاک 17 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- انتخاب هیئت مدیره برای یک دوره دو )2( ســاله جدید؛ و 2- ســایر مواردی که 

رسیدگی به آنها در صاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
هیئت مدیره 
شرکت  آب های معدنی دماوند )سهامی خاص(
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دوست واقعی انسان
قال اامام علی)ع(: »الصدیق مــن کان ناهیاً عن الظلم و 

العدوان، معینا علی البر و ااحسان«
امام علی)ع( فرمود: دوست )واقعی( کسی است که انسان را از ظلم 

و تجاوزگری باز دارد، و بر انجام خوبی و نیکی یاری کند. )1(
____________________

1- تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 415

از گناهان و ظلم به بندگان باید ترسید!
امام علی)ع( به مردی نگریستند، و درچهره او نشانه ترس دیدند. 
از او پرسیدند: از چه می ترسی؟ مرد پاسخ داد: از خدا می ترسم. امام 
فرمود: ای بنده خدا! از گناهانت و از عدالت خدا درباره ظلم هایی که 

به بندگان خدا کرده ای بترس.
از خــدا اطاعت کن. پس از آن، از خدا نترس، زیرا او به هیچ کس 
ظلم نمی کند، و هرگز کسی را بیش از استحقاقش مجازات نمی کند. )1(

____________________

1- تفسیر امام حسن عسکری)ع(، ص 265

آثار گناهان )۲(
پرسش: گناهانی که از انسان سرمی زند و بدون توبه در رفتار فردی 
و اجتماعی او اســتمرار می یابد، چه آثار و تبعاتی را در حیات او و عالم 

هستی به دنبال دارد؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سؤال پاسخ اجمالی و تفصیلی آن شامل: آثار 
عام گناهان در عالم هستی و حیات انسان مطرح شد. اینک در ادامه دنباله مطلب 

را پی می گیریم.
آثار خاص گناهان

1-گناهانی که نعمت ها را تغییر می دهد
خداوند آنچه از نعمت ها در زمین و آسمان است برای بهره برداری انسان آفریده 
است: »هو الّذی خلق لکم ما فی اارض جمیعاً« او خدایی است که آنچه در زمین 
است همه را برای شما )انسان ها( آفریده است )بقره- 29( و گاه نعمت های ویژه را 
نیز به انسان عنایت می کند. ولی گاه این نعمت ها را از انسان می گیرد نه به خاطر 
اینکه نعوذباه خزانه الهی تمام شده باشد، که تمام شدنی نیست، و نه بخاطر بخل و 
امثال آنکه ذات پاک او از هر عیب و نقصی مبّرا و منزه است. بلکه گناهی و یا گناهانی 
از انســان صادر می شود که نعمت ها را از انسان می گیرد و یا تغییر می دهد، حال 
باید دید که کدام گناهان است که نعمت ها را تغییر می دهد و یا از انسان می گیرد.

محمد بن  علی بن الحســین از احمد بن الحسن تا می رسد به ابی خالد کابلی و او 
می گوید: سمعت زین العابدین علی بن الحسین)ع( یقول: الّذنوب الّتی تغّیر الّنعم: از 
امام زین العابدین شنیدم که همیشه می فرمود:گناهانی که نعمت ها را تغییر می دهد 

)چهار تا است که( عبارت باشد از:
الف( ظلم و ستم کردن به مردم

البغی علی الّناس؛ ظلم و ســتم کردن بر مردم)نعمت ها را تغییر می دهد( لذا 
حکومت و ســلطنت با کفر پیشگی دوام می آورد ولی با ظلم و ستم پیشگی دوام 
نخواهد آورد. )نهج الباغه- خطبه224( خصوصاً ظلم در حق افرادی که پناهی جز 
خداوند ندارد به ســرعت برق، آه مظلوم می گیرد و نعمت را تغییر می دهد.)اصول 

کافی، ج2،  ص331(
ب( ترک عادت نیک

الّزوال عن العادهً  فی الخیر؛ از دست دادن عادت به کار خیر و نیک گاه انسان 
عادت هــای خوبی دارد، ماننــد کمک به فقرا، عادت به خواندن قرآن و دعا و نماز 
شــب، ترک این عادات نیک که به راحتی به دســت نیامده نعمت ها را از انســان 

می گیرد و یا تغییر می دهد.
ج( ترک اختیار معروف

واصطناع المعروف؛ از دســت دادن اختیار عمل معروف )و شناخته شده نزد 
عقل و شــرع( ممکن اســت مراد ترک عادت اختیار معروف و عمل شناخته شده 
در نزد عقل و شــرع باشــد، شاید مقصود این است که امر به معروف نکند و خود 

بدان عمل ننماید.
د( کفران نعمت

وکفران الّنعم؛ کفران نعمت نمودن. خداوند نعمتهای بیشماری به ما داده است 
از نعمت بعثت و امامت گرفته تا نعمت های عادی و معمولی همچون ســامتی، 
عقل، انواع خوردنی ها و پوشیدنی ها. کفران این نعمت ها نیز تغییر نعمت و یا زوال 

آن را به دنبال خواهد داشت.
ه ( شکر نعمت نکردن وترک الّشکر؛ترک شکر )نعمت(.

برترین شکر آن است که انسان نعمت را در مسیر خودش به کار ببرد و ترک 
آن به این است که در غیر مسیر صحیح استفاده کند، مثًا جوانی را در مسیر گناه 

و فساد، مال را در مسیر حرام و لهو و لعب و..به کار برد.
در ادامه حضرت ســجاد )ع( به آیه قرآن استناد نموده: قال اه تعالی اّن اه 
ایغّیر ما بقوٍم حّتی یغّیروا ما بانفســهم؛خداوند نعمت های خود را تغییر نمی دهد 
مگر آنکه مردم )بر اثر اعمال و رفتار و اندیشه ناسالم( در خود تغییر بوجود آورند.

)رعد-11( )وسائل الشیعه،  ج11، ص 519(
استاد مطهری در ذیل آیه الیوم یئس الذین.... واخشون می گوید: فا تخشوهم 
دیگر از ناحیه آنها بیمی نداشته باشید واخشون، از من بترسید. بعد از اینکه دینتان 
از بین برود یا ضعیف شــود و هرچه که بر سرتان بیاید، باید از من بترسید از من 
بترسید یعنی چه؟ مگر خدا دشمن دین خودش است؟ نه! این آیه همان مطلبی 
را می گوید که در آیات زیادی از قرآن به صورت یک اصلی اساســی هســت راجع 
به نعمتهایی که خداوند بر بنده اش تمام می کند، می فرماید: ان اه ایغّیر ما بقوٍم 
حّتی یغّیروا ما بانفسهم )همان( یا ذلک باّن اه لم یک مغّیراً نعمْهًً انعمها علی قوٍم 

حّتی یغّیروا ما بانفسهم.)انفال- 53(
مضمون اینست: خداوند هر نعمتی را که بر قومی ارزانی بدارد، آن نعمت را 
از آنها نمی گیرد مگر وقتی که آن مردم خودشان را از قابلیت بیندازند یعنی مگر 
اینکه آن مردم خودشــان به دست خودشــان بخواهند آن نعمت را ذایل کنند. 
این مطلب اساساً یک اصل اساسی در قرآن مجید است.)امامت و رهبری، شهید 

مطهری، ص 133(
ادامه دارد

برتری  جویی و فساد در زمین ممنوع!
)بدان ای سالک راه خدا!( مرحوم عامه طباطبایی در تفسیر المیزان 
از )علواً فی اارض( به استیا و استکبار در زمین تعبیر می کند که به 
معنای برتری جویی در زمین اســت. با این بیان معنای آیه 83 سوره 
قصص این اســت: ما بهشت را برای کســانی خلق کردیم که دنبال 
برتری جویی و فســاد در زمین نبودند.... )بنابراین( اگر انســان عاقل 
بهره گیری خود از این دنیا را با آنچه که در آخرت از دســت می دهد 

مقایسه و بررسی کند، هیچ گاه طالب جاه و مقام نمی شود. )1(
___________________

1- رسائل بندگی )حب به دنیا( آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 333

در ادبیات دینی و شیعی با توجه به نظریه و نظام امت-امامت، اصل و اساس اقتدار از آن امام 
معصوم )در عصر حضور( و فقیه عادل )در عصر غیبت( است و سه گانه »تقنین، تشکیات و 
کارگزاران« و یا »تقنین، اجرا و قضاء« در گستره وظایف و اختیارات امام معصوم و یا فقیه عادل 
)به عنوان حاکم جامعه( قرار دارد. به بیان روشن تر در ادبیات شیعی، آنچه به عنوان »دولت« 
)با ارکان ســه گانه( قابل تعریف است، در ادامه و استمرار مقوله ای به نام »امامت و رهبری« 
قرار دارد. چنان که در منابع فقهی این مهم مورد التفات بوده و عناصر سه گانه دولت در حوزه 

اختیارات ولی امر ذکر شده است.

رویکرد فردی به فقه از چند جهت با رویکرد حکومتی به فقه تفاوت دارد: 1( غفلت رویکرد فردی از نظریه پردازی 
و اهتمام رویکرد حکومتی به نظریه پردازی؛ 2( عدم توجه رویکرد فردی به اهمیت و ضرورت موضوع سازی 
و موضوع شناســی و در مقابل توجه جدی رویکرد حکومتی به این هر دو؛ 3( ارتباط وثیق رویکرد حکومتی با 
حکومت و توجه این رویکرد به لوازم اجرا شدن احکام در ساختار حکومت و عدم توجه رویکرد فردی به این 
مهم؛ 4( رویکرد سیســتمی و نظام وار در رویکرد حکومتی و در مقابل رویکرد اتمیک و جزئی نگر در رویکرد 
فردی؛ 5(  انحصار مکلفین در رویکرد فردی به خصوص آحاد و افراد، و گســترش دامنه مکلفین در رویکرد 
حکومتی به جامعه، حکومت و افراد و...   بر همین اساس پردازش فقه دولت با هر کدام از دو رویکرد فردی و 

حکومتی، دارای تفاوت هایی در فرآیند و برآیند اجتهاد پیرامون »فقه دولت« خواهد بود.  

با توجه به »فقه مداری« و »فقیه محوری« نظام 
سیاسی شــیعه در عصر غیبت، ضروری است 
که تمامی مراحل فرآیند تکاملی انقاب اسامی، 
مبتنی بر فقه شیعی باشد. بر این اساس، مرحله 
دولت سازی نیز مستثنای از این قاعده نخواهد 
بود و ما پیش از هر چیز برای »دولت ســازی و 

دولت داری« نیازمند »فقه دولت سازی« هستیم.

 از جمله دوگانه های رویکردی به فقه می توان 
از دوگانه رویکرد »فردی و حکومتی« به فقه نام 
برد. رویکرد حکومتی به فقه شیوه ای متمایز از 
رویکرد فردی به فقه است که در برخی از مبانی، 
فرآیند و نتایج با رویکرد فردی متفاوت است. 
بیانگر  رویکرد حکومتی، وصف »حکومتي«  در 
رویکردی متمایز به  فقه  اســت  که ضمن حفظ 
غرض اصلي فقهـ  یعني استخراج احکام رفتار 
مکلّفان ـ از لحاظ پیش فرض ها ، قواعد ، شمول 
توأمان حکم و نظریه، لزوم و فرآیند شــناخت 
موضوعــات و... با فقــه غیرحکومتي )فردی( 

متفاوت می باشد.

نوشتار حاضر در مقام تبیین چیســتی و جایگاه »فقه 
دولت سازی اسامی« براساس تفکر مقام معظم رهبری شامل 
مراحل پنج گانه: انقاب اسامی، نظام اسامی، دولت اسامی، 
جامعه اســامی و تمدن نوین اسامی است که اینک تقدیم 

خوانندگان محترم می گردد.
***

فرآیند تکاملی انقاب اسامی بر اساس آنچه امام خامنه ای طراحی 
نموده اند، شامل مراحل پنج گانه ای می شود که عبارت است از: انقاب 
اسامی، نظام اسامی، دولت اسامی، جامعه اسامی )کشور اسامی( 

و تمدن نوین اسامی. 
با شــروع انقاب اســامی و تغییر بنیادیــن در نوع جهان بینی 
حاکمیت، »انقاب اسامی« محقق گردید و روابط اجتماعی و نهادهای 
جامعه شــروع به تغییر کردند. پس از انقاب نیز این امر مورد اتفاق 
رهبران دینی بود که انقاب برای گذار از مشکات اجتماعی و کان 
خــود باید بتواند با پایبندی به اصول و ارزش های دینی- اســامی، 
مسائل خود را حل و فصل نماید و با ارائه رفتاری جدید و اصاح شده 
درصدد رفع مشــکات برآید، و این امر با حاکمیت قانون اساسی به 
 عنوان تجلی »نظام اسامی« محقق گردید. حال می بایست از این به 
بعد مشکات و مسائل جامعه بر اساس همان مبانی مرضی الطرفین 

چیستیوجایگاه»فقهدولت سازیاسامی«
درفرآیندتکاملیانقاباسامی

عباسعلی مشکانی سبزواری 
پاسخ داده  شود؛ به شــکلی که نظام اسامی برای اداره جامعه باید 
ساختاری ارائه نماید که بتواند جامعه را بر اساس همان پیمانی که بین 
حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بسته شده، اداره کند. از این رو 
ساختار دولت -که ابزاری در دست حاکم جامعه برای اداره حکومت 
است- می باید مطابق دین باشد تا مشروعیت ازم جهت اداره جامعه 
را کســب نماید؛ و این مهم سومین مرحله از مراحل تکاملی انقاب 

اسامی، یعنی مرحله ایجاد »دولت اسامی« است. 
بر اســاس تعریف امام خامنه ای: »دولت اسامی این است که ما 
می خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با 
نظام های بین المللی و نظام سلطه  امروز جهانی را به معیارها و ضوابط 
اسامی نزدیک تر کنیم.« روشن است که ضرورت بحث دولت سازی 
نیز نهفته در اهمیت و ساختار مرحله پسینی فرآیند تکاملی انقاب 
اسامی، یعنی ایجاد »جامعه و کشور اسامی« است؛ چه اینکه برای 
ایجاد جامعه و کشور اسامی، ساخت دولت اسامی ضروری می نماید.

حقیقت آن اســت که در دولت، ســاختارها و روش ها به مثابه 
سامانه ای هستند که کارگزاران دروِن آن با یکدیگر در تعامل بوده و 
عمل می کنند و اگر حالتی را تصور کنیم که در آن حالت کارگزاران 
دارای ویژگی های اســامی باشند، اما روش ها و ساختارهای برآمده 
از آن بر اساس الگوهای سکوار باشند، عما این اقتضائات، روابط و 
الگوهای سکوار است که خود را بر آرمان ها و مطلوبیت های مدنظر 
حکومت اسامی تحمیل می کند و آن را در چار چوب های تحمیلی 
خود محدود می سازد. در این صورت عمًا نهادها و ساختارهای نظام 
با نوعی تضاد درونی و دائمی بین حکومت اسامی و الگوهای سکوار 

مواجه خواهند بود.
جمهوری اســامی ایران نیز در سه دهه ابتدایی عمر خود 
عماً با این چالش و تضاد جدی مواجه بوده اســت؛ و چنان که 
نیک روشــن است در این تضاد معمواً این ساختار مدرن بوده   
است که بر نظام اسامی فائق آمده و موفق به تحمیل اقتضائات 
سازمان های مدرن بر آرمان های انقابی و اسامی شده است. بر 
این اساس به نظر می رسد برای گذر از وضعیت موجود به وضعیت 
اســامی باید به دنبال سازوکاری بود که ما را به سمت دولت 

اسامی حرکت دهد. 
در این بین با توجه به »فقه مداری« و »فقیه محوری« نظام سیاسی 
شیعه در عصر غیبت، ضروری است که تمامی مراحل فرآیند تکاملی 
انقاب اســامی، مبتنی بر فقه شــیعی باشد. بر این اساس، مرحله 
دولت سازی نیز مستثنا از این قاعده نخواهد بود و ما پیش از هر چیز 
برای »دولت سازی و دولت داری« نیازمند »فقه دولت سازی« هستیم. 

چیستی دولت اسامی
واژه »دولت« تاکنون تغییر و تحوات گوناگونی را پشت سر نهاده 

و معانی مختلفی را به خود دیده است. گاهي از دولت معناي حاکمیت 
کان سیاسي مد نظر است و گاهي قواي اجرایي مملکتي مراد است 
و گاهي نیز هیئت وزیران، که مقابل پارلمان قرار دارد، اراده مي شود 
و گاه نیــز واژه »state« را دولــت ترجمه مي کنند. آنچه از مجامع 
لغوی پیرامون »معنای لغوی دولت« بدست مي آید، این است که براي 
ایــن ماده دو معنا در نظر گرفته اند: یکم. »دگرگونی چیزی از جایی 
به جای دیگر« که »تداول، ُدوله و َدوله«، و دوم. »ناتوانی و سستی« 
)معجم مقاییس اللغه، 2: 314(. لکن با تامل در کاربردهاي »دول« 
در معاني مختلف به نظر شاید بتوان آنها را به یک اصل واحد، یعنی 
»انتقال چیزي از یک شــئ به دیگري« یا به تعبیر عامه مصطفوي 
»انتقال یک شــئ که با یک تحولــي در حالت و کیفیت آن همراه  
باشد« بازگرداند )التحقیق فی کلمات القرآن، 3: 281(. به طور مثال 
از آن جهت که غلبه و قدرت، هر از چند گاهي در دست کسي قرار 
مي گیرد و پیروزي در جنگ همیشه با  قوي تر است، لذا به تعبیري 
مي توان گفت پیروزي و غلبه نوبتي است و به طور انتقالي در چرخش 
است. از سوی دیگر اگر توجه به این زودگذري و بي ثباتي استیاها 
داشته باشیم، یک حالت بي ارزشي، سستی و پستي به انسان دست 

خواهد داد. )معجم مقاییس اللغه، 2: 315(.
دستاورد دیگر تتبع معنای لغوی دولت این است که دولت از لحاظ 

کاربست »معنای اسمی« )در مقابل معنای مصدری( دارد و از آنجا 
که هر حکومتی وقتی بپا می شود، همراه با آن وضع تازه ای نیز پدید 
می آید، به آن »دولت« گفته شــده است؛ چنان که منابع تاریخی و 
روایی نیز این مهم را تایید می نماید )ن.ک. نهج الباغه، خطبه 207(. 
). ر.ک. نهج الباغه، خطبه 207: »فاذا اّدت الوالی حقه و اّدی الوالی 
الیهــا حقها... فصلح بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدوله«. همچنین 
ر.ک. کافــی، ج3، ص424: »اللهم انا نرغب الیک فی دولهً کریمه«. 
نیز ر.ک. کنزالعمال، ج3، ص500: »اذا ُظلم اهل الذمه اکنت الدولهً 
دولهً العدو«. ادبیات موجود در این روایات، بیانگر سابقه معنای مورد 

ادعا پیرامون دولت از زمان های قدیم و صدر اسام است.(
از لحاظ اصطاحی نیز شاهد تعریف های متعددی پیرامون واژه 
دولت هستیم. اجماا می توان از چهار سطح معنایی و کاربستی دولت 

سخن به میان آورد:
1( بخشی از تعاریف با محوریت »کشور« شکل گرفته اند. تعاریفی 
از قبیل: »دولت گروهی از مردم اند که در ســرزمینی معین زندگی 
می کنند و یک قدرت بر آنان حکومت می کند« یا »گروهی از مردم 
که به صورت ثابت در سرزمین معین ساکن اند و تابع قدرتی برترند« 

2( بخشــی دیگر از تعاریف، دولت را هم ردیف حکومت و هیئت 
حاکم قلمداد کرده اند که شامل همه ارکان و اجزای حکومت می شود 
و وصف بارز آن حاکمیت و سلطه در روابط داخلی و بین المللی است. 
این معنا از دولت، بر خاف تعریف پیشین، محدود به قوای حاکم و 
قدرت سیاسی است که در برابر ملت مسئول یا خدمتگزار است و در 
عرض ملت قرار دارد. می توان تعریف پیشین را »تعریف عام دولت« 
و تعریف دوم را »تعریف خاص دولت« نامید. امروزه، معنای پرکاربرد 
و مشهور، همین تعریف دوم است. چنانکه در تعریف آن گفته شده: 

»دولت، ساخت قدرتی است که در سرزمین معین بر مردمان معین، 
تســلط پایدار دارد و از نظر داخلی نگهبان نظم به شمار می آید و از 
نظر خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان 
خویش است. این ساخت قدرت به صورت نهادها و سازمان  های اداری، 
سیاسی، قضایی و نظام، فعلیت می یابد.« روشن است که این تعریف 
از معنای اول فاصله گرفته و به معنای دوم نزدیک شــده اســت. در 
این معنا، دولت در ســطح قوای ســه گانه ظهور و بروز می یابد و در 
حوزه های سه گانه تقنین، اجرا و قضا، و به تعبیر دیگر در حوزه های 
سه گانه تقنین، تشکیات و کارگزاران به انجام وظائف و اعمال قدرت 

و حاکمیت می پردازد. )ن.ک. مبانی حقوق عمومی، 42-41(.
3( بخشی دیگر از تعاریف اما، ناشی از تقسیم وظائف نظام سیاسی 
اســت. در این تعاریف مقصود از دولت، تنها مراکز و ســازمان های 
اداری و اجرایی اســت که با عنوان قوه مجریه در برابر دو قوه مقننه 
و قضائیه، قرار می گیرد و مترادف »هیئت وزیران« اســت. این معنا 
از دولت، در مقابــل معنای عام و خاص را می توان »معنای اخص« 
نامید.  به بیان دیگر دولت به معنای عام شامل چهار عنصر »حاکمیت، 
حکومت، سرزمین و مردم« است، دولت به معنای خاص شامل سه 
قوه »مقننه، اجرائیه و قضائیه« )و به تعبیر دیگر تقنین، تشــکیات 

سکواریســتی و علوم سیاسی غربی است. در ادبیات دینی و شیعی 
اما، با توجه به نظریه و نظام امت-امامت، اصل و اساس اقتدار از آن 
امام معصوم )در عصر حضور( و فقیه عادل )در عصر غیبت( است و 
سه گانه »تقنین، تشکیات و کارگزاران« و یا »تقنین، اجرا و قضاء« 
در گستره وظایف و اختیارات امام معصوم و یا فقیه عادل )به عنوان 
حاکم جامعه( قرار دارد. به بیان روشن تر در ادبیات شیعی، آنچه به 
عنوان »دولت« )با ارکان سه گانه( قابل تعریف است، در ادامه و استمرار 
مقوله ای به نام »امامت و رهبری« قرار دارد. چنان که در منابع فقهی 
این مهم مورد التفات بوده و عناصر سه گانه دولت در حوزه اختیارات 
ولی امر ذکر شده است: »لولی اامر جعل قوانین حکومیه )قوه مقننه(، 
امر القضاء بید ولی اامر )قوه قضائیه(، تاســیس اادارات المختلفه و 
نصب مسئولی الدوله بید ولی اامر )قوه اجرائیه و تشکیات(« )ن.ک. 

الوایه االهیه ااسامیه او الحکومه ااسامه، 1: 433-312(. 
بر این اساس مقصود از »دولت اسامی« در پروژه فقه دولت سازی 
اسامی، پدیده ای است که با شاخه های سه گانه اش، توسط ولی امر 

جامعه طراحی، تاسیس و مدیریت می شود. 
انواع رویکردها به فقه دولت

در تاریخ فقه شیعي، شیوه ها و رویکردهاي متفاوتي وجود  داشته  
و فقها در کار فقهي خود، در دوره هاي گوناگون، از شیوه ها  و مکاتب  
متفاوتــي  تبعیت کرده اند که این شــیوه ها هرچند در برخی موارد 
یکســان بوده، اما تفاوت هایي  در  مباني و نتایج آنها نیز وجود داشته 
است؛ مثًا، شیوه »اجتهادي« و شیوه »اخباري« دو  شیوه  استنباط 
فقهي اســت که در برخي اصول و نتایج، تفاوت هایي با هم دارند. از 
جمله دوگانه های رویکردی به فقه می توان از دوگانه رویکرد »فردی 
و حکومتی« به فقه نام برد. رویکرد حکومتی به فقه شیوه ای متمایز 
از رویکرد فردی به فقه است که در برخی از مبانی، فرآیند و نتایج با 
رویکرد فردی متفاوت است. در رویکرد حکومتی، وصف »حکومتي« 
بیانگر رویکردی متمایز به  فقه  است  که ضمن حفظ غرض اصلي فقه 
ـ یعني استخراج احکام رفتار مکلّفانـ  از لحاظ پیش فرض ها ، قواعد ، 

از نظــر آموزه هــای قرآن، خــود هویت هر 
موجودی حجاب اوست که میان خلق و خالق قرار 
می گیرد؛ از آنجا که در میان موجودات، انسان ها 
موجودات اشرفی هستند که باید به مقام کرامت 
برســند و خافت الهی را به دست آورند، باید از 
این حجاب بیرون آیند تا به عنوان مظهر تجلیات 

الهی درآیند.
اینکــه خداوند می فرمایــد در هنگام مرگ یا 
قیامت کشــف الغطاء می شود و حجاب ها و پرده ها 
از جلوی چشم  انسان به کنار می رود )ق، آیه 22( 
و حقیقت برای آدمی آشــکار می شود، این کشف 
حقیقت در یــک مرتبه نخواهد بود؛ زیرا برخی ها 
کشف حقیقت برایشــان در حدی خواهد بود که 
پیامبر )ص( در آن مرتبه قرار دارد؛ زیرا پیامبر)ص( 
را سرمشــق خود قرار داده اند. اینان می توانند در 
مقام رجعت به منتهایی برسند که منتهای رجعت 
پیامبر )ص( است؛ چرا که تحت ربوبیت مظهری 
قرار می گیرند که به عنوان رب العالمین، رب پیامبر 
)ص( است: الی ربک الرجعی و الی ربک المنتهی 

)علق، آیه8؛ نجم، آیه 42(
البته انسان ها می توانند با سرمشق گیری درست 
از پیامبــر)ص( در همین دنیا بــه این درجات و 

مقامات برسند و پرده ها را کنار بزنند.
پیامبر )ص( این حاات را داشته است؛ زراره بن 
اعین می گوید: به امام صادق)ع( عرض کردم: فدایت 

شــوم؛ غشیه و بی تابی ای که هنگام نزول وحی به 
پیامبر)ص( دست می داد، چه بود؟ حضرت فرمود: 
آن حالت مخصوص، زمانی بود که میان پیامبر )ص( 
و خدا کســی واسطه نبوده است؛ آن زمان بود که 
خداوند برایش تجلی می کرد. سپس حضرت )ع( 
فرمود: این همان نبوت است ای زراره؛ و پیش از آن 
خشوع به ایشان دست می داد؛ یا آنکه در آن حالت 
که امام درباره این مطلب سخن می گفت، حالتی 
از خشوع به آن حضرت دست داده بود. )التوحید، 

للشیخ الصدوق، ص 115(
حضرت موســی)ع( از خداوند خواسته بود تا 
خودش را به او بنمایاند تا او را رؤیت کند؛ خداوند 
فرمود: چنین چیزی امــکان ندارد، ولی می تواند 
تجلی کنــد و همین تجلی موجب شــود تا کوه 
متاشی شده و حضرت به صورت مدهوشی درآید. 

)اعراف، آیه 143(
به هر حال میان خلق و خالق دو پرده و حجاب 
اســت: یکی پرده هویتی و خلقی انسان است که 
محدودیت طبیعی هر موجودی از جمله انســان 
نســبت به خدا می باشد؛ زیرا هر خلقی و مخلوقی 
همانند روزنه ای اســت که نور وجود الهی را از آن 
روزنه پذیرا است. از این رو گفته اند حد هر ماهیت 
و موجودی همان محدودیت های وجودی اوست. 
این پرده جز با فنای  فی  اه و بقای باه نمی تواند 
برداشته شود؛ در حقیقت چیزی مثل قطره است؛ 
یعنی هر موجودی قطره ای است که او را قطره ای 
دیگر جدا کرده اســت؛ این قطره اگر بخواهد دریا 
شود باید فانی در دریا شود و حدود قطره ای خود را 
از دست بدهد؛ در این صورت دیگر قطره ای نیست؛ 
زیرا فانی شده است و حد و مرزی ندارد تا از دریا او 

را جدا کند؛ دومین پرده پرده ای است که انسان ها 
با گناه و کارهای بد خویش ایجاد می کنند انسان 
در گام اول باید این پرده را بردارد؛ در مرحله دوم 
باید رجعت بــه منتهایی کند که همان آغاز بوده 
است. خلق از حقیقت محمدی )ص( شروع شده و 
به همان جا نیز باز می گردد؛ زیرا خداوند در سوره 
بقره فرموده است: اناه و انا الیه راجعون؛ از اوییم 
و به ســوی او باز می گردیم. این بازگشت از همان 

جایی است که آغاز کرده ایم.
امام موسی کاظم )ع( درباره حجاب طبیعی  هر 
موجود و مخلوق می فرماید: لیس بینه و بین خلقُه 
حجاب غیر خلقــه احتجب بغیر حجاب محجوب 
و اســتتر بغیر ستر مستور؛ بین خداوند و خلقش 
حجاب و پرده ای غیر از خلقش نیست؛ زیرا خداوند 
بی حجاب محجوب اســت و بدون پرده ای مستور 

است. )التوحید، الشیخ الصدوق، ص 179(
پس حجاب میان هر انسانی با خدا همان وجه 
ناصر و محمد و علی و حســن و کامبیز و... بودن 
اوست؛ اگر از این هویت و ماهیت محدودساز بیرون 
آید همان دریایی می شــود که قطره با فنای خود 
به دســت آورده است؛ پس فنای فی  اه به معنای 
نابودی و نیســتی نیست؛ بلکه پیوستن به دریای 

هستی است.
حافظ براساس همین می فرماید: 

حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز.

امام موسی کاظم )ع( درباره حجاب طبیعی  هر موجود 
و مخلوق می فرماید:  بین خداوند و خلقش حجاب و پرده ای غیر از

 خلقش نیست؛ زیرا خداوند بی حجاب محجوب است
 و بدون پرده ای مستور است.

تو خود حجاب خودی از میان برخیز

یا »دولت گروهی از انسان هاســت که در سرزمین معین به صورت 
دائمی زندگی می کنند و دارای دو طبقه حکومت کننده و حکومت 
شونده اند« به این معنا و کاربست اشاره دارند. این معنا از دولت دارای 
عناصر چهارگانه حکومت، حاکمیت، ســرزمین و مردم است )ن.ک. 
فرهنگ علوم سیاســی، 147 و 275؛ ترمینولوژی حقوق، 314(. به 
نظر می رســد در میان اصطاحات و ادبیات دینی - اسامی، بتوان 

اصطاح »امت« را معادل این معنا از دولت قلمداد نمود. 

و کارگزاران( اســت و در نهایت دولت به معنای اخص، صرفاً شامل 
»قوه مجریه« است. 

از میان تعاریف فوق  الذکر، تعریف دوم از دولت، مقصود و موردنظر 
در »فقه دولت« است؛ یعنی دولت به معنای قوای سه گانه.

اشاره به این نکته ازم است که اطاق و تمامیت دولت در قوای 
ســه گانه، به گونه ای که خارج از آن، حوزه اقتداری برای شخص یا 
نهاد دیگر باقی نماند، ناشی از تبیین و تعریف دولت از پایگاه ادبیات 

شمول توأمان حکم و نظریه، لزوم و فرآیند شناخت موضوعات و... با 
فقه غیرحکومتي )فردی( متفاوت می باشد )ن.ک. مشکانی سبزواری، 

اجتهاد حکومتی، دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسام، ش2، ص65(.
رویکرد فردی به فقــه از چند جهت با رویکرد حکومتی به فقه 
تفاوت دارد: 1( غفلت رویکرد فردی از نظریه پردازی و اهتمام رویکرد 
حکومتی به نظریه پــردازی؛ 2( عدم توجه رویکرد فردی به اهمیت 
و ضرورت موضوع ســازی و موضوع شناسی و در مقابل توجه جدی 
رویکرد حکومتی به این هر دو؛ 3( ارتباط وثیق رویکرد حکومتی با 
حکومت و توجه این رویکرد به لوازم اجرا شــدن احکام در ساختار 
حکومت و عدم توجه رویکرد فردی به این مهم؛ 4( رویکرد سیستمی 
و نظام وار در رویکرد حکومتی و در مقابل رویکرد اتمیک و جزئی نگر 
در رویکرد فردی؛ 5(  انحصار مکلفین در رویکرد فردی به خصوص 
آحاد و افراد، و گسترش دامنه مکلفین در رویکرد حکومتی به جامعه، 
حکومت و افراد؛ و...   بر همین اساس پردازش فقه دولت با هر کدام 
از دو رویکرد فردی و حکومتی، دارای تفاوت هایی در فرآیند و برآیند 

اجتهاد پیرامون »فقه دولت« خواهد بود.  
تبیین تفاوت رویکرد فردی و حکومتی به فقه دولت 

طیفــی از طرفداران رویکرد فــردی به فقه به صورت مبنائی در 
حوزه اجتماع و سیاست عموماً و ساختار حکومت و دولت خصوصاً، 
برای فقه نقشــی قائل نیستند. طیفی دیگر اما با پذیرش نقش برای 
فقــه در این حوزه ها، معتقدند فقه صرفاً بیانگر حکم موضوعات این 
حوزه است، اما در مقام موضوع شناسی نقشی برای فقه و فقیه قائل 
نیستند. بر اساس این دیدگاه اواً »ساخت موضوع« و ثانیاً »شناخت 
موضوع« کار فقیه نیست و او صرفاً متکفل بیان حکم موضوعات است. 
طیف دوم کسانی هستند که موضوع شناسی را جزو عملیات اجتهاد 
می دانند و در این زمینه از »نظام کارشناســی« موجود و در بیشینه 
آن از کارشناسان و متخصصان متدین و مذهبی بهره می گیرند. در 
مســئله مورد بحث، یعنی فقه دولت، معتقدین به رویکرد فردی به 
فقه، معتقدند شــارع مقدس پیرامون فرآیند و برآیند دولت سازی و 
دولت داری، نظر و ساختار خاصی را ارائه ننموده و در این حوزه می توان 
از »خرد جمعی« استفاده کرد. چنان که در پیشینه انقاب اسامی 
ایران شاهدیم که الگوهای گوناگون دولت از قبیل پارلمانی، ریاستی، 
نیمه ریاستی و نیز انواع و اقسامی از الگوها و فرمول های اداره جامعه 
از »نظام و مکتب غرب« اخذ شــده و با عملیات بومی سازی، تاش 
شده از آنها در راستای اداره جامعه اسامی بهره گرفته شود. خاصه 
اینکه در رویکرد فردی به فقه دولت، فقیه صرفاً متکفل بیان »حکم« 
اســت و کاری به »موضوع« و »نظریه« دولت ندارد. بدیهی است با 
توجه به نسبت وثیق »حکم و موضوع« و نیز در هم تنیدگی »نظریه 
و حکم«، عدم التفات جدی به »نظریه پردازی« و »موضوع سازی« و 
شناخت این هر دو، حکم استنباط شده توسط فقیه در این رویکرد 
تا چه حد می تواند مطابق با مبانی اسامی بوده، پاسخگوی نیازهای 

جامعه اسامی و انسان مسلمان باشد.
در رویکرد حکومتی به فقه دولت اما، فقیِه متکفل استنباط و اجرا 
)ولی فقیه(، اواً از پایگاه و جایگاه حکومت و با لحاظ الزامات مقام اجرا 
و ثانیاً با تبیین »نظریه« دولت، و مبتنی بر »شناخت دقیق و باواسطه 
موضوعاِت« مربوط و یا مرتبط با حوزه دولت سازی و دولت داری، به 
تعییــن حکم می پردازد. در این رویکرد در حوزه مبانی، فقیه معتقد 
اســت شارع مقدس در حوزه ساختار، فرآیند و برآیند دولت سازی و 
دولت داری نیز دارای نظریه و حکم است و »فقیه حاکم« می بایست 
متناسب با شرائط زمانی و مکانی و مبتنی بر منابع  و نظریات دینی، 
به طراحی دولت بپردازد. در این انگاره، دولت ســازی و دولت داری، 
بخشــی از اختیارات فقیه حاکم در راســتای تدبیر جامعه اسامی 
اســت و فقیه حاکم با تبیین نظریه دولت و تعیین احکام فقهی آن 
)دولت ســازی(، از طریق »طراحی نظام کارشناسی و اجرائی دینی« 

به عملیاتی سازی آن )دولت داری( اقدام می کند.
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دولت هــا برای حفظ ثبــات و امنیت داخلی 
به تاسیس  با دشــمنان خارجی، دست  و مقابله 
سازمانهایی می  زنند که افراد، سازمانهای سیاسی 
موافق و مخالف و سیاستمداران را زیر نظر بگیرند 
و داده  هــای دریافتــی را در مقوله  های امنیتی، 
سیاسی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 
و بازخورد آن را در اختیار مقامات مسئول گذارند 
تا خطر آشوب، بی  ثباتی و طرح های براندازانه را؛ 
ابتدا پیشگیری و سپس خنثی نمایند. رکن اصلی 
در این فرایند، اصول قانون اساسی در هر دولت ـ 
کشوری اســت که با نقض آن، مفهوم اولیه دولت 
)مبنی بر حفاظــت و امنیت( از میان می رود و به 
سازمانی خودسر که برای رسیدن به اهداف خود 
حتی از شــکنجه و قتل نیز ترسی ندارد، تبدیل 
می شود. این مولفه  ها، در طول دوره پهلوی دوم، 
پس از تاسیس ســاواک )1( ، به کرات دیده شده و 
انتشار بعضی از وقایع و اتفاقات چه از ناحیه منابع 
آکادمیک و تحقیقاتی و چه آنانی که مســتقیما 
این تجارب را از سر گذرانیده  اند، به رشته تحریر 
درآمده اســت. حضرت آیت اه العظی خامنه ای 
این تجربه را از ساواک دارد و بخش مهمی از این 
مقاله ای که در ســایت »موسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران« منتشر شــده است نیز به توصیف 
فعالیت هــای انقابی و واکنش ســاواک در برابر 

ایشان می  پردازد.
***

ماهیت ساواک: تولد بعد از کودتا
ســلطنت لرزان پهلوی دوم بعد از نخســت  وزیری 
مصدق و حواشــی برآمده بر آن، شاه را مصمم ساخت 
که تاســیس یک اداره امنیت سیاسی ازم است و این 
ســازمان بعدها با همــکاری اف. بــی. آی )آمریکا(، و 
ســازمان اطاعاتی موساد )اســرائیل(، به نام »ساواک 
)ســازمان اطاعات و امنیت کشــور( در اسفند 1336 
بنا شــد. اطاعات برجا مانده حاکی اســت که در اواخر 
حکومت شــاه، 5000 نفــر نیروی عملیاتی و شــمار 
ناشــناخته  ای خبرچین در این سازمان مشغول فعالیت 
بودند«.)2( هدف از آن نیز »در ماده اول قانون تاســیس 
ســاواک، گردآوری اطاعات برای امنیت کشور و ماده 
دوم آن، تعقیب عملیات جاسوســی از هر ســنخ« بوده 
اســت.)3( این فعالیتها، توســط افراد گوناگونی، در هر 
لباس و منصبی، انجام می  گرفت که اداره سوم، مسئول 
مستقیم رتق و فتق این امور بود. ساواک، که از نه اداره 
تشــکیل شــده بود، چهار رئیس به خود دیده است که 
عبارتند از: تیمور بختیار، حســن پاکــروان، نعمت اه 
نصیری و ناصر مقدم که همگی از افســران ارشد نظامی 
و از افراد مورد اعتماد شــاه بودند. ساواک به شناخت و 
دستگیری مخالفان و ناراضیان می پرداخت که این کار، 

به حد افراط انجام می  گرفت.
ساواک و مخالفان

یکی از منتقــدان و مخالفان حکومــت پهلوی که 
بعدها نقش برجســته ای چه قبــل از انقاب و چه بعد 
از آن در عرصه سیاســی ایفا کرد، ســیدعلی حسینی 
خامنه  ای، چهارمیــن فرزند از خانــواده ای روحانی در 
مشهد اســت که اولین بار با »مشاهده منبرهای پرشور 
نــواب صفوی، اولین آتش انگیزه انقاب در وی به وجود 
آمــد«.)4( پس از حوادث خونین مدرســه فیضیه قم در 
دوم فروردیــن 1342 و نزدیکی ماه محرم، امام خمینی 
برای علمای شهرستانها نامه  هایی فرستاد و آنها را دعوت 
کــرد تا در ماه محرم در قیام علیه رژیم شــاه شــرکت 
کنند. ســاواک از ایــن موضوع اطاع یافــت و با توجه 
به مجموع گزارش های رســیده از تحرک روحانیان در 

آســتانه ماه محرم، به تمامی شــعب ساواک اطاع داد: 
»نظر به اینکه از طرف خمینی به تمام طاب و وعاظی 
که برای محرم از قم به شهرســتانها حرکت می  نمایند 
دستور شدید برای تبلیغ و تحریک داده شده است؛ ازم 
اســت در شهرها عناصر محرک را شــناخته و دستگیر 
 نمایند و از پخش هرگونه اعامیه و عکس خمینی جدا 

جلوگیری شود«.)5(
مبلغان اسام

بــا وظیفه  ای کــه از طرف امــام خمینی به طاب 
داده شــده بود، آیت اه خامنه  ای به شــهر بیرجند ــ 
پایگاه ســنتی و مرکز قدرت اســداه علم )نخست  وزیر 
وقت( ــ رفت و ســخنرانی خود را در »مسجد مصلی« 

ایراد نمود. در خال ســخنرانی حادثه مدرسه فیضیه را 
بازگو کرد و از ســلطه غــرب و چنگالهایی که بر گلوی 
ایران انداخته سخن گفت. در روزهای بعد به ترتیب در 
خانه »سادســی« از معاریف بیرجند، و در شب تاسوعا 
در »حســینیه راغبی« به ســخنرانی پرداخت و به فقر 
و بیچارگــی مردم و اینکــه »من و شــما و روحانیون 
نمی  توانیم ســخنان حق را بگوییم«، از رژیم انتقاد کرد 
و سرانجام گفت: »همه چیز در اختیار یک عده  ای است 
که حقوق مردم را خورده و مردم را به سواری و باربری 
عادت داده  اند«.)6( این ســخنرانی شــهربانی را به لرزه 
درآورد و سبب شد رئیس شهربانی بیرجند، ایشان را به 
سبب دعوت مردم به شورش و قیام مورد بازجویی قرار 
دهد و مراتب را به ریاســت ســاواک در خراسان اطاع 
داد. رئیس ســاواک خراسان )سرتیپ منوچهر هاشمی(، 
نیز آیت اه خامنه  ای را به اتهام تحریک و تحریض مردم 

بر علیه امنیت کشور  بازداشت کرد.
مرّوجان اسام زیر تیغ سانسور

آیت اه خامنه ای پس از آزادی از اولین بازداشت، از 
پای ننشست و با فرا رسیدن دیماه 1342 راهی زاهدان 
شــد تا در »مســجد جامع«، حکومت شاهنشاهی را با 
»دین  زدایی هارون  الرشید هم عرض قرار دهد و اشاره کند 
که حکومــت فعلی در ظاهر و باطن معارض با اســام 

اســت. بعد از ذکر مصیبت،  به جــان آیت  اه خمینی و 
آیت  اه شــاهرودی دعا کردند و از خدا خواســتند شر 
ظالمین را از ســر مردم اســام کوتاه کند«.7 ســاواک 
سیســتان و بلوچســتان،  بنابر اوامر دولت در جلســه 
فوق  العاده کمیسیون امنیت اســتان ایشان را به تهران 
اعــزام کردند. این بار زندان »قزل قلعه« را تجربه کرد 8 
که از تجزیه  طلبان »حزب التحریر خوزســتان« تا کهنه 
توده  ای هایی نظیر »گاگیک آوانســیان« در آنجا حضور 
داشتند. ظاهرا »پارادایم انقاب« ورد زبان تمامی افراد 
و گروه های سیاســی ایــران بوداما این انقــاب نیاز به 
روشنگری و ترویج مبانی و اصول راستین اسام داشت 
که به تدریج به وســیله طاب انقابی و شــاگردان امام، 

شکوفا می  شــد. پس از این مرحله ایشان برای آشنایی 
جامعه، دســت به ترجمه کتاب »المستقبل لهذالدین«،  
نوشته »سیدقطب« زد که یک مجال نظری برای اسام 
سیاسی بود. این کتاب توسط انتشارات سپیده، به چاپ 
رسید و توســط ساواک جزو کتابهای مضر شناخته شد 
و ضمن جمع  آوری، دست اندرکاران آن، از جمله آیت اه 
خامنه  ای نیز دســتگیر شدند. ایشــان با نگارش مقدمه 
و پاورقی، کــه نقدی بر جامعه حاضر بود، حساســیت 
و عصبانیــت حکومــت را برانگیخت.9 ســپهبد نصیری 
)رئیس وقت ســاواک( با ارسال نامه  ای به وزارت فرهنگ 
و هنــر این کتاب را حاوی مطالب خاف مصلحت اعام 

کرد و درخواست کرد، از انتشار آن جلوگیری کنند.
منابر و مساجد

عمده فعالیتهایی که در هر دو سوی طیف مخالف، 
چه روحانیون و چه ســاواک، بر آن متمرکز شده بودند 
وعظ در منابر و مســاجد بود که فرصتــی را برای ابراز 
مخالفــت با رژیم، به صورت کنایه و یــا در لفافه، بیان 
می  نمود و امکانی را برای ســازماندهی و همبســتگی 
در قالب تفســیر و تاوت قــرآن، و دیگــر فعالیتهای 
گروهــی ایجــاد می  کرد. همیــن فعالیتهــای مذهبی 
در مســجد امام حســن و کرامت در مشهد، باعث شد 
ســاواک با پرونده  سازی ایشان را به هواداری از منافقین 
 -مجاهدین خلق- متهم ســازد 10 و بازداشــت دوباره را 

تجربه کند.
نتیجه  گیری

پــس از کودتای 28 مرداد،  شــاه بــرای تثبیت و 
استحکام سلطنت، سازمان مخوفی به نام ساواک تاسیس 
کرد تا برای شناســایی مخالفــان فعالیت نماید. یکی از 
گروه های مورد توجه ساواک، روحانیون و شاگردان امام 
خمینی بودند که به عنوان مبلّغ در سرتاســر شــهر و 
مخصوصا در ایام محرم و صفر و رمضان به نقد دســتگاه 
فاســد، ظالم برخاســتند و باکی از محاکمــه و زندان 
نداشــتند، اما گزارشگران و اداره سوم ساواک؛ سلطنت، 
 مصلحت عمومی و تشــویق به قیام را؛ سه خط قرمزی 
می  دانســتند که عدول از آن نابخشــودنی بود. آیت اه 
خامنه  ای بارها هر سه خط قرمز را درهم شکست و بارها 

مورد بازجویی، زندان و تبعید قرار گرفت.
____________________
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اگــر قصد برشــمردن دشــمنان منطقــه ای انقاب 
اسامی را داشته باشیم می توان نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 
را به عنوان دو دشــمن اصلی جمهوری اســامی ایران در 
منطقه غرب آسیا دانســت زیرا حداقل در طی چند سال 
اخیر از انجام هرگونه اقدام غیرانســانی برای ضربه زدن به 

ملت ایران دریغ نکرده اند.
به طــور مثال اولــی از هرگونه ظرفیت رســانه ای و 
بین المللی حتی مجمع عمومی ســازمان ملل متحد برای 
گسترش جو ایران هراسی علیه ملت ایران استفاده می کند 
و دومی با تامین مالی تروریسم مسبب وقوع جنایاتی مانند 

حوادث تروریستی مجلس و اهواز شده است.
البته این دشمنی ناشی از افزایش روزافزون قدرت نرم 
و دیپلماســی عمومی کشورمان در سطح منطقه است که 
دشمنان کشورمان از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان 
ســعودی از آن به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند اِعمال 
نفوذ جمهوری اســامی در منطقه که البته تهدید کننده 
منافع استکباری و استعماری آنهاست یاد می کنند، از این 
رو رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به عنوان دو بازیگر 
منطقه ای ذیل ایاات متحده آمریکا همواره تاش کرده اند 
تا با تحمیل فشار و هزینه بر ملت ایران حتی به بهای عبور 
از آرمان فلســطین مانع از افزایــش نفوذ تفکر مقاومت در 

منطقه شوند.
بــا این حال طی ماه های اخیر چرخ روزگار به گونه ای 
رقم خورد که به عقیده بســیاری از تحلیلگران بین المللی 
دیگر نمی توان امیدی به آینده سیاسی نتانیاهو و محمد بن 
سلمان داشت و به زودی احتماا باید شاهد حذف این دو 
چهره ضدایرانی از صحنه سیاست خاورمیانه بود که در ادامه 

مختصرا به چرایی آن خواهیم پرداخت.
محمد بن سلمان ولیعهد جاه طلب سعودی پس از شروع 
فرآیند قدرت گیری در ســاختار سیاسی عربستان هرچند 
با اعمال برخی اصاحات اجتماعی توانســت در ابتدای امر 
در بین اقشار جوان سعودی از محبوبیت مطلوبی برخوردار 
شود اما تشدید فضای امنیتی این کشور و سرکوب آزادی 
بیان و شــروع فرایند حذف منتقدان سیاسی در کنار آغاز 
جنگ پر هزینه یمن و صــرف میلیاردها دار ذخایر ارزی 
این کشــور در بازار تسلیحات موجب شد تا وی نه تنها در 
عربســتان بلکه در بین افکار عمومی جهان نیز مورد نقد و 
انتقاد جدی قرار گیرد، اما در این بین ماجرای قتل جمال 

خاشقجی روزنامه نگار و فعال سیاسی منتقد را می توان به 
مثابه ضربه مهلک دانســت که پیامدهای آن از جمله رای 
اخیر مجلس سنای آمریکا مبنی بر احراز مسئولیت وی در 
قتل این روزنامه نگار می تواند به زودی منجر به عزل و حذف 

وی از چرخه سیاست در عربستان شود.
اما نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در سطح 
رســانه های جهان به عنوان مهم ترین دشــمن ملت ایران 
شناخته می شود نیز حال و روز بهتری نسبت به بن سلمان 
ندارد و ماجراهایی از جمله شکســت در جنگ دو روزه بر 
علیه غزه و همچنین ناکامــی ارتش این رژیم در مقابله با 
تونل های زیرزمینی مقاومت زمینه فروپاشی کابینه امنیتی 

وی و برگزاری انتخابات زود هنگام را مهیا کرده است.
جالب آنکه ناکارآمدی سیاســی ، اقتصادی و امنیتی 
دولت نتانیاهو به حدی است که رسانه های معروف اسرائیلی 
از جمله یدیعوت اهارنوت )Ynetnews( اخیرا در گزارشی ویژه 
خبر از افزایش مهاجرت معکوس اســرائیلی ها به خارج از 
سرزمین های اشغالی و لغو تابعیت هایشان داده است بطوری 
که بنا بر برخی تحلیل ها ادامه این روند منجر به وقوع بحران 
شدید جمعیتی در اســرائیل خواهد شد که یک پیامد آن 
کاهش پرســنل ارتش رژیم صهیونیستی است و فراخوان 
اخیر ارتش این رژیم برای جذب و اســتخدام شــهروندان 

آلوده به ایدز )HIV( ناشی از این بحران است.
امــا آنچه بیش از همه زمینه را برای حذف نتانیاهو از 
عرصه سیاست رژیم صهیونیستی مهیا کرده است درخواست 
پلیس اســرائیل برای ارجاع پرونده معروف فساد نتانیاهو و 

همسرش به دادستانی کل رژیم صهیونیستی است.
بــر اســاس این پرونــده که بــه »پرونــده 4000« 
معروف اســت بنیامین نتانیاهو و همسرش رسما متهم به 
کاهبرداری و سوءاســتفاده از قدرت شده اند و در صورت 
تایید دادگاه عاوه  بر خلع از قدرت بایستی برای ادامه حیات 

رهسپار زندان های مخوف رژیم صهیونیستی شوند.
با توجه به آنچه بیان شــده می توان انتظار داشت که 
همزمان با ایامی که ملت بزرگ ایران در حال آماده ســازی 
خــود برای برگزاری جشــن بزرگ چهل ســالگی انقاب 
اسامی است ائتاف عبری-عربی ضد کشورمان با کاهش 
قدرت و حتی حذف این دو مهره ضدایرانی به شدت تضعیف 
و حتی منحل گــردد که در نتیجه آن به فضل الهی بیش 
 از پیش شاهد گســترش انقاب اسامی در سطح منطقه 

خواهیم بود.

ی  -  عربی ف   عبر ئتا اخ    ا ر کشتی   سو
ب ر چله   انقا نوید کمالی د

ساواک؛  ســوم  اداره  و  گزارشگران 
تشویق  و  عمومی  سلطنت،  مصلحت 
به قیام را؛ سه خط قرمزی می  دانستند 
که عــدول از آن نابخشــودنی بود. 
آیت اه خامنه  ای بارها هر ســه خط 
قرمز را درهم شکســت و بارها مورد 

بازجویی، زندان و تبعید قرار گرفت.

سازمان اطاعات و امنیت کشور به روایت آیت اه خامنه ای؛

روحانیت مبــــارز 
زیر ذره بین ساواک

سپهبد نصیری )رئیس وقت ساواک( با 
ارسال نامه  ای به وزارت فرهنگ و هنر، 
نوشته  لهذالدین«،   »المستقبل  کتاب 
آیت اه  توسط  که  را  »ســیدقطب« 
خامنه ای ترجمه شده بود حاوی مطالب 
خاف مصلحت اعام کرد و درخواست 

کرد، از انتشار آن جلوگیری کنند.

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1396/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ســاناز عراقی به 
شــماره ملی 0533450160 با دریافت مبلــغ 4400000 ریال 
از سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شــرکت خارج گردید. 
خانم عقیق عراقی به شــماره ملی 0534715664 با دریافت مبلغ 
2000000 ریال از سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شرکت 
خارج گردید. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 46400000 ریال 
به مبلغ 40000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه 
اصاح گردید. لیســت شرکاء بعد از کاهش ســرمایه به قرار ذیل 
می باشــد: خانم ژاله جعفری به شماره ملی 0532087291 دارای 
4800000 ریال سهم الشــرکه خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0532350634 دارای 4400000 ریال سهم الشرکه خانم مهرانگیز 
دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 1000000 ریال 
سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شماره ملی 0530398265 
دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله حفیظ کاشانی به 
شــماره ملی 0041495535 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 

خانــم مولــود عراقی بــه شــماره ملــی 0532035925 دارای 
5000000 ریال ســهم الشرکه خانم ســارا هادیان به شماره ملی 
0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم سحر 
هادیان به شــماره ملــی 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 
ملــی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شــراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شــماره 
ملــی 0530697831 دارای 2400000 ریال سهم الشــرکه 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 ۴7۶۳۶ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۳7۳

آگهی تغییرات شرکت ساچریت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳7۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۵۸۴7 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/07/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانم فروزان مصری با کدملی 0050999176 به سمت 
رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل و آقای حســین حمیدیــه با کد ملی 
1286396875 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم الناز حمیدیه 
با کد ملی 0440192625 به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
امضای کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و غیره با امضای 
مدیرعامــل و یا نایب رئیس هیئت مدیــره هر یک به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/ خانم لطیفه امیری حسینی دارای شناسنامه شماره  546  بشرح دادخواست به کاسه 
8/971217 از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شــادروان مسعود شاهپوری به شناســنامه  8  در تاریخ 1317/9/10 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه ذیل:
1- لطیفه امیرحسینی ش ش 546 ت ت 1353/6/3 شماره ملی 5588992083 همسر متوفی

2- محمد شاهپوری ش ش - ت ت 1376/5/21 شماره ملی 3720702030 پسر متوفی
3- ماهان شاهپوری ش ش- ت ت 1387/10/5 شماره ملی 3721422430 پسر متوفی
4- ویدا شاهپوری ش ش- ت ت 1371/12/4 شماره ملی 3720378988 دختر متوفی
5- نسار شاهپوری ش ش- ت ت 1373/9/10 شماره ملی 3720519910 دختر متوفی

به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختاف سنندج

5589819849

5588992083

»رونوشت آگهی حصر وراثت«
آقای یداه مومنیان دارنده شناســنامه شــماره 340 فرزند علی اکبر از این دادگاه درخواســت 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســکینه شــاهورانی در تاریخ 
97/6/11 در مهدی شهر اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است.

1- علی اکبر مومنیان فرزند علی محمد به شــماره شناســنامه 57 همســر متوفی 2- مهین 
مومنیان فرزند علی اکبر به شــماره شناسنامه 267 فرزند متوفی 3- فاطمه زهرا مومنیان فرزند 
علی اکبر به شــماره شناسنامه 180 فرزند متوفی 4- فرخنده مومنیان فرزند علی اکبر به شماره 
شناســنامه 91 فرزند متوفی 5- یداه مومنیان فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 340 فرزند 
متوفــی 6- نرگس مومنیان فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه 90 فرزند متوفی 7- زهرا 

مومنیان فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 66 فرزند متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او باشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه جز ســری و رسمی که بعد از این موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف مهدی شهر 
محمد ملک احمدی

مشــخصات محکوم له: رضا بیات فرزند غامرضا به نشــانی- همدان- شهرستان تویسرکان 
بخش مرکزی تویسرکان روستای سید شهاب منزل شخصی

مشخصات محکوم علیه: محمود نیکوئی به نشانی: تهران یافت آباد چهار راه قهوه خانه خیابان 
برزگر رحیمی- مبل نیکوئی

بموجب درخواســت اجرای حکم مربوط به شــماره پرونده 140/97ح/114ح و شماره دادنامه 
مربوطه 9709978528900321 با رمز 84782 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
هفــده میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه و پنج 

هزار و پانصد تومان بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:

1- ظــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گــذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی 
بــرای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میســر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واا به درخواســت محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور 
فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگــری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر 
دو مجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(.
دفتر حوزه ۱۱۴ شورای حل اختاف تویسرکان

اجرائیه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای قنبر مندالو دارای شــماره شناســنامه 408 به شــرح دادخواست به کاسه 
971736/ش3 این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمود مندالو به شناســنامه 270 در تاریخ 95/9/16 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- اروج مندالو فرزند محمود بشناسنامه 3 خوی نسبت پسر متوفی

2- قنبر مندالو فرزند محمود بشناسنامه 408 خوی نسبت پسر متوفی
3- ملک مندالو فرزند محمود بشناسنامه 8 خوی نسبت دختر متوفی

4- سکینه مندالو فرزند محمود بشناسنامه 683 خوی نسبت دختر متوفی
5- فاطمه مندالو فرزند محمود بشناسنامه 2 خوی نسبت دختر متوفی

6- زینت خداویردیلو فرزند علی بشناسنامه 27541 خوی نسبت همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
جعفرزاده چهراقی
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف خوی

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی«
برابر آراء صادره از هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان

1. آقای عبدالحســین مشعلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 5185 صادره از دشت آزادگان به 
شــماره ملی 1988086566 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت دوازده هکتار 
معادل یکصدوبیســت هزار مترمربع در قســمتی از پاک 55 باقیمانده بخش 9 اهواز خریداری 
شــده که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک به صورت 

رسمی بنام متقاضی )مالک رسمی( داشته، محرز گردیده است. 
2. آقای سعید مشعلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 19403 صادره از دشت آزادگان به شماره 
ملی 1987643585 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت دوازده هکتار معادل 
یکصدوبیســت هزار مترمربع در قسمتی از پاک 55 باقیمانده بخش 9 اهواز خریداری شده که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک بصورت رسمی بنام 

متقاضی )مالک رسمی( داشته، محرز گردیده است.
3. آقای محمدسعید مشــعلی فرزند رحیم به شماره شناسنامه 1156 صادره از دشت آزادگان به 
شــماره ملی 1989769365 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت دوازده هکتار 
معادل یکصدوبیســت هزار مترمربع در قســمتی از پاک 55 باقیمانده بخش 9 اهواز خریداری 
شــده که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک به صورت 

رسمی بنام متقاضی )مالک رسمی( داشته، محرز گردیده است.
و لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود درصورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول پنج شنبه 97/10/6              تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 97/10/22

اکبر افشین 
5/2483م/الف رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک اهواز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای احمد حسنخانی دارای شماره ملی 5389952669 به شرح دادخواست 
به کاســه یک سیار از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان ســلطان خانم چوبداری به شناسنامه 
494 در تاریــخ 92/10/18 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علی محمد حسنخانی فرزند 
محمد شــماره شناســنامه 1231 متولد 1342 )پسر متوفی( 2- اکرامعلی 
حسنخانی فرزند محمد شماره شناسنامه 1230 متولد 1341  )پسر متوفی( 
3- خدیجه حســنخانی فرزند محمد شــماره شناسنامه 992 متولد 1331 
)دختر متوفی( 4- جده حســنخانی فرزند محمد شــماره شناسنامه 1229 

متولد 1340 )دختر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت 

گواهی صادر خواهد شد.
حسینی 
 قاضی شورای حل اختاف آوج

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: ۹۶۰۰۴7۲
بدینوســیله به 1- اعظــم طیاری نام پدر: جعفــر تاریخ تولد: 1347/12/1 شــماره ملی: 
1741477972 شــماره شناسنامه: 1741477972 به نشــانی: اراک خ امام خمینی کوچه 
ســعید روبروی مدرســه فرهنگیان کد پســتی 3818154164 بدهکار پرونده کاســه 
9600472 اباغ می شــود که شــرکت تعاونی کارسازان آینده به اســتناد به سند تعهدی 
102217-92/9/3 شمار جهت وصول مبلغ 80/000/000 ریال)هشتاد میلیون ریال( طبق 
مقررات علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9600472 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/1/14 مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند، شناخته نگردیده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ نشــر این آگهی که روز اباغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت 
بدهــی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائــی جریان خواهد یافت. و بجز این آگهی و آگهی 

مزایده در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
 رئیس اجرای اسناد رسمی اراک
م الف519 منصوری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانم کژال علی پناه دارای شناســنامه شــماره                           به شرح دادخواست به 
کاسه 8/971213 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان محمدصادق علی پناه به شناسنامه                            درتاریخ 1397/8/12 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:

1- شــرافت زندی باغچه مریم ش.ش 697 ت.ت 1333/8/20 شــماره ملی 5588885724 
همســر متوفی 2- علی علی پناه ش.ش 10032 ت.ت 1354/8/9 شماره ملی 3735486616 
پســر متوفی 3- عماد علی پناه ش.ش 86 ت.ت 1357/2/2 شماره ملی 3732389464 پسر 
متوفــی 4- فواد علی پناه ش.ش 850 ت.ت 1358/9/10 شــماره ملی 3732414590 پســر 
متوفی 5- کژال علی پناه ش.ش 1370 ت.ت 1361/3/17 شــماره ملی 3732485366 دختر 

متوفی. به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختاف سنندج

1370
3732485366

137
5589158206

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آئین نامه 
اجرای اسناد رسمی ازم ااجرا

بدین وســیله به آقای حجت اله افشــاری فرزند عزت اله به شماره ملی 
0534124518 به آدرس اراک روســتای مرزیجران روستای قزلیجه 
کدپســتی 3857114113 اباغ می شــود که بانک ملی شعبه خیابان 
شــهدا اراک به استناد قرارداد 9508797206- 95/3/5 جهت وصول 
مبلغ 103/010/298 ریال تــا تاریخ 97/4/11 به انضمام روزانه مبلغ 
32906 ریال خسارت دیرکرد به بانک ملی شعبه خیابان شهدا و حقوق 
دولتی متعلقه علیه شــما مبادرت به صــدور اجرائیه نموده و پرونده به 
کاسه 9700158 در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام است و چون 
طبق گزارش مامور اباغ در آدرس تعیین شــده در اجرائیه شــناخته 
نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این اداره هم 
معلوم نیست لذا به اســتناد تقاضای بستانکار به شماره وارده 7827- 
97/10/2 و مــاده 18 آئین نامه اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت 
در روزنامه  کثیراانتشار کیهان آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشــار این  آگهی که روز رسمی اباغ اجرائیه محسوب 
می شــود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیــات اجرائی برابر 
مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد و به جز آگهی مزایده، در صورت 

بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
م الف 518 منصوری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای احمد حســنخانی دارای شــماره ملی 250 به شــرح دادخواست به 
کاسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدآقا حسنخانی به شناسنامه 447 در تاریخ 
91/9/15 اقامتــگاه دائمی خود روســتای اردان بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1 - علی محمد حسنخانی فرزند 

محمد شماره شناسنامه 1231 متولد 1342 )پسر متوفی(
2- اکرامعلی حسنخانی فرزند محمد شماره شناسنامه 1230 متولد 1341  

)پسر متوفی( 
3- خدیجه حســنخانی فرزند محمد شــماره شناسنامه 992 متولد 1331 

)دختر متوفی( 
4- جده حســنخانی فرزند محمد شماره شناســنامه 1229 متولد 1340 

)دختر متوفی(
5- ســلطان خانم چوبداری فرزند حمداله شــماره شناسنامه 494 متولد 

1306 )همسر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت 

گواهی صادر خواهد شد.
حسینی 
 قاضی شورای حل اختاف آوج

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«
برابر رای شماره 139760317001003442-97/9/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضی آقای علی دغاغله فرزند عزیز به شماره شناسنامه 2380 صادره از اهواز به شماره ملی 175132655 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 241/40 مترمربع در قسمتی از پاک 7 بخش 8 اهواز خریداری 
شــده که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از آقای عزیز دغاغله 
)مالک رسمی( که طی ارائه قولنامه عادی بنام متقاضی انتقال یافته محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 97/10/6                تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 97/10/22

اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک اهواز 5/2479م/الف

محکوم له: لطیفه وفایی به نشانی:  بیدخون- بلوار خلیج فارس- خ امام علی- خ فرهنگ- جنب 
تاکسی تلفنی فرهنگ منزل حسین وفایی

محکوم علیه: محمد رشید زینت زاده فرزند اله داد به نشانی مجهول المکان
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوسیله به محمد رشید زینت زاده که مجهول المکان می باشد 
اباغ می شــود طبق اجرائیه صادره 9710427733300107 از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی در 
پرونده کاســه 9409987733300633 به موجب دادنامه شــماره 9409977733301230 مورخ 
94/7/15 صادره از شــعبه اول محکوم علیه محکــوم به پرداخت مبلغ 300/000 ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست )94/4/13( لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی. پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان نیم عشــر حق اجــرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم 
علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تأمین متناســب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشــد لذا مفاد 
اجرائیــه صادره یک نوبت در اجرای مــاده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نســبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه یک 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عسلویه- زینب شهریاری

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- بلوار سیراف- جنب دانشگاه پیام نور

آگهی مزایده
به موجب پرونده کاســه 342/79 اجرای حقوقی محکوم علیه آقای عبدالنبی حمزه نیا محکوم هست به فروش و در حق آقایان 
محمد خســروی و صحنعلــی روزبهی بابادی با توجه به اینکــه در این خصوص دارای منزلی به شــماره 108 فرعی از 7 و 8 
بخش 5 شوشتر به نشانی: شعیبیه، روستای حمزه، منزل عبدالنبی حمزه نیا که توسط کارشناس رسمی قیمت پایه آن به ترتیب 
276/564/000 ریال ارزیابی گردیده در روز دوشنبه مورخ 97/10/3 از ساعت 9 الی 10 ازطریق مزایده با حضور نماینده دادستان 
عمومی و انقاب شوشتر در محل اجرای احکام شورای حل اختاف دادگستری شوشتر به فروش خواهد رسید. متقاضیان می توانند 
در جلسه مزایده در وقت و ساعت مقرر فوق حضور یابند مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و به بااترین قیمت پیشنهادی به 
فروش خواهد رسید از برنده مزایده ده درصد قیمت مزایده اخذ خواهد شد و الباقی باید ظرف یک ماه به صندوق دادگستری واریز 

گردد. داوطلبان می توانند درصورت تمایل جهت بازدید سه روز قبل از مزایده به اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند.
موسایی فر 
 مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان شوشتر



تظاهرات »روز بازگشــت« که از 10 فروردین سال جاری و در چهل و 
دومین سالگرد این مناسبت در فلسطین برگزار گردیده قیام مردم مظلومی 
است که بیش از 70 سال سرزمینشان غصب  و حقوق مسلم شان پایمال 
شده است. این تظاهرات که هر جمعه به عناوین و نام های مختلف از جمله 
»جمعه مقاومت و پایداری«، »تظاهرات وفاداری به شهدا«، »انتفاضه بزرگ« 
و ... برگزار می شــود آنچنان تاثیری بر روح و روان صهیونیست ها گذاشته 
که آنها را پریشان و درمانده کرده و دست به دامان این کشور و آن کشور  

برای نجات خودشان شده اند.
مناسبت روز بازگشت در سال 1۹7۶ و در روز قیام ملی فلسطینیان در 
ســرزمین های اشغالی شده بنیان نهاده شد. در آن روز رژیم صهیونیستی 
۲1 هزار کیلومتر مربع از زمین فلسطینیان را مصادره و به مهاجران واگذار 
کرد که قیام فلســطینیان را در پی داشــت و همین مسئله باعث شد که 
فلسطینیان ساکن غزه هر جمعه با صابت و مقاومت بیشتری به تظاهرات 
و حرکت های اعتراضی بپردازند. بعد از طرح »معامله قرن« از سوی دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انتقال سفارت آمریکا  از تل آویو به قدس 
اشغالی که در واقع به نوعی به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت 
رژیم اشغالگر محسوب می شود تظاهرات فلسطینیان در سراسر غزه و کرانه 
باختری شدت بیشتری پیدا کرد و عملیات مقاومتی و شهادت طلبانه افزایش 
یافت، این در حالی است که قیام مردمی با حمایت گروه های فلسطینی از 
جمله حماس و جهاد اسامی وارد فاز نظامی نیز شد که اوج این همراهی 
و انســجام را در جنگ دو روزه آبان ۹7 شاهد هستیم، در این روز عناصر 
متجاوز رژیم صهیونیستی با یورش به شرق خان یونس واقع در جنوب نوار 
غزه، 7 فلسطینی را به شهادت رساندند. البته این تجاوز صهیونیست ها، با 
هوشیاری نیرو های مبارز در گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی 
حماس، به طور کامل عملیاتی نشد و در جریان آن، یک افسر رتبه باای 
ارتش متجاوز رژیم صهیونیســتی نیز به هاکت رســید. اما این عملیات 
تجاوزکارانه صهیونیست ها، با سکوت نیرو های مقاومت فلسطینی همراه نبود 
بلکه به فاصله تنها چند ســاعت پس از آن، حمات موشکی تافی جویانه 
گروه های مقاومت فلسطین به مواضع اشغالگران صهیونیستی در مناطق 
همجوار غزه، آغاز شد. طبق اعتراف رسانه های رژیم صهیونیستی، در روز 
دوشنبه )۲1 آبان( گروه های فلسطینی در مدت ۴0 دقیقه، 100 موشک 
به مواضع متجاوزان و غاصبان اســرائیلی شلیک کردند. بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر صهیونیست ها نیز بافاصله با استیصال تمام با لیبرمن وزیر 
جنگ کابینه اش، نشست برگزار کرد. وقتی تعداد موشک های حماس که 
به قلب اراضی اشغالی فرود آمد به عدد ۴70 رسید و ناتوانی سامانه گنبد 
آهنین در دفع این موشــک ها عیان شد، نتانیاهو، از ترس حمات بیشتر 
حماس، اعام آتش بس کرد، همین امر باعث شد، »آویگدور لیبرمن« وزیر 
جنگ کابینه نتانیاهو استعفا دهد و دولت وی را با خطر سقوط و فروپاشی 
مواجه کند. در واقع قدرت موشــکی محور مقاومت در فلســطین، نه تنها 

همچون سال های اخیر، ضعف نظامی صهیونیست ها را به اثبات رساند بلکه 
در کابینه رژیم صهیونیســتی نیز زلزله ایجاد کرد، زلزله ای که دیر یا زود، 

نتانیاهو و رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی را می بلعد.  
مردم فلســطین از روز جمعه 10 فروردین تاکنون در راهپیمایی های 
مســالمت آمیز شرکت کرده و به دنبال حقوق از دست رفته خود هستند 
اما این راهپیمایی ها با حمات وحشــیانه صهیونیست ها به خاک و خون 
کشیده شده است به نحوی که تاکنون بیش از ۲۶0 نفر به شهادت رسیده 
و ۲۶ هزار نفر نیز مجروح شده اند. اما این راهپیمایی ها دارای ابعاد عمیق 
و حاوی پیام های آشــکاری است، از جمله اینکه ملت فلسطین زنده است 
و هر تاشی برای بحران سازی و تشدید محاصره علیه ملت فسلطین باعث 
نمی شــود که فلسطینیان حق خود در سرزمینشان را فراموش کنند و در 
هر زمان و هر مکان آماده جانفشــانی هســتند. در همین رابطه روزنامه 
صهیونیستی »معاریو« وضع نوار غزه تحت محاصره را به زودپزی تشبیه کرد 
که بخار پشت در آن جمع شده و به حد انفجار رسیده است. از ویژگی های 
بارز این راهپیمایی ها و تظاهرات که غالبا با یورش نظامیان صهیونیست به 
خشونت کشیده می شود ابتکار جوانان فلسطینی در شیوه های مبارزه است. 
بادبادک های آتش زا، بالن های آتشــین، تیرکمان های آتشین که به سمت 
نظامیان رژیم صهیونیستی در مرز غزه شلیک می شود خواب و آرامش را 
از صهیونیست ها و شهرک نشینان اطراف غزه ربوده و موجی از نگرانی ها را 
برای مقامات رژیم اشغالگر به وجود آورده و به کابوسی برای صهیونیست ها 
تبدیل شــده است تا جایی که مقامات صهیونیستی بارها اعتراف کرده اند 
که از این مســئله واهمه دارند که روزی از خواب بیدار شوند و خود را در 

میان آتش ببینند.
مجلــه آمریکایــی تایم تصویــری از راهپیمایی بازگشــت که در 15 
مه)اردیبهشــت( ۲018 ثبت شــده را به عنوان یکی از 100 عکس برتر 
سال معرفی کرد. در این تصویر که در پی اعام تصمیم ترامپ برای انتقال 
ســفارت آمریکا از تل آویو به قدس گرفته شده، یک مجروح فلسطینی در 

حال انتقال به بیمارستان با استفاده از یک درشکه است.

فرانسه در دو ماه پایانی سال ۲018 میادی با بحرانی 
مواجه شد که بسیاری از کارشناسان آن را در طول چند 
دهه گذشته بی ســابقه می دانند. کشوری که هیچگاه با 
موج اعتراض ها و اعتصاب های سراسری بیگانه نبوده حاا 
با جنبشــی بدون سر موسوم به جلیقه زردها که به هیچ 
حزب سیاسی و یا سندیکایی وابسته نیست رو به رو است. 
جرقه جنبش »جلیقه زردها« نخستین بار در شبکه های 
اجتماعی و با اعتراض به طرح پیشنهادی دولت برای وضع 
مالیات بر سوخت های فسیلی زده شد. در ادامه جلیقه زردها 
شنبه ۲۶ آبان با نخستین حضور خیابانی خود فرانسه را 
بــه لرزه درآوردنــد و در بیش از 1000 نقطه اعضای این 
جنبش با بســتن خیابان ها و بزرگراه ها قدرت خود را به 
رخ امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه کشیدند. آتشی 
که این جرقه برافروخت به قدری ســوزان و پر شعله بود 
که حتی عقب نشــینی کامل دولت ماکرون از مواضع اش 
نیز نتوانســت آنرا سرد کند. ماکرون یک ماه بعد از شروع 
طوفانی جلیقه زردها و در حالی که در ابتدا گفته بود که 
به هیج وجه عقب نشینی نخواهد کرد در صفحه تلویزیون 
ظاهر شــد و گفت: »بی شک پاسخ های ما طی یکسال و 
نیم گذشته به اندازه کافی سریع و قانع کننده نبودند و من 
سهمی از این مسئولیت را می پذیرم. ما خواهان فرانسه ای 
هســتیم که هر کــس بتواند در آن با شــغل و کار خود 
زندگی شایســته ای داشته باشد. حداقل دستمزد از سال 
۲01۹ ماهانه یکصد یورو افزایش خواهد یافت بدون آنکه 
هزینه ای اضافی برای کارفرمایان داشته باشد« اما با وجود 
این عقب نشینی معترضان به خانه های خود باز نگشتند. و 

آنها به اعتراضات ادامه دادند.
میدانداریچپها

بسیاری بحران کنونی فرانسه را بحران نئولیبرالیسم 
و سیاســت های نئولیبرالی دولت ماکــرون می دانند. در 
میان جلیقه زردها از هــر طیف و طبقه اجتماعی حضور 
دارد دانشــجو، دانش آموز، پرستار، کارمند، کارگر، راننده 

صفحه 8
پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ 

۱۹ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰8۵
دریچه ای به جهان 

khareji@kayhan.ir

جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی سه شنبه 10 مهرماه برای دریافت مدرکی دال بر متارکه با همسر 
سابقش به کنسولگری عربستان در اسامبول رفت و هیچ گاه بازنگشت. در ابتدا تصور بر این بود که وی دستگیر و 
به ریاض انتقال داده  شده است. اما به زودی اسناد قتل وی منتشر شد. بنابر اطاعات منتشر شده جمال خاشقجی 
در داخل کنسولگری عربستان به طرز فجیعی کشته و قطعه قطعه شده است. این مسئله باعث خشم جهانی علیه 
عربســتان شــد و از همان ابتدا محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به عنوان عامل اصلی این قتل معرفی شد. البته 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاش زیادی برای حمایت و حفاظت از بن سلمان کرد و هیچ گاه وی را مستقیم 
متهم نکرد و حتی اعام کرد که منافع و قراردادهای مالی برای وی از هر چیز دیگری مهمتر اســت. اما ســازمان 
سیا در نهایت محمد بن سلمان را به عنوان قاتل اصلی جمال خاشقجی معرفی و سنای آمریکا نیز این مسئله را 

تایید کرد.  قتل جمال خاشقجی فشارهای زیادی علیه عربستان و شخص بن سلمان وارد کرد. 
در ابتدا بسیاری از شرکت های معروف جهان انصراف خود را از کنفرانس اقتصادی عربستان اعام کردند. این 
کنفرانس که به  نشست اقتصادی ساانه »داووس« یا »داووس در صحرا« معروف شده روزهای ۲۳ تا ۲5 اکتبر 
)۲ تا ۴ آبان( در ریاض برگزار شد. این مسئله ضربه مهمی بر برنامه های اقتصادی بن سلمان وارد کرد. عاوه بر 
این حتی ولیعهدی بن سلمان نیز در خطر قرار گرفت. نیویورک تایمز همان زمان تأکید کرد که  آمریکا باید برای 
خانواده سلطنتی سعودی روشن سازد که باید یک ولیعهد جدید پیدا کند، شاهزاده دیوانه ای که یک خبرنگار را 
می کشــد، نخســت وزیر کشوری را می رباید و میلیون  ها کودک را به قحطی و گرسنگی می کشاند، هرگز نباید در 
ضیافت های شام دولتی حاضر شود، بلکه باید زندانی شود. در این شرایط بن سلمان سعی داشت با انجام یک سفر 
دوره ای به شش کشور عربی و حضور در نشست گروه بیست در آرژانتین مشروعیت از دست رفته خود را بازیابد. 
اما شدت اعتراضات در کشورهایی مانند مصر، تونس، بحرین، الجزایر و موریتانی به گونه ای بود که سفر بن سلمان 
بر خاف تصور وی، به محکمه ای مردمی برای محاکمه وی تبدیل شد. در نشست گروه بیست نیز بن سلمان با 
محلی و بی تفاوتی کامل مواجه شد و حتی سران معدود کشورهایی که با وی دیدار کردند بیشتر بر ماجرای یمن 
و خاشقجی تاکید داشته و به بن سلمان اعتراض کردند. در کل بن سلمان سعی دارد با استفاده از دارهای نفتی 
بار دیگر خود را به عنوان مرد شــماره یک در سیاســت داخلی و خارجی عربستان مطرح کند اما جنایت های وی 

باعث شده که قدرت مانور این شاهزاده سعودی بسیار کاهش یافته و نتواند با اطمینان کامل رفتار کند. 

مسئله دیگر در مورد یمن است. به دنبال قتل خاشقجی فشارها علیه عربستان در مورد جنگ یمن نیز بسیار 
تشــدید شده است. در این ارتباط بسیاری از کشورهایی مانند آلمان، فناند و بلژیک صادرات ساح به عربستان 
را متوقف کردند. ســنای آمریکا هم با تصویب یک قطعنامه خواســتار پایان یافتن حمایت آمریکا از عربستان در 
جنگ یمن شــد. قطعنامه مذکور که با 5۶ رای موافق در برابر ۴1 رای مخالف به تصویب رســید، به دولت ترامپ 
۳0 روز فرصت داده است تمامی نیروهای آمریکایی دخیل در جنگ یمن را از این کشور خارج کند. این نخستین 
بار اســت که یکی از دو مجلس کنگره آمریکا 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 ســنا 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. 
به دنبال فشارهای جهانی بر بن سلمان و تمرکز افکار عمومی بر موضوع یمن زمینه برای برگزاری مذاکرات صلح 
یمن در استکهلم مهیا شد. دور جدید )دور سوم( مذاکرات صلح یمن از پنجشنبه 15 آذرماه با حضور طرف های 
یمنی در شــهر اســتکهلم پایتخت سوئد آغاز شــد و به مدت یک هفته ادامه داشت. مذاکرات اخیر استکهلم در 
شرایطی برگزار شد که در دو سال گذشته طرف های درگیر در بحران یمن حاضر به حضور در مذاکرات صلح نشده 
بودند.  مذاکرات استکهلم در مورد شش موضوع اختافی بین طرفین بود.  طبق گزارش دفتر »مارتین گریفیتس« 
نماینده سازمان ملل متحد در یمن، طرفین در خصوص سه مسئله توافق کردند؛ توافق در خصوص شهر الحدیده 
و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیسی، ساز و کار اجرای توافق تبادل اسرا و اعام تفاهمات دو طرف در خصوص 

تعز. در واقع بن سلمان در مذاکرات سوئد به عنوان بازنده اصلی معرفی شد. 
بررســی خواســته ها و اهداف ائتاف سعودی در چهار سال گذشته نشان دهنده این است که ائتاف سعودی 
به دنبال اشــغال صنعا، عقب راندن انصاراه، نامشــروع جلوه دادن انصاراه، بازگرداندن منصورهادی به قدرت و 
اشغال الحدیده بوده است. اما مذاکرات استکهلم نشان دهنده این است که ائتاف سعودی به هیچ کدام از اهداف 
خود در چهار ســال گذشــته دست پیدا نکرده است. در درجه اول اشغال صنعا توسط عربستان با شکست مواجه 
شــد. در واقع شــرکت هیئت صنعا در مذاکرات سوئد در حالی که این هیئت از نمایندگان انصاراه تشکیل شده 
بود نشــان دهنده مشــروعیت تسلط انصاراه بر صنعا از نگاه جامعه بین المللی است. عاوه بر این اکنون با نتایج 
مذاکرات سوئد امنیت شهر صنعا تامین شده و خطر اشغال این شهر را تهدید نمی کند چرا که در صورت اشغال 
بندر الحدیده مســیر حمله به صنعا نیز هموار می شــد. اما مهم ترین دلیل پیروزی انصاراه در مذاکرات سوئد به 
مشروعیت یابی بین المللی انصاراه مرتبط است. در واقع عربستان و حتی برخی از نهادهای بین المللی انصاراه را 
به عنوان یک گروه شورشی و نامشروع می شناختند. اما حضور انصاراه در مذاکرات رسمی سوئد به عنوان نماینده 
رسمی صنعا نشان دهنده پذیرش انصاراه از سوی جامعه جهانی است و این بزرگ ترین دستاورد مذاکرات برای 
انصاراه است. در کل در سال ۲018 محمد بن سلمان به دلیل تداوم جنایت علیه یمن و همچنین قتل خاشقجی 

در فشار بی سابقه ای قرار گرفت.

مجمع الجزایر کومور هر چند که از لحاظ وسعت جزو 
کشورهای کم جمعیت محسوب می شود و حتی جمعیت 
زیادی هم نداشــته باشد، و به زعم خیلی ها ارزشی برای 
همکاری های دوجانبه با سایر کشورها نداشته باشد اما با 
قرار گرفتن در جنوب شــرق آفریقا و مجاورت با اقیانوس 
هند حائز ابعاد اســتراتژیک مهمی است و از سویی دیگر 

به هر حال صاحب یک رای در مجامع بین المللی است.
جمهوری اسامی ایران در کومور همانند بعضی دیگر 
از کشورهای آفریقایی محبوبیت ویژه ای کسب کرده است. 
همانطور که ارزش های انقاب اســامی ایران به سرعت 
در دنیا در حال انتشــار است مردم کومور هم هر روز که 
می گذرد عاقه بیشتری به ایران اسامی و آرمان های آن 
پیدا می کنند. در این میان اما رهبران دینی که سال ها تحت 
تعلیم معارف اسامی بوده اند نقش بسزایی در آشنایی مردم 
با انقاب اســامی و تثبیت آن در کشورهایشان داشتند. 
به عنوان مثال شیخ »ابراهیم زکزاکی« در نیجریه که در 
طول سال های گذشته و زمانی که آزادانه می توانست معارف 
اسامی را تبلیغ کند دقیقه ای آرام نمی نشست و همواره 
در سخنرانی ها و تدریس خود اصرار زیادی بر روشنگری 
داشــت. شــهید »محمدباقر نمر النمر« هم که حسابی 
ســعودی ها را کافه کرده بود و دقیقه ای برای مبارزه با 
نظام استبدادی آل ســعود از پای ننشست. افرادی نظیر 
زکزاکی و نمر با آنکه قدرت اجرایی در کشور نداشتند اما 
به عنوان رهبران دینی کــه در دل های مردم خود را جا 
کرده بودند از اهمیت خاصی برخوردار بودند و فرمایشات 

آنها برای آحاد مردم بسیار تاثیرگذار بود. 
امــا آنچه در کومور رخ داده و شــاید کمتر کســی 
از جزییــات آن با خبر شــده باشــد حضــور یک چهره 
انقابی و دوســت دار ایران در این کشور است که اکنون 
اوضاع خوشــایندی ندارد. »حمد عبداه محمد سامبی« 
سیاســتمدار، روحانی شیعه اهل کومور است. وی ابتدا و 
در بدو خروج خود از کومور و در دوران جوانی به جمهوری 
اســامی ایران ســفر کرد و حدود چهار سال در یکی از 
حوزه های علمیه قم به تحصیل علوم دینی پرداخت. پس 
از آن برای آشنایی بیشتر با مذاهب اسامی تحصیاتش 
را در ســودان و عربســتان پی گرفت. خیلی زود از ادامه 
تحصیل در عربستان منصرف می شود و به ایران و شهر قم 
بازمی گردد. برخی منابع می گویند که در اقامت ثانویه خود 
در ایران از تعلیم آیت اه مصباح یزدی هم بهره مند می شود.
پس از اتمام کســب تعالیم دینی ســامبی تصمیم 
می گیرد تا به کشــورش بازگردد و با وارد شدن در عرصه 
سیاسی بتواند تاثیرگذار باشد و مردم کشورش را با انقاب 
ایران بیشتر آشــنا کند. وی پس از فعالیت های گسترده 
سیاســی توانســت پس از شــرکت در انتخابات در 1۴ 
می ۲00۶ با کسب 58/0۲٪ آراء به بااترین پست سیاسی 
این کشــور دست یابد.به گفته رسانه ها به قدرت رسیدن 
او اولین انتقال مسالمت آمیز قدرت در این کشور، پس از 
کودتا های متوالی در کشــور بود. رئیس جمهور محبوب 
کومور که به »آیت اه سامبی« معروف شده بود در دوران 
پنچ ســاله ریاست جمهوری خود توانست با فساد مبارزه 
کنــد و اوضاع خوبی را برای کشــور به بار آورد. در زمان 
جمهوری اسامی هم با ارائه خدمات بهداشتی نظیر احداث 
کلینیک های هال احمر و خدمات دانشگاهی نظیر افتتاح 
دانشگاه توانست یک متحد عالی در »اتحادیه عرب« برای 
خود ایجاد کند. سایت »وورلد یونیورسیتی نیوز« با انتشار 
گزارشــی در سالی که گذشت به تاثیرگذاری علمی ایران 
در کومور می نویســد و می گوید: »ایران با افتتاح دانشگاه 
در کشورهای آفریقایی به دنبال تاثیرگذاری معنوی بر این 
کشور اســت.« یک سایت خبری عربی در دوران ریاست 
جمهوری سامبی در سال 88 گزارشی را از پژوهشگری به 
نام »الطبیب« منتشر می کند که در آن با قلمی نگران از 
نفوذ ایران در این کشور می نویسد. وی می گوید :» ایران به 
منظور کمک به فقیران کمیته امداد امام خمینی را مامور 
کرده تا واحدهای مسکونی ای را در این کشور بسازد. کمیته 
امداد امام خمینی در کومور همچنین در ماه محرم و برای 
سومین سال متوالی، برخی از سخنرانان و علمای شیعه را 
برای سخنرانی به این کشور می رساند. بسیاری از افرادی 
که تازه به تشیع گرایش پیدا کرده اند در این سخنرانی ها 

حضور پیدا می کنند.
سامبی حتی در دوران پس از ریاست جمهوری خود 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خود را ادامه داد و توانست 
تاثیرگذاری خود بر مردم را حفظ کند. از سویی سعودی ها 
که همواره از نفوذ گسترده ایران در سایر کشورها احساس 
یاس می کنند، این شــرایط را به هیچ وجه نمی توانستند 
تحمل کنند.آنها با خرج دارهای نفتی و سیاه نمایی علیه 
ایران در رسانه ها سعی کردند که اوضاع را برای سامبی و 

یارانش سخت کنند.
سعودی ها پس از روی کار آمدن سامبی در این کشور 
تمام ظرفیت های خود را به کار بســتند تا بتوانند به زعم 
خود محبت ایران را از قلب های مردم کومور خارج کنند و 
گماشته های خود را به راس قدرت در این کشور برسانند. 
»غزالی عثمانی« با حمایت ســعودی ها در ســال ۲01۶ 
توانست به ریاســت جمهوری کومور برسد. وی از همان 
ابتدا رابطه خوب خود با سعودی ها را کتمان نمی کرد. وی 
بارها و به عناوین مختلف از هر فرصتی استفاده می کند و 

اتهامات واهی خود را متوجه ایران می سازد. 
رئیس جمهور جدید کومور تحت حمایت سعودی ها و 
شانتاژ رسانه ها توانست با طراحی یک توطئه علیه سامبی 
در رابطه با ایران هم علیه جمهوری اسامی موضع گیری 
کند و هم ســامبی را به چالش بکشاند. در تابستان سال 
جاری میادی رویترز از قول مقامات کوموری و درگزارشی 
متوهمانه، سامبی را به اعطای پاسپورت های کوموری به 
اتباع جمهوری اسامی به منظور دور زدن تحریم ها متهم 
کــرد. رویترز این را هم نوشــت که ایــن افراد به صورت 
غیرقانونی به این افراد پاســپورت داده اســت.در اواسط 
سال جاری، دولت عثمانی با شانتاژ فراوان و جنگ روانی 
نهایتا توانست عبداه ســامبی را دستگیر کرده و وی را 

روانه زندان کند. 
ادعای کومور دراین باره در حالی مطرح شده که مجلس 
این کشور با تصویب یک قانون به دولت اجازه داده بود تا 
با اعطای پاســپورت به تاجرهای خارجی فعال در کومور، 
موجب راحتی، تسریع و جذب سرمایه خارجی شوند. بهر 
حال این ادعای کومور از سوی تهران هم قویا رد شده است. 
هرچند که ســعودی ها و حامیان آنها از هیچ تاشی 
برای توقف نفوذ معنوی ایران در نقاط مختلف دنیا فروگذار 
نمی کنند و از تمام ظرفیت های مالی خود برای توقف این 
شــناخت اســتفاده می کنند اما بدون شک این تاش ها 
بی نتیجه خواهــد ماند. ارزش های انقاب بر قلب ها تاثیر 
می گذارد و محبتی که آرمان های جمهوری اســامی بر 
دل های آفریقایی ها نهاده حتما و هرگز با دارهای نفتی 
سعودی ها از بین نخواهد رفت، هرچند که در یک مقطع 

زمانی این جریان با مشکاتی هم روبه رو شود.
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وتحواتباگذشتزمانشکلجدیدیبهخودمیگیرد،تحواتیکهسرنوشتبسیاریازکشورهاودولتمردانراتعیینخواهدکرد!
سرویس خارجی 

 مهم ترین  تحوات سیاسی جهان در سالی که گذشت

آمــریکا  بـاخت

کومور،کوچک 
اما پرچمدار

 انقاب اسامی 
در قاره سیاه

بن سلمان در باتاق قتل خاشقجی
 و کابوِس یمن

 فرانسه؛ سرمایه داری در بن بست

کامیــون، معلم ، خدمتکار؛ این افراد پیش از آغاز جنبش 
همدیگر را نمی شــناختند آنها هیچ وجه مشترکی با هم 
ندارند جز مشکات مالی آخر ماه که برای همگی یکسان 
اســت. آنها به هیچ حزب و ســندیکای خاصی وابســته 
نیســتند و همین کار را برای دولت فرانسه مشکل کرده 
است چرا که دقیقا نمی داند باید برای کنترل بحران سراغ 
چه کسی برود؟ جلیقه زردها دو ماه پیش با شعار کاهش 
قیمت ســوخت اعتراضات خود را شروع کردند و امروز به 
استعفای ماکرون، خروج فرانســه از اتحادیه اروپا و ناتو، 
تغییر قانون اساسی افزایش دستمزدها و... رسیده اند. احزاب 
چپ و راســت افراطی نیز به شدت در تاش هستند که 
جنبش را به نفع خود مصادره کنند تا اینجای کار نیز به 
نظر می رسد چپ های فرانسه از راست افراطی جلو زده اند 
چرا که خواسته هایی نظیر افزایش حداقل حقوق، افزایش 
مستمری و کاهش سن بازنشســتگی، کاهش مالیات از 
قشــرهای پایین و افزایش مالیات قشــرهای باا. تعیین 
حداکثر حقوق و دســتمزد و یک سلســله خواست های 
دیگر که خواســت های تاریخی جنبش کارگری فرانسه 
است اکنون بصورت خواسته های عمده شرکت کنندگان 

در اعتراضات درآمده است. 
شعارها

شاید پاســخ به این سؤال که جلیقه زردها واقعا چه 
می خواهند را بتوان از میان شعارهای آنها که در خیابان های 
شــهرهای فرانسه فریاد زدند یا در پاکاردها نوشتند و بر 
سر دست بلند کردند؛ یا در مصاحبه با خبرگزاری ها بیان 
کردند پیدا کرد؛ به برخی از این شعار ها و مصاحبه ها دقت 
کنید: »مشکل از نخبگان و طبقه برگزیده ناشی می شود، 
آنها امروز در حال کشتن مردم فرانسه هستند.«، »وقتی 
افراد بی خانمان را در خیابان می بینید یعنی فقر و فاکت. 

هزینه زندگی باا و همه چیز گران اســت. بازنشسته ها با 
ســختی مواجه اند. زندگی برای همه مشکل شده است.« 
»وقتی سیاســتمداران از این امتیاز برخوردارند که کت و 
شلوارهای ۴5 هزار یورویی، معادل حقوق ساانه سه نفر به 
تن کنند پس ما باید حق شورش داشته باشیم. آنها همه 
چیز را از ما می گیرند. در آخر هیچ چیز برای ما نمی ماند 
و آنها به واسطه ما می مانند. این دردناک است.«، »مسئله 
خیلی ساده تر از این حرف هاست. ما برای محکوم کردن 
سیاســتهای دولت که زندگی مردم را دشوار کرده، اینجا 
هستیم.«، »هزینه زندگی خیلی بااست. مالیات نفس ما را 
بریده و نابرابری اجتماعی بیداد می کند. تمام امتیاز ها برای 
پولدارهاست در حالی که طبقه متوسط و ضعیف در حال 
له شدن هستند. این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند«، 
»این جنبش فوق العاده اســت زیرا ما برای آزادی مبارزه 
می کنیم«، » ما نمادی از چهره واقعی فرانســه هستیم؛ 
چهره ای که بازتاب خشم، ترس، تحقیر و نابرابری اجتماعی 
اســت.«، »من در سن ۳۳ سالگی بیکار هستم و باید در 
خانه پدر و مادرم زندگی کنم. خیلی سخت است. با حقوق 
بیکاری کمتر از 1۲00 یورو پیدا کردن خانه بسیار دشوار 
است.«، »نمی دانم آیا موفق می شوم سرپناهی برای خود 
پیدا کنم یــا باید مثل خیلی ها در خیابان زندگی روزگار 
بگذرانم. این مشــکل بسیاری از جوان هاست.« »تنوع به 
ما قدرت می دهد. در میان خود، بازنشستگان و دانشجویان 
را هم داریم که به جنبش پیوسته اند. ما افرادی داریم که 
بیکار هســتند، یا تعدادی که صبح زود برای کار از خانه 
بیرون می زنند و حتی افراد معلول. همه این افراد بر ضد 
ماکرون هستند.«، »ما از تکنوکرات ها که با خواسته های 
مردم بیگانه اند خسته شده ایم.دیگر بس است. ما اکنون به 
نمایندگانی نیاز داریم که شرایط خودمان را داشته باشند.«، 

»گرسنگی. برخی اوقات حتی یک یورو هم در بساط نیست 
اما کمکی دریافت نمی کنیم. باید بگویم متاسفم از اینکه 
فرانســوی هستم. متاســفم.« »من در جنبش مه 1۹۶8 
حضور داشــتم. حاا هم برای انجام مجــدد آن آماده ام. 
زیرا آنها به خواســته های ما تن نمی دهند. ما نیز تسلیم 
نمی شویم.«، دیگر استطاعت ازم برای پرداخت قبض گاز 
و برق را ندارد. بــه همین دلیل در خانه او اغلب چراغ ها 
خاموش است و درجه شوفاژ در پایین ترین حد قرار دارد.«، 
»هدف تنها ماکرون نیست. او آخرین قطره جریان است. 
بدبختی ما از زمان میتران تا حال ادامه دارد. من تعطیات 
ندارم. کفش نمی خرم. جوراب و شلوار چسبان نمی پوشم 
زیــرا توان خریدش را ندارم. این طبیعی نیســت«، »این 
جنبش می تواند نه تنها در فرانسه بلکه در دیگر کشورهای 
اروپایی گسترش یابد و مردم را به خیابان ها بکشاند. زیرا ما 
دیگر نمی خواهیم مردمی ستم دیده و سرکوب شده باقی 
بمانیم.«، »تا زمانی که ماکرون و دولتش به حرف های ما 
گوش نکنند اوضاع روز به روز وخیم تر می شــود. دوست 
ندارم از این تعبیر اســتفاده کنم اما باید بگویم که با یک 

جنگ داخلی فاصله چندانی نداریم.«
این جنبش تا کنون 10 کشــته 7 هزار زخمی و 
دستگیری داشته و بیش از 10 میلیارد یورو به اقتصاد 
فرانســه خسارت زده اســت. اخیرا در برخی دیگر از 
کشورهای اروپایی نیز مثل ایتالیا، مجارستان، بلژیک و 
اتریش معترضان جلیقه زرد پوش به خیابان ها ریخته اند 
بایــد منتظر بود و دید فرجام این جنبش چه خواهد 
شد آیا این جنبش دچار انشقاق شده  فروکش خواهد 
کرد؟ یا روز به روز شــعله های آتشی که جلیقه زردها 
روشــن کردند در فرانســه و سایر کشــورهای غربی 

شعله ورتر خواهد شد.

تظاهرات روز بازگشت و  آشفتگی صهیونیست ها

سوریه سال حساس و پر تحولی را پشت سر گذاشت؛ 
از همان ابتدای ســال مثل گذشــته، ارتــش و نیروهای 
مقاومت میاندار و پرچمــدار این تحوات و پیروزی های 
بزرگ بوده اند. این نیروها پس از آنکه شهر حلب در شمال 
و مناطق حساســی را در شرق از تکفیری ها پس گرفتند، 
راهی »غوطه شرقی« دمشــق و سپس، جنوب شدند تا 
شهر »دوما« و استان های »قنیطره«،»درعا« و »السویدا« 
را هم از وجود تروریست ها پاکسازی بکنند. این نبردهای 
نفســگیر نیز در حالی به پیروزی ارتش و مردم ســوریه 
منجر شد که مقامات دمشق و متحدان سوریه هر لحظه 
احتمال وقوع یک سناریوی جدید شیمیایی توسط کسانی 
که »کاه سفیدها« خوانده می شدند، را می دادند. اما هر 
چند این ســناریو در شهر دوما به اجرا در آمده بود، ولی 
اطاع رسانی های به موقع رسانه های محور سوریه و مقاومت 
افشاگری های آنها، توطئه حامیان تروریسم را خنثی کرد.
درســال جاری پیروزی های سوریه و متحدان، یکی 
پس از دیگری تحقــق می یافت و بااخره، طبق وعده ای 
که رئیس جمهور سوریه داده بود، نیروهای ارتش سوریه 
به استان ادلب در شمال رسید، تا کار تروریست ها را یکسره 
کند. در پی این اتفاق و در حالی که بســیاری از ساکنان 
ادلب برای ورود ارتش، لحظه شماری می کرده اند، جنگ 

سوریه؛ ازسرکوب تروریست ها
تا شکست مفتضحانه آمریکا

روانی بی سابقه ای علیه دمشق مبنی بر احتمال وقوع قتل 
عام در صورت حمله ارتش به ادلب راه افتاد. این فشارها 
به همراه وعده ای که ترکیه در باره خلع ساح تروریست ها 
در مناطق کاهش تنش داده بود، باعث شد که دمشق موقتا 
عملیات ادلب را متوقف کند. درهفته ها و ماه های پس از 
این اتفاق، هر چند در ارتباط با ادلب، اتفاق موقت خاصی 
رخ نداد، درحوزه سیاســی بسیاری از کشورها رسما به از 

سر گیری روابط با سوریه ابراز تمایل کردند.
اما، مهم ترین اتفاق همین چهارشــنبه هفته گذشته 
رخ داده و آن، اعام رسمی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا، مبنی بر خروج نیروهای این کشور از سوریه بوده 

آست. این تصمیم ترامپ درمیان مقامات واشنگتن شکاف 
ایجاد کرد و به اردوگاه متحدان منطقه ای و غیر منطقه ای 

آمریکا هم هراس و وحشت را با خود به همراه آورد.
ابتدا و در پی انتشار این خبر، برخی رسانه ها و جریان ها 
سعی می کرده اند که اقدام ترامپ را کاما حساب شده و 
هدفمنــد جا بزنند، ولی بعدا خود مقامات آمریکایی زبان 
به اعتراف گشــودند و از شکســت بزرگ این کشــور در 

سوریه حرف زدند.
در هر حال، اگر تصمیم ترامپ عملی شــود، بحران 
هفت و نیم ســاله سوریه هم پایان خواهد یافت و آمریکا 
در این توطئه بزرگ و خونین، عما شکست خواهد خورد.

سبحانمحقق

سیدمحمدامینآبادی

فریدهشریفی

محمدرضامرادی



ورزشی

سرویس ورزشی-
نهایی  اسامی  ایران  فوتبال  ملی  تیم  ســرمربی 
بازیکنان این تیم برای حضــور در هفدهمین دوره 
رقابت های جام ملت های آسیا را در حالی اعام کرد 
که برخی بازیکنان به علت مصدومیت کنار گذاشته 

شدند.
تیــم ملــی فوتبال ایران کــه خود را بــرای حضور در 
هفدهمین دوره رقابت های جام ملت های آســیا در امارات 
آمــاده می کند، هم اکنون در اردوی قطــر حضور دارد و به 
دلیل فرصت اندک تا شروع مســابقات، کارلوس کی روش 

اسامی ۲۳ بازیکن نهایی این تیم را اعام کرد.
اسامی بازیکنان ایران در جام ملت های آسیا به این شرح 

است:
دروازه بان ها:

1- علیرضا بیرانوند )پرسپولیس تهران(
۲- امیر عابدزاده )ماریتیمو پرتغال(
۳- پیام نیازمند )سپاهان اصفهان(

مدافعان:
4-رامین رضاییان )الشحانیه قطر(
5- وریا غفوری )استقال تهران(

6- پژمان منتظری )استقال تهران(
7- محمد حسین کنعانی زادگان )ماشین سازی تبریز(

8- مرتضی پورعلی گنجی )یوپن بلژیک(
9- سید مجید حسینی )ترابزون اسپور ترکیه(
10- احسان حاج صفی )تراکتورسازی تبریز(
11- میاد محمدی )اخمت گروژنی روسیه(

هافبک ها:
1۲- روزبه چشمی )استقال تهران(

1۳- امید ابراهیمی )ااهلی قطر(
14- احمد نورالهی )پرسپولیس تهران(

15- وحید امیری )ترابزون اسپور ترکیه(
16- اشکان دژاگه )تراکتورسازی تبریز(

17- مسعود شجاعی )تراکتورسازی تبریز(
مهاجمان:

18- مهدی ترابی )پرسپولیس تهران(
19- مهدی طارمی )الغرافه قطر(

۲0- سامان قدوس )آمیان فرانسه(
۲1- علیرضا جهانبخش )برایتون انگلیس(

۲۲- کریم انصاریفرد )ناتینگهام فارست انگلیس(

۲۳- سردار آزمون )روبین کازان روسیه(
به این ترتیب محمدرضا خانزاده، سید حسین حسینی، 
علــی قلی زاده ،علی علیپور و علی کریمی از فهرســت تیم 
ملی کنار گذاشــته شــدند تا تیم ملی با ۲۳ بازیکن به جام 
ملت های امارات برود. تیم ملی فوتبال ایران تا روز 1۲ دی ماه 
تمریناتش را در قطر پیگیری خواهد کرد و پس از ســفر به 
کیش همان روز راهی امارات می شود تا خود را برای حضور 

در هفدهمین دوره جام ملت های آسیا آماده کند.
نکات جالب توجه در لیست تیم ملی

اما لیســت تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا حاوی 
برخی نکات است که در ادامه به آن اشاره می شود:

* در جام جهانی ۲018 هفده بازیکن لیســت تیم ملی 
لژیونر بودنــد و برای تیم های خارجی بــازی می کردند. اما 
در حال حاضر دوازده بازیکــن منتخب کی روش برای جام 

ملت های آسیا جز لژیونران هستند.
* وریا غفــوری، کنعانی زادگان، پیــام نیازمند و احمد 
نوراللهی اولین تورنمنت رسمی و بزرگ خود را همراه با تیم 

ملی ایران پشت سر می گذارند.
* علی قلی زاده، هافبک شــارلوا بلژیک که می توانست 
یکی از ستاره های ایران  در جام ملت های آسیا باشد به علت 
آســیب دیدگی در کنار سعید عزت اللهی از لیست تیم ملی 

خط خورد.
* علیرضا جهانبخش، دیگر ستاره تیم ملی هم که چند 
ماهی اســت با مصدومیت دست و پنجه نرم می کند و چند 
بازی آخر برایتون را از دست داده است، با تصمیم کی روش 
در لیســت نهایی تیم ملی قرار گرفته تا در صورت بهبودی 

کامل راهی ترکیب شود.
* در حالی که در جام جهانی روســیه، خط حمله تیم 
ملی به طور کامل در اختیار لژیونرها بود، حاا مهدی ترابی 

با حضور خود این انحصار را از بین برده است.
* روزبه چشــمی که در تورنمت قبلــی به عنوان دفاع 
میانی به بازی گرفته می شــد حاا با تصمیم کی روش و به 

علت مصدومیت بازیکنان، به خط میانی منتقل شده است.
* پرسپولیس، اســتقال و تراکتورسازی با سه بازیکن 
و ترابزون اســپور ترکیه با دو بازیکن بیشترین نماینده را در 

ترکیب منتخب کی روش برای جام ملت های آسیا دارند.
* صادق محرمی و کاوه رضایی بدون حضور در تمرینات 
تیــم ملی در قطر از لیســت منتخب بــرای حضور در جام 
ملت های آسیا خط خوردند که این نکته جالب توجهی است.

ملی پوشان آماده حضور در هفدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا

بازیکنان مصدوم از اردو خط خوردند
اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال اعام شد 

* محمود پراش ســرمربی تیم ملی دوچرخه سواری ۱۳ ورزشکار را به آخرین مرحله اردوی تیم ملی سرعت و 
نیمه استقامت دعوت کرد. آخرین مرحله اردوی ملی پوشان سرعت و نیمه استقامت پیش از اعزام به رقابت های 
قهرمانی آسیا 20۱9 اندونزی در پیست آزادی تهران برگزار می شود. اسامی ورزشکاران دعوت شده به این شرح 

است:مهدی ســهرابی)زنجان(،محمد رجبلو)البرز(،محمد گنج خانلو)تهران(،بهنام آرین)یزد(،حسین ناطقی 
،ســاجده سیاحیان و امیر حسین جمشیدیان)اصفهان(،محمد دانشور،عماد محمدی،داود محمد آبادی و امیر 

حسین محمدی)خراسان رضوی(،علی لبیب)آذربایجان شرقی(،فروزان عبدالهی)خوزستان(.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

به یاد سر لشکر تکاور شهید »حسین معصومی«
جنگ محل ادای دین او به اسام بود

شهید »حسین معصومی« سال1۳۳1 
در فریدن اصفهان به دنیا آمد. او  ســال 
1۳50 وارد دانشــگاه افسری شد و با اخذ 
لیســانس علوم نظامی در لشکر ۲۳ تکاور 
نوهد مشــغول به خدمت شد.»حسین« 
پس از مدتی با رشــادت هایی که از خود 
بروز داد، به فرماندهی تیم عملیاتی گردان 
19۲ تیپ منصوب شــد. با شروع جنگ 
با یک دســته 11 نفره کماندو به ســتاد 

جنگ های نامنظم پیوســت و در زمان درگیری کردســتان با مأمور شدن به 
گروه شــهید »چمران« مورد توجه ایشان قرار گرفت. جبهه های دب حردان، 
نورد و جنگل های گمبوعه که از حساس ترین مناطق در اولین روزهای جنگ 
و نزدیک به اهواز بود محل  مناسبی  برای »حسین« در ادای تکلیف در قبال 
انقاب اسامی و ادای دین خود به اسام بود. همه نیروها به فرماندهی شهید 
»چمران« به سمت سوسنگرد رفتند و سروان »معصومی« ساعت ها در محل 
مأموریت حضور داشــت تا اینکه از سمت سوسنگرد آمدند و گفتند که دکتر 

»چمران« زخمی و توسط عراقی ها اسیر شده است.
با شنیدن این خبر، ســروان »معصومی«، چون فردی متعهد به وایت و 
دســتور فرماندهی بود، برای برگشــتن به محل مأموریت در حال مشورت با 
نفرات بود که هدف تیراندازان عراقی قرار گرفت و از ناحیه ســر مجروح شد و 

قبل از رسیدن به بیمارستان در تاریخ 59/08/۲6 به شهادت رسید.

حدیث دشت عشق

آزمایش VAR در بازی دوستانه تیم ملی امید
رئیس کمیته داوران در حاشــیه اختتامیه کاس داوری فیفا گفت: هدف 
اصلی ما این اســت در مســابقات آســیایی و جهانی از داوران ایرانی بیش تر 

استفاده شود. 
فریدون اصفهانیان، رئیس کمیته داوران درباره حضور مدرسان بین المللی 
فیفا در این دوره بیان کرد: با توجه به درخواســتی که هر سال از فیفا داریم، 
دوره داوری فوتبال فیفا را برای داوران لیگ برتر و دســته اول زیر ۳5 ســال 
که توانایی باایی داشــتند را برگزار کردیم. آنچه مسلم است با برگزاری این 
کاس ها می توانیم سطح علمی داوران را باا ببریم و در آینده داوران قوی تری 
در مسابقات بین المللی داشته باشــیم. هدف اصلی ما این است در مسابقات 
آســیایی و حتــی جهانی از داوران ایرانی بیش تر اســتفاده شــود. این عضو 
هیئت رئیسه فدراسیون درباره راه اندازی سیستم VAR گفت: در روز دوم کاس 
که داوران تست های آمادگی جسمانی خود را در ورزشگاه دستگردی زیر نظر 
مانیام برگزار می کردند، سیســتم ویدئو چــک را آزمایش کردیم. البته هنوز 
نواقصــی وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم. قصد داریم در اولین اردوی 
تیم ملی در مرکز ملی فوتبال در یک بازی دوستانه تیم ملی امید یا نوجوانان 
این سیستم را امتحان کنیم.وی افزود: آنچه مسلم است داوران و کمک داوران 
باید آموزش های ازم در این مقوله را ببیند. معتقدم اگر همه دست به دست 

دهیم می توانیم در نیم فصل دوم از سیستم ویدئو چک استفاده کنیم.
هشدار سرمربی استقال به شاگردانش

وینفرد شــفر، سرمربی تیم فوتبال اســتقال تهران به بازیکنان این تیم 
هشدار داده است که در تعطیلی تمرینات این تیم، اضافه وزن پیدا نکنند.

با اینکه تمرینات تیم فوتبال اســتقال تهران تعطیل اســت، اما وینفرد 
شــفر به همه شاگردانش برنامه تمرینی داده است تا آمادگی بدنی آنها حفظ 
شود. شفر حتی قبل از ترک ایران، اطاعات ازم درخصوص وزن بازیکنان را 
در اختیار گرفت و به آنها هشدار داد که تا شروع تمرینات اضافه وزن نداشته 
باشند.شــفر قرار است شنبه هفته آینده به ایران برگردد تا پیگیری های ازم 
را بــرای جذب بازیکنان جدید، انتخاب زمین تمرین و مســائل مختلف دیگر 
انجام دهد. این در حالی اســت که قرار است تمرینات تیم فوتبال استقال از 

16 دی ماه آغاز شود.
ذوب آهن ورزشگاه کربا را انتخاب کرد

باشگاه ذوب آهن ورزشــگاه کربا را به عنوان ورزشگاه بی طرف خود در 
لیگ قهرمانان آســیا برای میزبانی از تیم های ســعودی معرفی کرد. نماینده 
ایران اســتادیوم کربا را به عنوان ورزشــگاه بی طرف خود، در صورت صعود 
به رقابت های لیگ قهرمانان آســیا و هم گروهی با تیم سعودی به فدراسیون 
فوتبال معرفی کرد. سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در ارتباط 
با انتخاب این اســتادیوم گفت: با توجه به حضور پرشــور ایرانیان و عاشقان 
حضرت ابا عبداه)ع( و نوســاز بودن ورزشــگاه المپیک کربا که استادیومی 
۳0 هزار نفری و مجهز است، شهر کربا گزینه نخست باشگاه فرهنگی ورزشی 

ذوب آهن اصفهان به عنوان شهر میزبان خواهد بود.
برنامه تیم امید برای حضور

 در تورنمنت قطر و اردوی بهمن ماه
برنامه تیم فوتبال امید کشورمان از سوی کادرفنی این تیم برای حضور در 

تورنمنت قطر و اردوی این تیم در بهمن ماه اعام شد.
تیم فوتبال امید کشــورمان که دیروز از اردن به تهران باز گشت، پس از 
چند روز تعطیلی از تاریخ 1۳ دی ماه تمرینات خود را برای حضور در تورنمنت 

قطر آغاز می کند.
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته از ســوی کادرفنی، تمرینات امیدها 
به مدت 10 روز در تهران برگزار خواهد شــد و شــاگردان زاتکو کرانچار ۲۳ 

دی ماه راهی قطر خواهند شد.
امیدهــا پس از پایان تورنمنت قطر روز اول بهمن به تهران باز می گردند 
و تا پنجم بهمن تمرینات در تهران پیگیری می شــود. تیم امید کشورمان که 
خود را آماده حضور در رقابت هــای انتخابی المپیک در فروردین ماه می کند، 
از ۲7 بهمن مــاه مجدداً تمریناتش را آغاز خواهد کرد.تورنمنت قطر با حضور 
تیم های قطر، ایران، کویت و چین برگزار می شــود.تیم فوتبال امید کشورمان 
روز سه شــنبه در دیداری دوســتانه به مصاف اردن رفت که نتیجه این دیدار 

تساوی یک - یک بود.
پدیده در یک قدمی کسر امتیاز؟!

قائم مقام باشگاه پدیده گفت: مشکات زیادی داریم و اگر خیلی سریع به 
آنها رسیدگی نشود، قطعا چاره ای جز تسلیم شدن نداریم.

مجتبی سرآسیایی قائم مقام پدیده درخصوص آخرین وضعیت این باشگاه 
اظهار داشــت: متاسفانه شرایط تیم پدیده ابدا با جایگاه این تیم در لیگ برتر 
همخوانی ندارد و در مسائل ریز و درشت مانده ایم و نیاز است تا اهتمام ویژه تر 
و سریع تری صورت گیرد تا هرچه زودتر تکلیف مالکیت باشگاه مشخص شود 
و بتوانیــم از این وضعیت دور شویم.سرآســیایی تصریح کرد: هر روزی که از 
دســت می دهیم بعدا باید تاوان ســنگینی را پس بدهیم. در حال حاضر نیز 
مهم ترین خطری که پدیده را تهدید می کند، پرونده سوبا ست. برای پرداخت 
بدهی پدیده به ســوبا تنها 10 روز دیگر فرصــت داریم که از این مدت باقی 
مانده، بخشــی هم تعطیات کریسمس و ســال نوی میادی ا ست که کار ما 
را سخت تر هم می کند.وی اظهارداشــت: متاسفانه توافقات خوبی که با سوبا 
داشــتیم به خاطر بی پولی پدیده عملی نشد و حاا باید چندین برابر توافق به 
این بازیکن پول بدهیم، وگرنه کســر 6 امتیاز از پدیده توسط فیفا قطعی ست. 
همه می دانند فیفا با کسی شوخی ندارد اما متاسفانه در مشهد هم دیگر کسی 
حاضر به کمک به تیم ما نیست. موضوع کسر امتیاز باید بگویم از رگ گردن 

هم به ما نزدیک تر است.
استعفای رسمی نکونام از سرمربیگری نساجی

ســرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران از ســمت خود استعفا کرد.جواد 
نکونام سرانجام پس از چند روز کش و قوس از سمت خود به عنوان سرمربی 
در تیم نساجی مازندران استعفا کرد. او چند روز قبل در مصاحبه ای از شرایط 
باشگاه گایه کرده بود. صنیعی فر مالک باشگاه نساجی با این استعفا موافقت 

کرده است. نکونام گزینه اصلی هدایت باشگاه پیکان است.
پرسپولیس به قوچان نژاد وقت داد

باشگاه پرسپولیس به بازیکن مدنظر سرمربی این تیم برای تصمیم  گیری 
وقت داد. رضا قوچان نژاد یکی از بازیکنانی است که برانکو ایوانکوویچ خواستار 
حضور او در پرسپولیس شده اما این بازیکن عاوه بر پرسپولیس از تراکتورسازی 
و یکی دو تیم خارجی هم پیشنهاداتی دارد. با این حال مسئوان پرسپولیس 
مذاکــرات ابتدایی را با مدیر برنامه ایــن بازیکن انجام داده اند اما هنوز چیزی 
درباره اینکه او به این تیم بپیوندد یا نه مشخص نیست. مسئوان پرسپولیس 
به قوچان نژاد تا روز جمعه فرصت داده اند که نظر نهایی اش را درباره پیوستن 
به این تیم اعام کند تا در صورت روبرو شــدن با پاسخ منفی این بازیکن به 

سراغ گزینه های دیگر بروند.
تقاضای ایران برای بازی دوستانه با تیم ملی برزیل

سرپرســت کمیته فوتسال از انجام مکاتبه رســمی فدراسیون فوتبال با 
فدراســیون برزیل جهت انجام بازی دوســتانه تیم های ملی فوتسال ایران و 
برزیل خبر داد. داود پرهیزکار، سرپرســت کمیته فوتســال ضمن تایید این 
مطلب گفت: روز گذشته مکاتبه رسمی با برزیل درباره بازی دوستانه در تهران 
صورت گرفته و منتظر پاسخ این تیم برای برگزاری بازی تدارکاتی هستیم. با 
توجه به اینکه روز 19 فروردین ماه سال 98 فیفا دی است، پیشنهاد برگزاری 
این دیدار را داده ایم. وی گفت: فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال برای روند 
رو به رشــد فوتســال و آمادگی تیم ملی فوتسال بزرگساان و دیگر رده ها به 
منظور شرکت در رقابت های مختلف بین المللی از هیچ تاشی دریغ نمی کند. 
سرپرست کمیته فوتسال درباره برگزاری اردوی تدارکاتی این تیم گفت: قرار 
است تا در بهمن ماه اردوی متصل به اعزام تیم ملی فوتسال بزرگساان برگزار 
و سپس به کشور صربستان بروند تا دو بازی دوستانه با این تیم برگزار کنند.

قضاوت بنیادی فر در لیگ قهرمانان آسیا 
رئیس دپارتمــان داوران از قضاوت موعــود بنیادی فر در رقابت های لیگ 
قهرمانان آســیا در ســال ۲019 خبر داد. داود رفعتی گفت: با توجه به اعام 
کنفدراســیون فوتبال آسیا، موعود بنیادی فر به عنوان داور در مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا ۲019 حضور دارد. وی افزود: پیش از این علیرضا فغانی در این 
رقابتها حضور داشت که از سال ۲019 بنیادی فر نیز به عنوان داور بازی های 

لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهد کرد.
عزم تیم سرخپوشان پاکدشت برای صعود به لیگ برتر

هادی حبیب نژاد، بازیکن پیشین تیم فوتبال فواد خوزستان به عضویت 
تیم فوتبال سرخپوشان پاکدشت درآمد.

حبیب نژاد، هافبک خوزســتانی که فصل گذشــته در تیم فوتبال فواد 
خوزستان حضور داشت، بعد از توافق با مسئوان باشگاه سرخپوشان پاکدشت 
با این تیم قرارداد امضا کرد.مسئوان باشگاه سرخپوشان پاکدشت طی یکی دو 
روز گذشته امید جهانبخش را نیز جذب کرده بودند. فرهاد کاظمی و مسئوان 
سرخپوشان پاکدشت با چند بازیکن دیگر هم در حال مذاکره هستند تا با تیم 
قوی تری در نیم فصل دوم لیگ دســته اول حضور پیدا کنند. این تیم که در 
حال حاضر صدرنشــین لیگ دسته اول محسوب می شود شانس زیادی برای 

لیگ برتری شدن دارد.

مربی تیم ملی وزنه برداری اعام کرد لیست اولیه نفرات برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک جام 
فجر به فدراسیون ارائه شده است.

اکبر خورشیدی فر درباره آغاز برنامه های تیم ملی وزنه برداری بیان کرد: اردوی تیم ملی ۲8 دی آغاز می شود و نفرات 
دعوت شده به اردو را بعدا اعام می کنیم اما ان شاءاه بین 15 تا ۲0 نفر خواهند بود. برای جام فجر هم لیست اولیه را به 
فدراسیون داده ایم که نام 9 نفر در این لیست هست. با توجه به اینکه حدود ۲0 نفر در حوضچه آنتی دوپینگ فدراسیون 

جهانی داریم، شاید دقیقه 90 بخواهیم جابه جایی انجام دهیم.
او در پاســخ به این پرســش که در لیست نام نفرات اصلی تیم ملی مثل سهراب مرادی، علی هاشمی و یا سعید علی 
حســینی وجود دارد، تصریح کرد: بله، ما شــرایطی فراهم کردیم تا کسانی که به مســابقه گزینشی احتیاج دارند، اعام 

آمادگی کنند و وزنه بزنند.
خورشیدی فر در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در جلسه وزنه برداری با ستاد عالی بازی ها صحبتی برای بهبود 
وضعیت تجهیزات شده است یا خیر، گفت: در آن جلسه رئیس و دبیر فدراسیون و آقای برخواه حضور داشتند و من نبودم 
اما فکر می کنم اشاره به این مسئله شد. ما از لحاظ امکانات و تجهیزات در تنگنا هستیم. در همین مسابقات قطر کاپ، بالغ 

بر 50 ست الیکو استاندارد وجود داشت اما ما در سالن وزنه برداری هالترهای الیکو نداریم.

آغاز اردوی تیم ملی وزنه برداری از 28 دی ماه
فاکس اسپورت پنج مربی برتر جام ملت های آسیا را اعام کرد که نام کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی 

فوتبال ایران در آن دیده می شود.
کم کم به شــروع بازی های جام ملت های آسیا نزدیک می شویم و در این بین فاکس اسپورت در گزارشی پنج مربی 
برتر جام ملت های آســیا را اعام کرد که در آن کارلوس کی روش در رده پنجم قرار دارد.این  در حالی اســت که آلبرتو 
زاکرونی، ســرمربی امارات در رده نخست حضور دارد. هکتور کوپر ، سرمربی ازبکستان، مارچلو لیپی سرمربی چین، اسن 

گوران اریکسون سرمربی فیلیپین در رده های دوم تا چهارم هستند.
کی روش به خاطر ســال ها حضور در کنار آلکس فرگوســن در منچســتریونایتد شناخته شــده است. این مربی در 
منچســتریونایتد پســت های مختلفی را تجربه کرد. از مشاور ســرآلکس گرفته تا فراهم کردن مصاحبه های بعد از بازی 
و همین طور انجام کارهای تاکتیکی. کی روش در اولدترافورد شــخصیت بســیار قابل احترامی است. او هم چنین هدایت 
بازیکنان بزرگی هم چون کریســتیانو رونالدو، دیوید بکهام و زین الدین زیدان را عهده دار بوده اســت. او در ســال ۲011 
هدایت تیم   ملی فوتبال ایران را قبول کرد و توانست استعدادهایی نظیر اشکان دژاگه را به تیم   ملی فوتبال ایران دعوت کند.

کی روش با درصد برد 85/70 ایران را به قدرتی قابل احترام نه تنها در آسیا،  بلکه در جهان تبدیل کرد. او امیدوار است 
که بتواند بعد از مدت ها تیم   ملی فوتبال ایران را به قهرمانی جام ملت های آسیا برساند.

نام کی روش در بین پنج مربی برتر جام ملت ها

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با بیان اینکه ثبات و آرامش بسیار خوبی بر کشتی ایران حاکم شده است 
گفت: زمان کمی تا مسابقات مهم، به خصوص المپیک 2020 داریم.

غامرضا محمدی در تازه ترین صحبت هایش اظهار داشــت: اولین اردوی تیم ملی با حضور تمامی نفرات دعوت شده 
برگزار شــد و خوشبختانه با زحماتی که مجموعه فدراسیون کشیده اند شرایط بسیار خوبی حاکم شده است. زمان بسیار 
کمی برای حضور در رقابت های جهانی و مخصوصا المپیک توکیو در اختیار داریم و باید بهترین بهره را از زمان کمی که 

در اختیار داریم ببریم.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با تاکید بر این که کشتی رشته ای است که مردم از آن توقع باایی دارند و ما نیز وظیفه 
خیلی سنگینی برای پاسخگویی به این توقعات داریم گفت: تا زمانی که افتخار سرمربیگری را داشته باشم با قدرت به کارم 
ادامه می دهم. من خود را مدیون به کشتی می دانم و گذشته ورزشی ام  در هر دو حوزه ورزشکاری و مربیگری نشان دهنده 
این اســت که اهل کم فروشی و ورود به مسائل حاشیه ای نیستم. حضور بزرگان و باتجربه ها در کنار جوانان در اردو اخیر 

نویدبخش روزهای خوبی برای کشتی است و امیدوارم این آرامش در کشتی حفظ شود.
وی دربــاره حضــور نفراتی مثــل رضا یزدانی و مهدی تقوی در اردو پس از چند ســالی که از تیــم ملی دور بودند 
گفت: حضور این نفرات بســیار خوب بود. آن ها با کادرفنی کاما هماهنگ هســتند. اخاق من و شیوه کارم را می دانند 
و در چارچــوب تیم ملی قرار می گیرند. حضور این نفرات شــاخص به نفرات جوان انگیزه زیادی داده اســت. تعدادی از 
کشتی گیرانی که اان در اردو هستند، از تیم های نوجوانان و جوانان آمده اند. این یک اتفاق خوب است. حضور جوان ها و 

باتجربه ها کنار هم رقابت بیش تر و حساس تر را به وجود می آورد و در نهایت به نفع کشتی است.

محمدی: امیدوارم آرامش حاکم بر کشتی حفظ شود 
سرپرست فدراسیون کشــتی از درخواست اعضای مجمع فدراسیون برای ماقات حضوری با مسئوان 

وزارت ورزش خبر داد.
حمید بنی تمیم درباره مباحث مطرح شــده در جلســه سمینار رئیسان هیئت های کشتی اظهار کرد: در این جلسه 
درباره فعالیت ها و برنامه های ۳ ماهه پایانی فدراســیون کشتی بحث و تبادل نظر شد و تغییراتی با نظر اعضای مجمع به 

تصویب رسید.
سرپرست فدراسیون کشتی افزود: فرآیند انتخابی تیم ملی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تایید اعضا رسید. 
رقابت های جام تختی کشــتی آزاد در کرمانشاه و فرنگی در اندیمشک نیز قطعی شده و تفاهم نامه های ازم منعقد شده 

است.
او درباره درخواست اعضای مجمع برای برگزاری انتخابات نیز گفت: بحث خاصی در این باره صورت نگرفت و برگزاری 
جلســه در راســتای تایید برنامه های پیش روی فدراسیون بود.من در این جلســه اعام کردم پیرو نامه اعضای مجمع و 
درخواست از وزارت ورزش برای برگزاری انتخابات، این درخواست را به وزارت ورزش اعام کردم که آنها در آن برهه زمانی 
۲ ایراد در راه آغاز ثبت نام ها و برگزاری انتخابات گرفتند، یکی اینکه بحث بازنشستگان تعیین تکلیف شود و دیگری این 
بود که 5 هیئت ما در اســتان ها با سرپرســت اداره می شد که در حال حاضر تکلیف ۳ هیئت مشخص شده و انتخابات ۲ 

هیئت باقیمانده نیز بدون مشکل برگزار می شود.
بنی تمیم خاطرنشــان کرد: اعضای مجمع درخواست کردند تعدادی از آنها به نمایندگی از اعضای مجمع درخواست 

صحبت حضوری با مسئوان وزارت ورزش را داشته باشند تا دغدغه های شان را بیان کنند.

درخواست مجمع فدراسیون کشتی برای دیدار با مسئوان وزارت ورزش 

صفحه 9
پنج شنبه ۶ دی ۱۳9۷

۱9 ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۵

 اضافه شدن هافبک لژیونر به اردوی عراق
هافبــک عراقی تیم ســانتا کارا پرتغال مجوز حضور در مســابقات جام 
ملت های آسیا ۲019 را گرفت. سایت الکوره خبر داد که اسامه رشید، هافبک 
عراقی تیم فوتبال ســانتا کارا پرتغال بعد از کشــمکش های فراوان با باشگاه 
پرتغالی برای حضور در جام ملت ها مجوز حضور در این مســابقات را کســب 
کرد.در ابتدا باشگاه پرتغالی مانع از حضور او در مسابقات جام ملت ها شد اما با 
ورود فدراسیون عراق و تهدید کردن به شکایت به فیفا در نهایت مجوز حضور 
او در جام ملت ها صادر شد.رشــید دیروز از لیسبون عازم قطر شد تا به اردوی 
تیم ملی کشــورش ملحق شود.عراق رقیب اصلی ایران در مرحله گروهی جام 

ملت های آسیا ۲019 است.
هدیه فدراسیون امارات به هوادارانش

فدراسیون فوتبال امارات 5 هزار بلیت رایگان در دیدار تیم ملی این کشور با 
بحرین در افتتاحیه جام ملت های آسیا ۲019 در اختیار هوادارانش قرار می دهد.  
جام ملت های آســیا ۲019 امارات 9 روز دیگر 15 دیماه با دیدار تیم های ملی 
امارات و بحرین برگزار می شود.در این راستا فدراسیون فوتبال امارات اعام کرد 
که برای حمایت از حضور هوادارانش در بازی افتتاحیه جام ملت های آســیا 5 

هزار بلیت را به صورت رایگان در اختیار هوادارانش قرار می دهد.
پدیده ویتنامی ها در تور حریف پرسپولیس

پدیده فوتبال ویتنام در تور تیم السد قطر یکی از حریفان پرسپولیس در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته است.

بــه گزارش روزنامه العرب قطر، باشــگاه الســد دوحه بــه دنبال جذب 
کوانگ هایی، ستاره جوان تیم ملی فوتبال ویتنام است. بازیکنی که مورد توجه 
یک تیم ژاپنی نیز قرار دارد.کوانگ هایی در رقابت های زیر ۲۳ ســال قهرمانی 
آســیا به عنوان دومین گلزن برتر شــناخته شد و طبق گزارش کنفدراسیون 
فوتبال آسیا نیز یکی از امیدهای تیم ملی ویتنام در جام ملت های آسیا است.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

صاح: بازیکن اسرائیلی بگیرید، می روم
بر اساس گزارش های منتشر شــده در صورتی که لیورپول اقدام به 
جذب بازیکن اسرائیلی برای سالزبورگ کند، محمد صاح آنفیلد را ترک 

خواهد کرد.
در حالی که تنها چند روز تا باز شدن پنجره نقل وانتقاات زمستانی 
باقی مانده، شایعه شده که باشگاه لیورپول ممکن است برای جذب مونس 
دبور، مهاجم اســرائیلی سالزبورگ اتریش دست به کار شود، بازیکنی که 
فصل گذشــته در 5۲ بازی ۲9 گل برای سالزبورگ به ثمر رساند و عضو 
تیم ملی اسرائیل نیز است. او تا سال ۲0۲1 با این باشگاه اتریشی قرارداد 

دارد.
روبرتو فیرمینو این فصل در گلزنی خیلی خوب عمل نکرده و تا کنون 
در رقابت های فصل جاری لیگ برتر انگلیس، چهار گل به ثمر رســانده و 
پنج پاس گل داده اســت، برای همین جذب یک مهاجم به نظر اولویت 
سرخپوشان مرسی ساید در پنجره نقل وانتقاات زمستانی است، از این رو 
گفته می شــود لیورپول وضعیت مونس دبور را زیرنظر دارد و حتی بری 
هانتر، مدیر استعدادیابی لیورپول چند بار به اتریش سفر کرده تا بازی این 

مهاجم ۲6 ساله اسرائیلی را از نزدیک ببیند.
بر اســاس گزارش های منتشــر شــده، محمد صاح مصری باشگاه 
لیورپول را تهدید کرده در صورتی که این بازیکن اسرائیلی را جذب کنند، 
او آنفیلــد را ترک خواهد کرد. صاح این فصل در ۲5 بازی از رقابت های 
مختلف 14 گل برای سرخپوشــان مرسی ساید به ثمر رسانده و یکی از 

بازیکنان کلیدی تیم تحت هدایت یورگن کلوپ به شمار می رود.

تاریخ انتشار: 97/10/6
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی)نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن معراج سپاه 
ناحیه کرج

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی)نوبت 
اول( که راس ســاعت 16 روز سه شــنبه مورخ 97/10/25 در محل کانون بســیج جوانان واقع در 

خیابان شهید بهشتی جنب بازار ماصدرا تشکیل می گردد حضور بهم  رسانید.
یادآوری می شود:

در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میســر 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 سه 
عضو را بپذیرد و هر شــخص غیرعضو تنها یک رای خواهد داشــت. اضافه می شود بدین منظور 
عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 6 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه 
نماینده خود با در دســت 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 ریاست هیئت مدیره تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

- اعضایی که تمایل به کاندیداتوری ســمت هیئت تصفیه و نظارت را دارند درخواست کتبی)فرم 
مشخصات( حداکثر ظرف مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه داشتن 
مدارک ازم)کپی صفحات شناســنامه- مدرک تحصیلــی، تخصصی و تجربی، کارت ملی، کارت 

پایان خدمت)آقایان( به دفتر تعاونی تحویل نمایند.
- ایــن مجمع با حضور نصــف بعاوه یک نفر از کل اعضای تعاونی رســمیت خواهد یافت و در 
صورت رســمیت یافتــن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیــه اعضاء اعم از حاضر و غایب 

نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1396، 2- انتخاب هیئت تصفیه 3- انتخاب ناظران 
رئیس هیئت مدیره4- تعیین مدت فعالیت تعاونی.

خواهان آقای محمدرضا مرادی دادخواستی به طرفیت خوانده 
شــعبان سلطانی به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982956000056 
شعبه اول شورای حل اختاف شهر آوج استان قزوین ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 97/10/25 ساعت 10 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی 
مدنی به علــت مجهول المکان بودن خوانده و دادخواســت 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود جهت 

اجرای قرار کارشناسی در این شعبه حاضر شوید.
حسینی 
 قاضی شورای حل اختاف آوج

»رای دادگاه«
در خصوص اتهام آقای اصغر غامیان بوشــهری فرزند محمود دائر بر جعل امضاء 
خانــم زیور رســتمی )مادرش( در ذیل یک فقره چک به شــماره 201983 مورخه 
1392/5/1 عهده بانک صادرات شــعبه گلشــهر بندرعبــاس و کاهبرداری مبلغ 
دویست و هشــتاد میلیون ریال وجه نقد موضوع شــکایت آقای غامرضا ولی پور 
یادکوری با عنایت به محتویات پرونده، شــکایت شاکی خصوصی، ماحظه نظریه 
کارشناس رســمی در رشته تشــخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت و دادنامه 
شــماره 9509977710200800 مورخــه 1395/7/17 شــعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی بوشــهر که دالت بر جعلی بودن امضاء خانم زیور رســتمی در ذیل چک 
مورد شــکایت دارد و با توجه به متواری بودن متهم و عدم حضور وی در جلســات 
دادسرا و دادگاه با وصف نشر آگهی و با انطباق عمل مجرمانه متهم با بزه های جعل 
در ســند عادی و استفاده از ســند مجعول )چرا که چک مورد شکایت در ازای دین 
قبلی )مبلغ رهن پرداختی( به شــاکی تحویل شده و تحصیل وجه مورد شکایت در 
نتیجه توسل به وسایل متقلبانه صورت نگرفته است( علیهذا مستندا به مواد  523 و 
536 قانون مجازات اســامی )بخش تعزیرات( مصوب 1375 و با رعایت ماده 134 
قانون مجازات اسامی مصوب 1392 مقررات تعدد جرم حکم بر محکومیت نامبرده 
به تحمل دو فقره دو ســال حبس تعزیری یکی از حیث بزه جعل در ســند عادی 
و دیگری از حیث بزه اســتفاده از ســند مجعول مذکور و امحاء سند مجعول مذکور 
صادر و اعام می نماید ضمنا در مورد متهم فقط مجازات اشــد قابل اجرا اســت و 
چنانچه مجازات اشد به یکی علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، 
مجازات اشد بعدی اجرا می گردد رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از 
ابــاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بوشهر
 محمد رشیدپور

آگهی مفقودی
برگ سبز، ســند و مدارک خودرو کاپرا عادی به شماره انتظامی 
ایــران83- 522 ه  38 رنگ مســی مدل 1389 شــماره موتور 
 NAGDPV2PF23W02227 شاسی  شماره   SHO1626
به نام احمد حیدری به شماره ملی  2471764754 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی انحصار وراثت
به حکایت پرونده 970702 شعبه سوم شورای حل اختاف بروجن نورمحمد خلیل زاده نقنه فرزند یداه به شماره شناسنامه: 558 
در تاریخ 1397/08/28 بدرود حیات نموده و وارث حین الفوت متوفی عبارتند از: 1- حسین خلیل زاده نقنه - 19 - بروجن - فرزند 
2- محمدحســین خلیل زاده نقنه - 1351 - بروجن - فرزند 3- محســن خلیل زاده نقنه - 142 - بروجن - فرزند 4- خدیجه 
خلیل زاده نقنه - 6 - بروجن - فرزند 5- ملیحه خلیل زاده نقنه - 44 - بروجن - فرزند 6- رضوان خلیل زاده نقنه - 57 - بروجن- 
فرزنــد 7- معصومــه خلیل زاده نقنه - 1513 - بروجن - فرزند 8- صدیقه خلیل زاده نقنــه - 114 - بروجن - فرزند 9- منور 
ملک پور - 27 - بروجن - همســر و وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور در روزنامه محل 
آگهی می گردد تا هرکس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه اعام 
دارد و اا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر می باشد. 
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجن - کیهانی 

آقای مرتضی قاســمی برابر وکالت نامه 4923-90/6/2 توســط دفتر 22 همدان از 
طرف خانم ژاله رهبری و فهیمه رهبر و ناهید رهبر با تسلیم دو برگ استشهاد محلی 
مصــدق به مهر دفترخانه 84 همدان برابــر وارده 97/28092-97/10/3 و تأییدیه 
وکالت 97/10337-97/10/2 مدعی اســت که سه جلد سند مالکیت ششدانگ به 
صورت بالسویه پاک 10/22196 واقع در حومه یک که به نامش ذیل ثبت 88565 
صفحه 314 دفتر 609 و ثبت 88566 صفحه 317 دفتر 609 و ثبت 46471 صفحه 
126 دفتر 272 ســابقه ثبت دارد و برابر سند رهنی 22591-94/7/1 دفترخانه 869 
تهران نزد محمدعلی شــاهرضایی وثیقه قرار دارد و به علت ســهل انگاری مفقود 
گردیده. لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله 
آگهی می شــود تا هر کســی مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و اماک 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض خود را کتبًا تسلیم 
نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض 
چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و 

تسلیم خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت

علی زیوری حبیبی
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه ۱ شهرستان همدان م الف 3701

پرونده کاســه 9709986944200234 شعبه 11 شــورای حل اختاف )270 سابق( تصمیم 
نهایی شماره 9709976944200451 

خواهان: آقای عزیز خصرج فرزند محســن با وکالت آقای زیدان ســمان زاده فرزند منصور به 
نشانی خوزستان - اهواز - اهواز - کیانپارس خ شهید چمران بین مهر و شهریور طبقه فوقانی 

بانک ملت واحد 6
خوانده: آقای عبدالنبی عیداوی فرزند نمیر به نشــانی خوزســتان - اهــواز اتوبان 60 متری 

کیان پ 2 
خواسته: مطالبه وجه چک

»رای قاضی شورا«
درخصوص دعوی آقای عزیز خصرج فرزند محسن با وکالت زیدان سلمان زاده به طرفیت آقای 
عبدالنبی عیداوی به خواســته مطالبه وجه فقره چک به شماره سریال 924187 مورخ 97/3/2 
نزد بانک ملت به مبلغ 195/000/000 ریال و خســارت تاخیر آن و هزینه دادرسی، اوا حسب 
دادخواســت تقدیمی، اظهارات مدعی، تصویر سند مستندیه به امضا مدعی علیه، اوصاف حاکم 
بر اســناد تجاری ازجمله وصف تجریدی و تنجیری، اصل استصحاب بقاء دین سابق و گواهی 
عدم پرداخت ازطرف بانک محال علیه، مدیونیت ذمه مشارالیه را مدلل گردیده ثانیًا؛ دلیل اثباتی 
جهــت برائت ذمه خــود را ارائه نداده علیهذا دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشــخیص 
و مســتنداً، به بند الف ماده 9 قانون شــورای حل اختاف مصــوب 1394 و مواد 310 و 331 
قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امــور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصــاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع 
تشــخیص نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 195/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 97/3/2 تا زمان پرداخت اصل وجه به ماخذ شــاخص تورم اعامی ازسوی 
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران و هزینه دادرسی به مبلغ 2/527/000 ریال، حق الوکاله 
وکیــل به مبلغ 600/000 ریال در حق خواهان محکوم  می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت 
بیســت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شــورا و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای 

مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی اهواز می باشد.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره دو اهواز
 امین ظهیار

شماره دادنامه: 9709976944۲00451دادنامه
شماره پرونده: 9709986944۲00۲۳4
شماره بایگانی شعبه: 970۲۳7

جناب آقای حبیب رحمانی فرزند بنیان به ش ش 1461، همسر 
شما خانم فاطمه موسوی فرزند قاسم موسوی به ش ش 257 
به موجب گواهی عدم امکان سازش کاسه شماره 970695 
مورخه 97/10/4 شعبه 8 دادگاه خانواده اهواز به این دفترخانه 
مراجعه نموده و تقاضای طاق را مطرح کردند. لذا از جنابعالی 
دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک هفته از تاریخ روزنامه 
جهت ثبت و اجرای طاق به دفترخانه طاق شماره 4- اهواز 
به آدرس: اهواز خ 10 پادادشهر جنب بانک سپه پ 8 مراجعه 

فرمائید.
سردفتر - سیدمحمدحسین  شبری
دفترخانه رسمی طاق شماره ۴ اهواز

اطاع رسانی ثبت 
و اجرای طاق

شماره: 384
تاریخ: 97/10/5

محسن کبود فیروزجایی- شهردار بابل

شهرداری بابل در نظر دارد به استناد بند 10 صورتجلسه اصلی مورخه 97/7/8 و بند 10 
صورتجلســه اصلی مورخ 97/9/13 شورای اسامی شهر بابل دو قطعه زمین به شماره 
پاکهای ثبتی 2326/642/9583 اصلی بخش دو غرب بابل به مساحت 268 متر مربع 
واقع در میدان بسیج- جنب تاکسیرانی سابق و 2815/2814/471/4828 اصلی بخش 
یک شرق به مساحت 250 متر مربع بابل واقع در بلوار امام رضا- یاسین یک- شهرک 

مالک اکبرنژاد متعلق به خود را برابر قیمت پایه کارشناسی به فروش رساند:

مساحت موضوع مزایده
)متر مربع(

مبلغ پایه 
کارشناسی)ریال(

سپرده شرکت در 
مزایده )ریال(

پاک ثبتی 2326/642/9583 اصلی 
بخش دو غرب بابل واقع در میدان 

بسیج- جنب تاکسیرانی سابق
26830/000/000/0001/500/000/000

پاک ثبتی 2815/2814/471/4828 
اصلی بخش یک شرق واقع در بلوار 

امام رضا- یاسین یک- شهرک مالک 
اکبرنژاد

2503/000/000/000150/000/000

لذا متقاضیان محترم می توانند تا تاریخ 97/10/10 به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه 
و اســناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررســی دقیق، پیشنهاد خود را به 
همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ 
بــه حســاب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشــنهاد قیمت 

تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا تاریخ 97/10/10 تمدید گردید.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز سه شنبه مورخه 97/10/11 رأس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.
سپرده نفرات اول، دوم و سوم مزایده تا زمان واریز وجه ملک مورد مزایده نزد شهرداری 
خواهد ماند و پس از انجام تشــریفات قانونی نقل و انتقال نســبت به استرداد آن اقدام 

خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پرداخت کلیه هزینه های چاپ و نشر آگهی مزایده و هزینه نقل و انتقاات 
برعهده برنده مزایده می باشــد. ضمناً مبلغ هر یک از پاک ها غیر قابل 

تقسیط بوده و باید نقدی و یکجا به حساب شهرداری واریز گردد.
تلفن تماس جهت اخذ اطاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول( )چاپ سوم(



زوج کاهبردار
اصفهان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از 
دستگیری زوج کاهبرداری که با ترفند راه اندازی یک شرکت صوری و 
تخصیص سهام به سهامداران مبلغ سه میلیارد ریال کاهبرداری کرده 

بودند، خبر داد.
ســرهنگ سعید ســلیمیان افزود: در بررســی های به عمل آمده 
مشخص شد این زوج مبلغ سه میلیارد ریال از پنج شهروند اصفهانی با 
این شیوه کاهبرداری کرده اند.وی در پایان از تحویل متهمان به مراجع 

قضایی خبر داد.
پزشک قابی

ســاری- خبرنگار کیهان: رئیس کل دادگستری استان مازندران از 
پلمب محل طبابت غیر مجاز در رامسر خبر داد.

حجت ااسام تقوی فرد، گفت: در بازرسی از محل مورد نظر، مردی 
50 ساله که به فعالیت غیر مجاز پزشکی اشتغال داشت مقادیری داروی 

تقلبی دست ساز و مشروبات الکلی کشف شد.
وی اضافه کرد: متهم دارای سوابق کیفری در محاکم قضایی استان 

نیز می باشد.
تصادف کامیون و پراید

تبریز- خبرنگار کیهــان: در تصادفی در جاده تبریز- تهران راننده 
یک دستگاه پراید بر اثر برخورد با کامیون جان سپرد.

در این سانحه پراید به زیر کامیون رفته که عملیات جداسازی این 
دو خودرو و خارج کردن جسد راننده پراید با استفاده از جرثقیل صورت 

گرفت. علت حادثه در دست بررسی است.
توقیف تریلی حامل تریاک

یزد- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد 
گفت: با تاش ماموران 230 کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه 

تریلی کشف شد. 
سرهنگ »محمدحسین ستوده نیا« افزود: ماموران ایستگاه بازرسي 
شهید مدني هنگام کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه تریلی را که 

از شرق کشور عازم پایتخت بود برای بازرسي متوقف کردند.
وی اضافه کرد: در این عملیات ســه قاچاقچی دستگیر و برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.
سانحه مرگبار

همدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه اســتان همدان از کشته 
شــدن ســه سرنشــین خودروی پراید در برخورد با کامیون در محور 

فامنین خبر داد.
سرهنگ رضا عزیزی گفت: سواری پراید از فامنین به سمت ساوه و 
کامیون از تهران به سمت کردستان در حرکت بوده که به علت انحراف 
به چپ خودروی پراید و قرار گرفتن در مسیر کامیون این سانحه بوقوع 

پیوست.
وی اضافه کرد: اجســاد این سانحه با دســتگاه های هیدرولیک از 

داخل پراید جدا شدند.
کاای قاچاق

اهواز- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی خوزســتان از کشــف سه 
میلیارد و 500 میلیون ریال کاای قاچاق در شهرســتان بهبهان خبر 

داد.
سرتیپ حیدر عباس زاده، گفت: در بازرسی از چند خودرو مقداری 
پارچه و ابزارآات قاچاق فاقد هر گونه مجوز گمرکی کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: در این رابطه چهار متهم دســتگیر و تحویل مراجع 
قضایی شدند.

جاسازی سوخت قاچاق
زاهدان- خبرنگار کیهان: سرپرســت فرماندهی انتظامی شهرستان 
زابل از توقیف یکدستگاه تریلی با بار سوخت قاچاق  در این شهرستان، 

خبر داد.
ســرهنگ منصور قزاقی گفت: ماموران پلیس در بازرســی از این 
کامیون مقدار 25 هزار و 165 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل، فاقد 

هر گونه مجوز را کشف کردند.
وی اضافه کرد: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و تحویل مراجع 

قضایی شد.
کاهبردار اینترنتی

قم- تســنیم: فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری متهمی 
خبر داد که از طریق فضای مجازی در اســتان های قم، قزوین، تهران و 

همدان کاهبرداری کرده بود. 
سرهنگ مرادحســین جعفریان اظهار داشت: با شکایت شاکی در 
کانتری »21 یزدانشهر« مبنی بر کاهبرداری از طریق فضای مجازی، 
موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت و مشخص شد شاکی، دستگاهی را 
به  منظور فروش بر روی سایت دیوار قرار داده و فردی به عنوان خریدار 
با وی تماس گرفته و پیشنهاد خرید به صورت ارائه چک معتبر 5 روزه 

داده و با قبول وی معامله انجام  شده است.
سرهنگ جعفریان ادامه داد: شاکی در موعد مقرر برای وصول مبلغ 

چک به بانک مراجعه ولی با جعلی بودن چک مواجه می شود.
 وی افزود: شــاکی به طور اتفاقی متوجه می شود که فرد کاهبردار 
با یکی از بستگانش وارد معامله مشابهی شده که بافاصله به کانتری 

مراجعه و با طرح شکایت، مأموران را در جریان امر قرارداد.
فرمانده انتظامی شهرستان قم اضافه کرد: با انجام یکسری اقدامات 
پلیســی، متهم شناســایی و با هماهنگی مقام قضایــی در یک اقدام 

غافلگیرانه، دستگیر شد.
فرار مالیاتی 

اصفهان- باشــگاه خبرنگاران جوان: رئیس کل دادگستری استان 
اصفهان از دســتگیری دو نفر در رابطه بــا فرار مالیاتی یکهزار میلیارد 

تومانی در اصفهان خبر داد. 
 به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، احمد خسروی وفا، گفت: یک 
هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در استان اصفهان کشف شده است و  دو 

نفر دراین رابطه بازداشت شده اند.
وی ادامه داد: این افراد با ســوء استفاده از ضعف اطاعات حقوقی 
اشــخاص و با ثبت چندین شــرکت به نام دیگران، منافع شــرکت ها 
 را بــه جیــب زده و یک هزار میلیــارد تومان فرار مالیاتی داشــته اند.

این مقام قضایی در استان اصفهان در ادامه افزود: این پرونده در دادسرا 
در جریان رسیدگی است.

4 کشته تصادف 
زنجان- فارس: رئیس پلیس راه اســتان زنجــان گفت: در حادثه 
رانندگی محور ابهر - خدابنده چهار نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. 

عباس مظفری ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه سواری سمند با 
یک دستگاه سواری پراید به صورت رخ به رخ برخورد کرد.

وی افزود: افراد فوتی سرنشــینان خــودروی پراید بودند و در این 
حادثه دو نفر از سرنشینان سمند نیز مجروح شدند.

وی علت حادثه را انحراف به چپ خودروی سمند اعام کرد.
کشف 3 تن مواد مخدر

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامي استان فارس ، از کشف سه 
هزار و 612 کیلو انواع موادمخدر در آذر ماه سال جاري خبر داد. 

ســرتیپ »احمدعلي گودرزي« گفت: مامــوران انتظامي فارس در 
راســتاي مقابله با مواد مخدر و برخورد با ســوداگران و قاچاقچیان و 
با انجام اقدامات شــبانه روزي و اطاعاتي در آذر ماه ســال جاري، 90 
دستگاه خودرو ســبک و ســنگین حامل مواد مخدر را در محورهاي 

مواصاتي شناسایي و توقیف کردند.
وي با اشاره به انهدام هشت باند مواد مخدر طي این مدت، افزود: در 
این راستا یک هزار و 355 متهم شامل قاچاقچي، معتاد، حمل کننده، 
نگهدارنده و ... دســتگیر و یک هزار و 185 فقره پرونده تشــکیل و به 

مراجع قضایي ارسال شده است.
فرمانده انتظامي استان فارس، خاطر نشان کرد: این کشفیات شامل 
سه هزار و 295 کیلوگرم تریاک، 166 کیلو حشیش، 37 کیلو هروئین 

و 114 کیلو سایر مواد مخدر است.
قاچاق آدامس

آبادان- باشگاه خبرنگاران جوان: فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: 
یک محموله آدامس قاچاق در آبادان کشف و ضبط شد. 

ســرتیپ عبداله نظرپور، افزود: دریابانان آبادان یک فروند شــناور 
تجــاری حامل کاای قاچاق را که از کشــورهای حوزه خلیج فارس به 

مقصد بندر آبادان در حرکت بود را  شناسایی و متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســی از این شناور 43 هزار و 200 بسته آدامس 
خارجی اسپورت که با هدف عرضه در بازار داخلی کشور بارگیری شده 
بود کشف شد. وی اضافه کرد: در این رابطه شش متهم دستگیر شدند.

صفحه 10
پنج شنبه ۶ دی 1۳۹۷

1۹ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۸۵
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

نیروهــای امدادگر در اندونزی با کمک 
ســگ های زنده یاب و پهپاد در تاش برای 
یافتن حادثه دیدگان ســونامی در سواحل 

جاوا هستند.
بــه گزارش رویتــرز، در ادامه تاش ها برای 
یافتن حادثه  دیدگان ســونامی که تاکنون 429 

کشــته برجا گذاشته امدادگران با کمک ســگ های زنده یاب و پهپاد در حال 
جســت وجوی سواحل جاوا هستند.در تصاویر منتشر شده از رسانه های محلی 
ابرهایی از خاکستر مشاهده می شود که از دهانه آتشفشان آناک کراکاتوا خارج 
می شــود.بنا بر اعام مقامات محلی، در این حادثه 154 نفر ناپدید شــده اند. 
همچنیــن بیش از 1400 نفر مجروح شــده و هزاران نفر از ســاکنان مناطق 
حادثه دیده به نقاط مرتفع منتقل شــده اند. همچنین نسبت به وقوع سونامی 
هشدار داده شده  است.امدادگران با کمک تجهیزات سنگین، سگ های زنده یاب 
و دوربین های مخصوص در حال شناســایی و بیرون کشیدن اجساد قربانیان از 
میان گل و ای و آوار هستند و این عملیات ها در سراسر سواحل جاوا در حال 
انجام اســت. همچنین قرار است مناطق جســت وجو به سمت نواحی جنوبی 
گسترش یابد.به گفته سخنگوی مرکز مدیریت بایای طبیعی اندونزی، احتمال 

وجود تعداد زیادی قربانی در مناطق صعب العبور وجود دارد.

جست وجوی 
مناطق حادثه دیده 
اندونزی با کمک 

سگ های زنده یاب

بر اثر وقوع انفجار در یک کارخانه مواد 
شیمیایی در شمال غرب چین دست کم سه 

تن کشته شدند.
بنــا بــر اعــام مقامــات محلــی منطقه 
شــین جیانگ، وقــوع انفجــار در کارخانه مواد 
شــیمیایی موجب شــد سه تن کشــته و 6 تن 

دیگر نیز به شدت مجروح شوند.گزارش ها حاکیست این انفجار هنگام آزمایش 
روی کوره چرخشی آهک اتفاق افتاده  است. این حادثه مرگبار تنها حدود یک 
ماه پس از حادثه نشــت گاز در یک کارخانه در اســتان »هبئی« اتفاق افتاده 
که موجب وقوع انفجار شــد و دست کم 23 کشــته برجا گذاشت. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، در سال های اخیر وقوع حوادث متعدد همچون ریزش معادن 
و آتش ســوزی در کارخانه ها در این کشور، انتقادات و اعتراضات عمومی را در 

مورد رعایت نشدن استانداردها و نکات ایمنی به همراه داشته  است.

انفجار کارخانه 
مواد شیمیایی 
در شمال چین 

گاردین در گزارشــی با اشاره به اینکه 
ارقام مربوط به کودکان مهاجر بازداشــت 
شــده در زندان های آمریکا از سوی وزارت 
امنیت داخلی این کشــور برای دسترسی 
عمومی منتشــر نمی شــود، اعــام کرد 
برآورد های جدید حاکی از رقم ۱۵۰۰۰ کودک 

مهاجر زندانی است.
نشریه گاردین در گزارشی با اشاره به اینکه ارقام مربوط به کودکان مهاجر 
بازداشــتی در زندان های آمریکا از سوی وزارت امنیت داخلی این کشور برای 
دسترسی عمومی منتشر نمی شود، اعام کرد: برآورد های جدید حاکی از رقم 

15000 کودک مهاجر زندانی است.
گاردین با اشاره به مرگ کودک مهاجر 7 ساله گواتماایی، نوشت: بسیاری 
از کودکان آســیب پذیر هم اکنون در بازداشت مقامات مهاجرتی هستند. این 
کودکان که اغلب یا از خانواده خود جدا شــده اند یا در هنگام عبور از مرز تنها 
بوده اند، در 9 زندان در نظر گرفته شــده برای این موضوع، در بازداشت به سر 

می برند. میانگین مدت بازداشت این کودکان بین 100 تا 240 روز است.
آمار واقعی کودکان مهاجر در بازداشــت، وزارت امنیت داخلی آمریکا در 
دسترس نیست و تکان دهنده تر این است که خود این وزارتخانه نیز آمار دقیقی 

از کودکان جدا شده از والدینشان ندارد.
ارقام موجود نیز براساس تخمین های روزنامه نگاران به دست آمده است. 
نیویورک تایمز در ماه سپتامبر براساس گزارش ارائه شده به کنگره اعام کرد 
که 12800 کودک در بازداشتگاه های فدرال زندانی هستند. با به روزرسانی های 
تخمینــی می توان پیش بینی کرد که در اوایل هفتــه این آمار به 15000 نفر 
رســیده است.بازرسانی که برای بررســی به این بازداشتگاه ها رفته اند در مورد 
آسیب های کودکان در این زندان ها هشدار داده اند. برخی مقامات اداره مهاجرت 
نیز به دلیل سوءاستفاده جنسی از کودکان زندانی در بازداشتگاه های تحت اداره 
و مدیریت خود اکنون در بازداشت به سر می برند. هیچ مرجعی مسئولیت این 

سوءاستفاده ها را بر عهده نمی گیرد.
بسیاری از پیمانکاران این بازداشتگاه ها ارتباطات نزدیکی با مقامات سیاسی 
دارند و هدایای گران بهایی را به اعضای هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات 
داده اند.یکی از ایــن پیمانکاران زندان های خصوصــی 1/7 میلیون دار برای 
ابیگری دولتی پرداخته است. ضمن اینکه این شرکت کمک های مالی هنگفتی 
را در دوران مبارزات انتخاباتی به ترامپ داده اســت. این میزان بااترین مبلغی 
بود که پیمانکاران زندان های خصوصی پرداخت کرده بودند. دولت ترامپ بعد ها 

با این شرکت قراردادی به مبلغ 1/3 میلیارد دار منعقد کرد.

بازداشت 1۵ هزار 
کودک مهاجر

 در آمریکا

به  یک زن آرژانتینی که در دهه ۱۹۸۰ 
دست قاچاقچیان انســان ربوده شده بود، 

پس از 3۲ سال نجات یافت.
به گزارش بی بی سی، این زن در دهه 1980 
توسط تعدادی قاچاقچی انسان ربوده شده بود که 
به تازگی در عملیاتی با همکاری پلیس بولیوی و 

آرژانتین آزاد شد و به آغوش خانواده اش بازگشت.وضعیت این زن که اکنون 45 
سال دارد تا اوایل سال جاری نامشخص بود، اما پلیس به ردپایی از او در جنوب 
بولیوی دست پیدا کرد.پلیس با شناسایی خانه ای که این زن در آن حبس بود 
توانست او را نجات دهد. بنا به این گزارش، اطاعاتی از هویت این زن و جزئیات 

ربوده شدن وی منتشر نشده  است.

نجات
 زن گمشده 

پس از ۳۲ سال!

 رئیس پلیس راهــور تهران گفت: با هماهنگی و 
دستور دادستان تهران، ســه تیم کارشناسی خبره 
برای بررســی تصادف اتوبوس در دانشگاه آزاد واحد 

علوم و تحقیقات تعیین کرده ایم.
به گزارش مرکز اطاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ، ســردار محمدرضا مهماندار رئیس این پلیس 
درباره تصادف روز سه شــنبه در دانشگاه آزاد واحد علوم و 
تحقیقات گفت: با توجه به اینکه این تصادف ابعاد مختلفی 
دارد کــه باید تمام آن ها در نظر گرفته شــود، با هماهنگی 
دادستان تهران و دستور ایشــان سه تیم کارشناسی خبره 

برای این موضوع تعیین کرده ایم.
مهماندار افزود: این سه تیم شامل گروهی از کارشناسان 
تصادفات پلیــس راهنمایی و رانندگی تهــران بزرگ، تیم 
کارشناســان فنی و مکانیک خودرو برای مشــخص کردن 
اشــکاات فنی احتمالی خــودرو و همچنین یک تیم نیز از 
کارشناســان فنی و مهندسی در حوزه راه که از وزارت راه و 
شهرســازی با ما همکاری کرده اند، می شود. صبح دیروز این 
سه تیم به محلی که خودرو نگهداری می شود و محل وقوع 

تصادف اعزام شدند تا به موضوع رسیدگی کنند.
وی اظهار داشت: ازم است سهم همه عواملی که در این 
تصادف مقصر بوده اند مشخص شود، اعم از خطای احتمالی 
راننده، اشــکاات راه و نقص خــودرو و همچنین کوتاهی 
مسئولین چه به عنوان پیمانکار حمل و نقل و چه کارفرمای 

این حوزه.
رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران بزرگ درباره 
نتایج بررســی های اولیه گفــت: این اتوبــوس در یکی از 
ایســتگاه ها توقف نمی کند، بر اساس اظهارات شهود، راننده 
از این لحظه به دانشــجویان می گوید که اتوبوس ترمز ندارد 
و همه به سمت عقب اتوبوس بروند. بعد از طی کردن حدود 

600 متــر، راننده احتمااً برای اینکه بتواند به نحوی خودرو 
را متوقف کند وارد فضای سبز می شود که درختان کوچکی 
داشــته و نتوانسته  جلوی حرکت اتوبوس را بگیرد. سپس با 
یک زاویه 35 درجه از جاده خارج می شود، بعد از اینکه 69 
متر مســیر را طی می کند، با پایه بتنی که برای تأسیسات 
آب در آنجا قرار داشــته برخورد می کند که سرعت اتوبوس 
و برخوردی که با آن پایه بتنی می کند، باعث می شــود که 
تقریباً دو ســوم زیــر اتوبوس جمع و منهدم شــود که این 

موضوع باعث افزایش تلفات می شود.
مهماندار افزود: در تاریخ 22 آذر معاینه فنی این خودرو 
منقضی شــده و در زمان تصادف معاینه فنی نداشته، ضمن 
اینکه سن فرسودگی اتوبوس های شهری 10 سال است که 

این خودرو تولید سال 1381 است و از سال 1391 در سن 
فرسودگی قرار داشته است.

وی یادآور شــد: این اتوبوس ها سرویس داخلی دانشگاه 
هستند و دانشگاه آن ها را به عنوان پیمانکار استخدام کرده تا 
بین دانشــکده های مختلف کار سرویس دهی را انجام دهند. 
در واقع این اتوبوس ها مربوط به حمل و نقل درون شــهری 

نیستند.
دادستان تهران: ســکته راننده در تحقیقات 

پزشکی رد شده است
دادســتان تهران هم در ارتباط زنده با اخبار 14 شبکه 
یک ســیما درباره پیگیری و نظارت سریع بر حادثه دانشگاه 
علوم و تحقیقــات گفت: پیرو تاکید رئیس قوه قضائیه برای 

تسریع در رســیدگی به این پرونده بافاصله بازپرس ما در 
منطقه حادثه حضور پیدا کرد و اظهارات شاهدان هم صورت 
جلســه شــد و هفت نفر برای تعیین علت حادثه به عنوان 
کارشــناس تعیین شده اند و به پلیس نیز اجازه داده شد کار 

کارشناسی انجام دهد.
بــه گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، عباس جعفری 
دولت آبادی با بیان اینکه دیروز از دو تن از معاونان دانشگاه 
تحقیق مفصلی شده است، افزود: پیش از این گفتم واگذاری 
و واسپاری خدمات به بخش خصوصی رافع مسئولیت بخش 
دولتی  یا مســئوان دولتی نخواهد شد بنابراین برای اعام 

کارشناسی نیاز داریم اتوبوس به جای دیگری منتقل شود.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: تحقیقات اجمالی نشــان 
می دهد اتوبوس از ایمنی ازم برخوردار نبوده است اما چون 
راننده فوت کرده است باید روی نظر کارشناسان و مصدومان 

متمرکز شویم. 
وی با بیــان اینکه نظارت ها خوب نبوده اســت، گفت: 
بر اســاس آنچه بازپرس برای ما گــزارش داد در این بخش 
نقصانی وجود دارد و امیدواریم ظرف هفته آینده کارشناس 

نظر خود را اعام کند.
فوت دهمین نفر در بیمارستان

دادســتان تهران با بیان اینکه از رئیس دانشگاه علوم و 
تحقیقات نیز قرار است تحقیقاتی انجام شود، اظهار داشت:  
25 نفر مصدوم در بیمارســتان بودند که تا ظهر دیروز 6 نفر 
مرخص و 10 نفر نیز فوت شــده اند که اجساد فوت شدگان 

تحویل خانواده هایشان شده است.
جعفــری دولت آبادی بــا بیان اینکه ســکته راننده در 
تحقیقات پلیسی ما رد شده اســت، افزود: خطای راننده یا 
نقص فنی خودرو یا ســایر عواملی که مطرح است باید روی 

آنها متمرکز شویم.

دومین جلســه محاکمه »علی اکبر عمارت ساز« 
معــاون اجرایی وقت مدیریت شــعب بانک تجارت 
استان کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرایم مفســدان و اخالگران اقتصادی به ریاست 

قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.  
 به گزارش خبرگزاری میزان، نماینده دادستان در این جلسه 
در ادامه قرائت بخشــی از اتهامات متهم عمارت ساز گفت: 
معاونت در اختاس به ارزش ده میلیون یورو توسط متهم از 

دیگر اتهامات این فرد است.
حســینی در این رابطه اظهارداشــت: این اوراق شامل 
10 برگه هرکــدام به ارزش یک میلیون یورو هســتند که 
سریال های مشــخص دارند و تاریخ انتشــار آنها 91/3/20 
و تاریخ سررســید آنها 94/3/20 بوده اســت. پس از انتشار 
ایــن اوراق و قرار گرفتن آنها به عنوان وثیقه نزد بانک اعام 
می شــود که این اوراق مفقود شــده اند و بر این اساس بعدا 
مشخص می شــود که شرکت آرمان روشــن آریا این اوراق 
مفقودی را از فرد دیگری خریده است و آنها را برای شرکت 
ساختمان سازی اســتفاده کرده است. با توجه به توضیحات 
فوق و اینکه وی در بانک مامور به خدمت عمومی بوده است، 

این اقدام متهم با جرم اختاس انطباق دارد.
وی در ادامه به یکی دیگر از اتهامات متهم پرونده  اشاره 
کرد و گفت: جعل و اســتفاده از ســند مجعول یکی دیگر 
از اتهامات این فرد اســت. متهم به منظور تسهیل عملیات 
مجرمانه خود در موارد متعددی اقدام به جعل امضا و ســند 
ســازی و جعل ضمانت نامه های مختلف بانکی کرده است. 
برای این کار وی حتی برای خود یک هویت مجعول ساخته 

و با آن هویت جعلی اقدام به ازدواج دوم کرده است.
جعل اسناد هویتی و استفاده از آنها به عنوان یکی دیگر 

از اتهامات این متهم توسط نماینده دادستان قرائت شد.
حسینی در این رابطه گفت: در تاریخ 93/8/3 درخصوص 
بازرسی از منازل متهم تعدادی اسناد مجعول هویتی از وی و 
فرزندش که در ید همسر دوم متهم بود کشف می شود. این 
اسناد به نام علی الستی فرزند محمد علی توسط این متهم 
جعل شده بودند که متهم خود را در این اسناد متولد سبزوار 
معرفی کرده اســت. این متهم با این جعل هویت خانمی را 

بــه نکاح خود در می آورد و بــا او ازدواج می کند. این متهم 
همچنیــن در زمان تولد فرزندش او را با نام الیاس الســتی 
معرفی و براساس این اسم و فامیل برای وی اسناد هویتی و 

گذرنامه تهیه می کند.
وی ادامــه داد: همچنین این متهم پس از جعل هویت 
مجعول برای خود اقدام به اعطای یک وکالت نامه به همسر 
خود برای اخذ گذرنامه می کند. به عبارت دیگر این متهم با 
ارائه مشخصات هویتی مجعول از قبیل کارت ملی و گذرنامه، 
وکالــت نامه باعزلی را برای همســر خود جهت انجام امور 

ملکی و دارایی ها صادر می کند.
نماینده دادستان گفت: یکی دیگر از اتهامات این متهم 
تصرف غیر قانونی در اموال توقیف شــده توسط مراجع ذی 

صاح است.
نماینده دادســتان افزود: عنوان اتهامی دیگر متهم این 
پرونده اخذ رشوه است متهم در روند صدور ضمانت نامه های 
مجعول مبالغی را از ضمانت خواهان دریافت می کرده است 
که این اقدام وی را به عنوان اخذ رشوه می توان قلمداد کرد. 
حسن درویش زید آبادی فردی است که به عنوان مدیریت 
عامل شرکت فواد ذوب آهن با متهم ارتباط داشته است. در 
این خصوص متهم مبادرت به صدور تأییدیه های خاف واقع 
و صدور ضمانت نامه های جعلی می کرده است که پس از این 
کار 357 میلیارد ریال از ضمانت خواه یعنی حســن درویش 
اخذ کرده اســت که مستندات این اتهام گزارش ضابطین و 
اقاریر خود متهم و نیز اقرار صریح حســن درویش زیدآبادی 

می باشد. 
حسینی ادامه داد: متهم با امضا و صدور ضمانت نامه های 
واهی و جعلی موجبات برداشــت ضمانت نامه هایی را برای 
ذینفعــان فراهم آورده اســت و در امضا و صــدور تعدادی 
ضمانت نامه مجعول نقش داشــته است و همچنین یکی از 

اتهامات متهم معاونت در اختاس است.
پس از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، 
وکیل بانک تجارت مطالب خود را بیان کرد و گفت: از محضر 
دادگاه تقاضای اســترداد اشه ضمانت نامه ها و صدور حکم 
شایسته نســبت به پرونده و تعیین تکلیف پاک های ثبتی 

توقیف شده و ضمانت نامه های مفقودی را داریم.

روایت رئیس پلیس راهور تهران از سانحه اتوبوس دانشجویان

در شعبه چهارم دادگاه ویژه اقتصادی برگزار شد

دومین جلسه محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان

فرمانــده انتظامی تهران بزرگ گفت: ســارقان 
مسلحی که قصد داشتند در چند روز آینده از بانکی 
در پایتخت ســرقت کنند با تــاش ماموران پلیس 

آگاهی زمین گیر شدند.
سردار حسین رحیمی به خبرگزاری صداوسیما گفت: 
به دنبــال تعقیب و مراقبت و کنتــرل اطاعاتی باندی که 
دارای سابقه بود، ماموران پلیس آگاهی این افراد را شناسایی 
کردند و در عملیات غافلگیرانه در حوالی خیابان جمهوری 

به دام انداختند.
رحیمــی افزود: ماموران پلیس آگاهــی در درگیری با 
چهار سارق مسلح که یکی از آنها خانم بوده، یکی از سارقان 
را مجروح و سه نفر دیگر را دستگیر می کنند، سارق زخمی 

به یکی از مراکز درمانی منتقل شد.
به گفته وی، در بازرسی از مخفیگاه این سارقان مقداری 
ارز خارجی، وســایل ضرب ســکه و مهرهای ســازمان ها و 
نهادها، یک قبضه ساح و دو دستگاه بیسیم کشف و ضبط 

شد.
رئیس  پلیس تهران اظهارداشت: سرکرده سارقین سابقه 
دار است و 13 بار سابقه جعل و کاهبرداری و سرقت دارد 

که 5 بار تاکنون به زندان منتقل شده است. 
سردار رحیمی با  اشاره به اینکه امسال این دومین گروه 
مســلح است که قبل از هر گونه اقدامی، با  اشراف اطاعاتی 
دســتگیر شده اند، به ســارقان و مجرمان هشــدار داد که 

پایتخت جای اعمال مجرمانه نیست.
طرح  رعد پلیس با جدیت ادامه خواهد داشت

فرمانده انتظامی پایتخت گفــت: طرح های رعد که از 
سال قبل آغاز شده همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

ســردار حسین رحیمی با اشــاره به اجرای 20 مرحله 
از طرح رعد پلیس پایتخت، اظهار داشــت: خوشبختانه با 
اقدامات همکاران مــن در مجموعه پلیس آگاهی و پلیس 
پیشــگیری، شــاهد ایجاد امنیت با ثبات و پایدار در سطح 
شــهر هستیم و جرائم خشن و ســازمان یافته نیز به شکل 
محسوســی در پایتخــت کاهش یافته اســت، همچنین با 
اقداماتی که پلیس به مرحله اجرا درآورده سازمان جرم در 
میــان مجرمان به هم ریخته و فضا برای آنها نا امن شــده 

است.
رحیمی با اشاره به بیستمین مرحله از طرح رعد که در 
روزهای اخیر در سطح تهران اجرا شد، افزود: در این مرحله 

یک هزار و 350 ســارق،  مالخر، قاچاقچی کاا، خرده فروش 
مواد مخدر و معتاد جمع آوری و دستگیر شدند.

وی از انهدام 19 باند ســرقت و دستگیر 572 سارق و 
مالخــر در طرح رعد 20خبر داد و گفت: ارزش ریالی اموال 
مسروقه کشف شده 7 میلیارد و 777 میلیون تومان برآورد 

شده است.
رئیــس  پلیس تهران ادامه داد: همچنین در اجرای این 
طرح 209 خرده  فروش مواد مخدر نیز از کوچه ها، خیابان ها 
و پارک ها جمع آوری و 20 کیلوگرم مواد مخدر از آنان کشف 
شد و542 معتاد متجاهر از معابر عمومی جمع آوری شدند.

ســردار رحیمی با اشــاره به انهدام چهار باند قاچاق و 
دستگیری 27 قاچاقچی کاا افزود: ارزش ریالی اموال قاچاق 
مکشــوفه در این طرح ســه میلیارد و 316 میلیون تومان 

برآورد شده است.
به گفته وی، 63 نفر از فعاان حوزه ضدفرهنگی نیز در 
طرح رعد 20 دستگیر شدند که از این افراد 10هزار و 885 
حلقه سی دی غیرمجاز کشــف و ضبط شد. در این مرحله 
همچنین هشت قبضه ساح جنگی و 69 قبضه ساح سرد 

کشف شد.

سردار رحیمی خبر داد

دستگیری سارقان مسلح بانک چند روز قبل از سرقت 
رئیس  دادگســتری بابل گفت: داماد محکوم به 
قصاص نفس دیروز )چهارشــنبه( از سوی اولیای دم ، 
پای چوبه دار در زندان بابل مورد بخشش قرار گرفت. 
فضــل  اه ولیکی راد ، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: 
قاتل 39 ساله در سال 88 پدر همسر خود را به قتل رسانده 
بود و به همین دلیل به قصاص نفس محکوم شد ولی اولیای 

دم از اجرای حکم قصاص گذشت کردند.
فضل اه وکیلــی راد افزود: اولیــای دم همچنین بابت 
بخشــش و قصاص نکردن قاتل حاضر بــه دریافت وجهی 

نشدند.
وی اظهار داشــت: به دلیل اینکه حکم قاتل بعد از قتل 
پدرخانمش قطعی شــده بود و مدتــی را هم بعد از مراحل 
قانونی در حبس به ســر برد ولی خانــواده اولیای دم برای 
اجرای حکم تصمیمی نگرفته بودند، بامداد دیروز طبق قانون 
می بایســت حکم اجرا می شد که اولیای دم با حضور در پای 

چوبه دار، مجرم را بخشیدند.
فردی که از مجازات قصاص رهایی یافت اصالتا گیانی 
است و در ســال 88 به دلیل مشکات خانوادگی فردی به 
نام مازیار ابوالقاســم پور موزیرجی پدر همسر خود را در بابل 

به قتل رساند.

محکوم به قصاص
 بخشیده شد

از  کرمانشــاه  شهرســتان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری عامل توزیع چک پول های تقلبی توسط 

ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد. 
به گزارش مهر، حسین براری اظهار داشت: به دنبال 
دریافت خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو سمند 
حامل مقدار قابل توجهی چک پول تقلبی اســت، توقیف 

خودرو و دستگیری راننده آن در دستور کار ماموران قرار 
گرفت. 

وی افــزود: در ایــن راســتا ماموران عملیــات ویژه 
شهرســتان کرمانشــاه خودرو مذکور را در کنار یکی از 
پارک های شهر مشاهده و پس از مدتی تعقیب و گریز آن 

را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرســتان کرمانشاه بیان کرد: در 
بازرســی از خودروی سمند، 40 قطعه چک پول50 هزار 

تومانی به همراه شش عدد فشنگ کشف شد.
وی گفــت: متهم دســتگیر شــده نیز با تشــکیل 
 پرونــده تحویل مراجع قضائی و خــودرو نیز به پارکینگ 

منتقل شد.

رئیس  سازمان زندان های کشور با بیان اینکه 
مهم ترین جرائــم موجود در کشــور مربوط به 
مواد مخدر اســت و بیش از ۷۰ درصد از زندانیان 
مربوط به جرائمی هستند که ریشه در مواد مخدر 
دارد، گفت: این امر لزوم جمع آوری معتادان متجاهر 

از سطح شهرها را افزایش می دهد. 
بــه گزارش خبرگزاری فارس از ری، اصغر جهانگیر، 
در مراســم مبادله تفاهم نامه همکاری ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر و ســازمان زندان ها در اردوگاه حرفه آموزی 
و کاردرمانی فشــافویه اظهار داشت: رفتارهای بزهکارانه 
معتادان متجاهر عامل بســیاری از ســرقت های خرد و 
آسیب های اجتماعی اســت.وی افزود: مهم ترین جرائم 
موجود در کشــور مربوط به مواد مخدر اســت و باید از 
همه ظرفیت ها برای مقابله با این معضل خانمان ســوز 

استفاده شود.
رئیس  سازمان زندان های کشــور ادامه داد: یکی از 
وظایف ســازمان زندان ها راه انــدازی اردوگاه های بزرگ 
مواد مخدر است و با تفاهم با ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ظرفیت فشافویه از یک هزار و 700 معتاد متجاهر به پنج 
هزار رسیده است تا مردم شاهد حضور معتادان متجاهر 

در سطح شهرها نباشند.
وی درخصوص ورودی زندان های کشــور گفت: در 
جرائم کلــی میزان ورودی زندان هــا در جرائم کیفری 
افزایش یافته اســت اما در حوزه مواد مخدر شش درصد 
از ورودی زندان ها کاســته شده است و در مجموع نیم 
درصد از جمعیت موجود در زندان ها به دلیل این جرائم 

نیز کاهش داشتیم.

رئیس  سازمان زندان های کشور:
70 درصد

 از زندانیان کشور 
مرتبط با مواد مخدر 

هستند

دستگیری عامل توزیع چک پول های تقلبی در کرمانشاه

اخبار کوتاه جمع آوری فوری یک کپسول از داروخانه ها
ســازمان غــذا و دارو بــا اعــام اینکــه کپســول 
و   :GTIN شــماره06260631400011  بــا   VigRX
IRC 3371963913816102: در قوطــی 60 عددی با 
تاریخ انقضا 2020/7/30 محصول وارداتی که در ســطح 
داروخانه ها توزیع شــده در تاریــخ 95/12/30منقضی 
شــده اســت، در اطاعیه ای به معاونت های غذا و دارو 
دانشگاه های علوم پزشکی سراســر کشور بر جمع آوری 
فوری این نوع کپســول از داروخانه های سراســر کشور 

تاکید کرد.
کاهبرداری چند میلیارد تومانی 

به بهانه فروش آیفون
فارس-رئیس  پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
مدیرعامل شــرکت ایده پردازان آریابد ســروش که اقدام 
به کاهبــرداری چند میلیارد تومانــی از صدها متقاضی 
خرید گوشــی تلفن همــراه با ایجاد فروشــگاه اینترنتی 
تحت عنوان »پاادین مارکت« و انجام تبلیغات گســترده 
در فضــای مجازی مدعی فروش گوشــی تلفــن همراه 
آیفــون مــدل X256 به قیمــت هر دســتگاه 7 میلیون 
تومان و بــا اختاف قیمــت حداقل 8 میلیــون تومانی 
 پایین تــر از قیمــت گوشــی در ســطح بازار کــرده بود 

خبر داد.
نمک های دریایی موجود در ایران 

غیر مجازند
مهر- سرپرســت واحد نظارت و ارزیابی فرآورده های 
طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توصیه به 
مردم برای مصرف نمک تصفیه شده یددار، گفت: در ایران 
هیچ گونه نمک دریایی که دارای مجوز بوده و اســتاندارد 
باشــد وجود ندارد و تمام نمک های موسوم به نمک دریا 
کــه امروزه در عطاری ها به فروش می رســد، غیر مجاز و 

غیر قانونی است.

 D کمبود ویتامین
در ۷۰ درصد بزرگساان کشور

مدیــرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت 
گفت: تمام گروه های ســنی در کشــور با کمبود ویتامین 
D مواجه هستند، به طوری که کمبود این ویتامین در 67 
درصد نوجوانان، 86 درصد زنان باردار، 62 درصد کودکان 
6 ساله و 70 درصد بزرگســاان شایع است ضمن اینکه 
کمبود این ویتامیــن خطر ابتا به بیماری های غیر واگیر 
مانند دیابت، بیماری های قلبی و عروقی، انواع سرطان ها، 

ام اس، آسم، آلرژی و پوکی استخوان را افزایش می دهد.
انتشار آگهی حمایت از بیماران نیازمند

 شگرد کاهبرداران اینترنتی
پایگاه خبری پلیس- سرپرســت مرکز تشــخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: تعداد زیادی 
از آگهی هــای حمایت از بیماران نیازمنــد که هر روز در 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی به  اشتراک گذاشته 
می شود دروغ بوده و از ســوی مجرمان سایبری طراحی 
شده اســت تا بتوانند با سوءاســتفاده از احساسات پاک 

شهروندان اهداف مجرمانه خود را پیش ببرند.
جریمه 4۰ هزار تومانی

 برای خودرو های با آلودگی صوتی
میزان- معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی با 
اعام اینکه بر طبق قانون جریمه در نظر گرفته شده برای 
تخلف آشکارا ایجاد آلودگی های صوتی 40 هزار تومان است 
افزود: مطابق جدول تخلفات راهنمایی و رانندگی صدا های 
ناهنجار از قبیل: بوق های شــیپوری، لوله اگزوز و ســامانه 
صوتی بلند، نصب بلندگو اعام شده است و شهروندانی که 
از صدا های ایجاد شده از خودرو ها ناراضی هستند می توانند 

موارد نارضایتی خود را با سامانه 110 در میان بگذارند.

ابطال سریال کارت های ملی قدیمی از شنبه
تسنیم- سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: از 
روز شنبه 8 دی ماه سریال کارت ملی قدیمی افرادی که 
نسبت به اخذ کارت ملی جدید خود اقدام کرده اند اما تا به 
امروز اقدامی برای دریافت کارت خود نکرده اند و اعتبار آن 

تا پایان سال 96 بوده است، ابطال خواهد شد. 
کشف بیش از ۱۶ تُن مواد مخدر 

و روان گردان در هفته اخیر
فارس- معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر از کشــف بیــش از 16 تُن انواع مواد 

مخدر و روان  گردان در هفته اخیر در کشور خبر داد.
قاتل خاموش جان راننده پراید را گرفت

تسنیم- سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از مرگ 
راننده میانســال داخل خودروی پرایــد خبر داد و گفت: 
با توجه بــه وجود گاز پیک نیک داخل خــودرو، احتمال 
گازگرفتگی این فرد زیاد است. استفاده از پیک نیک داخل 
خودرو بسیار خطرناک است و موارد متعددی در گذشته 
رخ داده که اســتفاده از پیک نیــک در آن منجر به مرگ 

افراد شده است.
کمک ۷ میلیارد تومانی تهرانی ها 

به بهزیستی در ۹ ماه
تســنیم- مدیر بهزیســتی شــهر تهران از کمک 7 
میلیارد تومانی شــهروندان تهرانی در 9 ماه ســال جاری 
به مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهر تهران خبر داد.

آسیب های خرید تحقیق مدرسه 
از »کافی نت« ها

فارس- سرپرســت ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی گفت: تحقیقاتی که دانش آموزان از کافی نت ها 
خریداری می کنند و به جای تکلیف به معلم ارائه می دهند، 

مانع رشد و خاقیت آنها می شود.



اخبار كشور

درمکتب امام

با قلم؛ مسلسل ها را کنار بگذارید
كوشش كنيد كه با بيان و قلم مسلسل ها را كنار بگذاريد و ميدان را به قلم ها 

و به علم ها و به دانش ها واگذار كنيد. بر تا در ســايه مسلســل و توپ و تانك 

مى خواهد ادامه حيات بدهد، مى تواند انســان باشــد، مى تواند به مقاصد انساى 

برسد. آن وقتى مردم به مقاصد اسامى و انساى مى رسند و به كال دانش و علم 

مى رسند كه قلم ها بر مسلسل ها غلبه كند، و دانش ها در بن بر به آنجا برسد كه 

مسلسل ها را كنار بگذارد، و ميدان، ميدان قلم باشد، ميدان علم باشد.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
چرا بیکار نشسته اید 

به فکر انتخابات و قدرت باشید!
سرویس سیاسی-

روزنامه زنجیره ای آرمان طی یادداشتی از اصاح طلبان خواست که به جای بیکار نشستن و نگاه کردن به فکر انتخابات 
بعدی باشند!

در بخشی از این یادداشت آمده است: طرح و برنامه اصاح طلبان برای انتخابات سال 1400چه خواهد بود؟ برخی از 
چهره های اصاح طلب، سخن از معرفی یک کاندیدای مستقل می کنند و برخی به فکر ائتاف مجدد با اعتدالیون هستند. 
به نظر می رسد در موقعیت فعلی، چهره های اصلی و موثر جریان اصاحات، فاقد یک استراتژی مشخص و مدون در رابطه 
با نحوه ورودشان به قدرت و اداره امور کشور هستند. اصاح طلبان پیش از آنکه به فکر ائتاف باشند و یا به دنبال معرفی 

یک کاندیدا با تابلوی اصاح طلبی، باید استراتژی خود را مشخص کنند.
در بخش دیگری از این یادداشــت تصریح شــده اســت: جریان اصاحات باید تعیین تکلیف کند که آیا می خواهد 
مجددا درهمین چارچوب فعلی و محدودیت ها فعالیت کند یا خیر؛ با توجه به اینکه برخی نهادها اجازه حضور حداکثری 
اصاح طلبان در قدرت را نخواهند داد. بر این اساس باید یک استراتژی مدونی تدوین کرد که آیا اصاح طلبان می خواهند 
برای حضور در بخشی از قدرت و تاثیرگذاری بر بخشی از جامعه به سمت چهره های معتدل تری بروند که آنها هم در طول 
مسیر فعالیت خود از عهده برآورده کردن انتظارات و مطالبات عاجز باشند و موجب کاهش و ریزش سرمایه اجتماعی این 
جریان شوند. آیا قرار است روی معرفی کاندیداهای حداکثری تمرکز کرده و انرژی خود را برای حمایت از آنها صرف کنند 
و پشت این تصمیم تا انتها بایستند و به مطالبات سبد رأی خود اهمیت دهند؟ و یا اینکه قصد دارند کناری بنشینند و به 
تماشای صحنه سیاسی آینده کشور به عنوان یک ناظر بیرونی بپردازند؟در این زمینه نکاتی است که بایستی خاطر نشان 
کرد، نخست آنکه مدعیان اصاحات در طول نزدیک به چهار دهه گذشته با اسامی و عناوین مختلف همواره در قدرت بوده 
و مدیریت اجرایی کشــور در دستان آنان بوده است و نمی توانند این را انکار کرده و مظلوم نمایی کنند.دوم اینکه مدیران 
اجرایی دولت یازدهم و دوازدهم اکثرا اصاح طلب بوده و آنان به جای اینکه بگویند برای انجام وظیفه ای که بر دوش داریم 

جهت کاستن از مشکات مردم چه باید بکنیم می گویند برای ورود به قدرت – بخوانید تداوم قدرت – چه باید بکنیم؟!
نکته ســوم اینکه نامزدهای حداکثری مدعیان اصاحات همان ها هستند که در فتنه 88 به سمت براندازی رفتند و 
امروز با رافت نظام اسامی هنوز نفس می کشند که اگر این رافت نبود این نامزدهای حداکثری مدعیان اصاحات مشخص 

نبود که چه سرنوشتی داشتند.
پاسخ روزنامه زنجیره ای به حامیان برجام؛ قرار نیست اروپا به فکر ما باشد!

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در یادداشــتی به قرارداد با توتال پرداخته و ضمن حمله به منتقدین نوشــت: این روزها 
موضوع فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی، به مهم ترین سوژه دلواپسان تبدیل شده و شاه بیت سخنان آنها هم این است 

که چرا به جای توتال از نیروهای داخلی برای توسعه این فاز استفاده نشده است؟ 
نویسنده در ادامه به خروج آمریکا از برجام پرداخته و نوشته است: روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، معادات را 
تغییر داد...خروج عملی آمریکا از برجام، عقب نشینی نهایی شرکت های غربی را رقم زد چرا که طبیعتا آنها تمایلی به قطع 
روابط مالی سنگین خود با آمریکا به بهای تعامات مالی اندک با ایران نداشتند و این امر منحصر به توتال و نفت نبود در 
مورد ایرباس و بوئینگ هم همین اتفاق رخ داد.روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در پاسخ به این سؤال که چرا از توتال تضمین 

گرفته نشد نوشته است چون ما نیاز داشتیم نه آنها!
یادداشت منتشر شده در روزنامه آفتاب یزد خود پاسخ متقنی می تواند به طرفداران برجام محسوب شود، افرادی که همه 
زندگی مردم ایران را از اقتصاد گرفته تا آب خوردن آنان با برجامی گره زدند که با آمد و رفت مقامات آمریکایی محاسبات 

به هم بخورد و نه تنها تحریمی حذف نشود بلکه تحریم های دیگری آمده و تشدید نیز بشود.
مدعیان اصاحات ابتدا امضای کری را تضمین می دانستند ولی پس از خروج آمریکا از برجام، از برجام اروپایی سخن 
گفتند و امروز هم می گویند اروپا دلیلی برای همکاری با ایران ندارد و چرا اصا باید به فکر منافع ما باشد؟!با این احتساب 
مشخص نیست که وقتی ما نفعی از برجام نخواهیم برد و قرار هم بر این نیست که کسی به فکر ما باشد چرا بایستی در 

برجام حضور داشته و به تداوم ضرر رضایت دهیم؟!
خروج آمریکا از برجام، ربطی به اعتراضات دی 96 ندارد

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت:»به گفته روحانی »حوادث اوایل دی ماه سال گذشته باعث شد آمریکایی ها با برداشت 
غلط و تصور ناروا موضع گیری جدیدی را علیه جمهوری اسامی ایران و توافق هسته ای اعام کنند و بعد هم در هر مقطعی 
و در هر قدمی فریاد، صحبت و تحریکی کردند تا به خیال خام خودشان به اهداف مورد نظرشان دست پیدا کنند«. این 
برای چندمین مرتبه است که رئیس جمهور در سخنرانی ها و مصاحبه هایش، خروج آمریکا از توافق هسته ای که پیامدهای 

آن بازگشت تحریم های یک جانبه این کشور علیه ایران را به گردن حوادث دی ماه پارسال انداخت«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشــت:»اما خروج از برجام پیش از رخدادهای دی ماه 96 در برنامه »دونالد ترامپ« 
قرار داشت و او پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در زمستان 2016 )1395( برجام را توافقی بد برای آمریکا 
برشمرده بود و در همان زمان آگاهان و کارشناسان مسائل بین الملل، اعم از داخلی و خارجی پیش بینی می کردند که دولت 

ترامپ به زودی از برجام خارج خواهد شد«.
همدلی در ادامه نوشت:»با توجه به اینکه در دی ماه نیز قرار داریم و احتماا شرایط اقتصادی سختی نیز در پیش است، 
روحانی خواسته تا این قضایا را به گردن خروج آمریکا از برجام بیندازد«.گفتنی است 22 اردیبهشت- 4 روز پس از خروج 
آمریکا از برجام- پایگاه تحلیلی »پولیتیکو« به نقل از »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت: »از 
»حسن روحانی« رئیس جمهور ایران تضمین گرفته که این کشور علیرغم تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای 

خروج از برجام و وضع مجدد تحریم ها علیه ایران، همچنان در توافق می ماند«.
25 اردیبهشت 9۷- ۷ روز پس از خروج آمریکا از برجام- نیز روزنامه »الجمهوریه« لبنان در گزارشی نوشت: »آمریکا 

برای فشار به ایران درخصوص توان موشکی و قدرت منطقه ای از اروپا تضمین گرفت و سپس از برجام خارج شد«.
بنابراین پس از اطمینان آمریکا از عدم خروج ایران از برجام و گرفتن ضمانت از اروپا برای اعمال فشار به ایران، واشنگتن 
از برجام خارج شــد. حاا هم ایران همچنان در برجام هســت تعهداتش را کما فی السابق انجام می دهد و هم آمریکا- به 
دلیل خروج از توافق- دیگر ازم نیست که درباره تعهداتش پاسخگو باشد.درحقیقت، علت خروج آمریکا از برجام، تضمین 

روحانی به موگرینی مبنی بر عدم خروج از برجام بود، نه اعتراضات دی 96.
مواجهه دولت با مسئله نرخ ارز، نسنجیده بود

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت:»با جهش یکباره نرخ ارز بازار دچار تاطم می شود و دولت ها معموا در این 
بزنگاه های حساس با اقدامات شتابزده و نسنجیده خود برای تثبیت دستوری نرخ ارز، به جنگ ساز و کار بازار می روند و 
در نتیجه بر آشوب و به هم ریختگی اوضاع بیشتر دامن می زنند. آنچه دولت کنونی در فروردین ماه سال جاری انجام داد 
مصداق بارز چنین رفتاری بود که موجب شد نرخ بازار غیر رسمی یا آزاد دچار تاطم ناموجه و بسیار بیشتری شود. همین 

امر باعث شد بازار کااهای وارداتی و به تبع آن سایر کااها نیز دچار تاطم و آشوب شود.«
گفتنی است فروردین ماه امسال به هنگام اعام بسته ارزی توسط جهانگیری، روزنامه های زنجیره ای، تصویر سوپرمن 
را با تیترهای »بازگشت اسحاق« و »بازگشت جهانگیری« منتشر کردند و از »حضور مقتدرانه جهانگیری در حل بحران 
ارزی« خبر دادند؛ اما در عمل 18 میلیارد دار ارز با نرخ 4200 تومان بر باد رفت و رانتی 130 هزار میلیارد تومانی را در 

حلقوم مفسدان و رانت خواران دانه درشت ریخت. 
خطاکار پشیمان نشانه هایی دارد 

روزنامه شرق در شماره روز گذشته خود گزارشی را با عنوان »نگاهی به مهم ترین فراز زندگی سیاسی آیت اه هاشمی 
شاهرودی« منتشر کرده و در آن گزارش ایام ریاست آن مرحوم را بر قوه قضائیه مورد توجه قرار داده است.

در بخشی از این گزارش به جماتی از مرحوم آیت اه شاهرودی اشاره شده است. جماتی که آن مرحوم در مصاحبه ای 
در خرداد 88 یعنی در آســتانه ایام رحلت بنیانگذار انقاب ایراد کرده بود: »... گذشــت و اغماض و شرح صدر خیلی مهم 
است. سر هر مسئله جزیی نباید حساسیت نشان داد. اینکه کسی خطایی کرده نباید از نظام اخراج شود. باید از هر چیزی 

سر جای خودش و از هر نیرویی که بتوان از او برای انقاب استفاده کرد باید بهره برداری کرد.«
در این باره ذکر چند نکته ازم می نماید: نخست آنکه این جمات در آستانه سالگرد رحلت امام خمینی)ره( گفته شده 
بود، به عبارتی در زمانی که هنوز لشکرکشی خیابانی اهالی فتنه در برابر قانون ابعاد گسترده تر به خود نگرفته بود و شعارها 

و خواسته ها و اقدامات آنان )نظیر آنچه در عاشورای 88 رخ داد( به وقوع نپیوسته بود.
دوم آنکه این »سعه صدر« که در جمات آن مرحوم آمده می تواند خطاب به سران شورشیان سال 88 هم باشد. به این 
معنا که آنها بررسی ادعای خویش را با سعه صدر و در مدار قانون نپذیرفتند و قلدرمآبانه ابطال انتخابات را خواستار شدند! 
گفت وگوی یکی از سران شورشی )موسوی( با یک نشریه آمریکایی )یکی – دو روز قبل از برگزاری انتخابات( گواه محکمی 

است. در آن مصاحبه موسوی از بخشی از نقش های خود پرده برمی دارد که همان لشکرکشی خیابانی بود.
سوم آنکه همانطور که گفته شد تاریخ مصاحبه بسیار تعیین کننده است. با مجموعه حوادث ناگواری که پس از 24 
خرداد تا نزدیک به پایان سال 88 رخ داد دیگر تاش برای منطبق کردن عبارت »مسئله جزیی« بر فتنه ای به آن بزرگی 

بیشتر از همه سبب حیرت مخاطب خواهد شد.
چهارم آنکه متاسفانه سران فتنه گر هنوز هم حاضر نیستند به خطایی که مرتکب شده اند اقرار کرده و از ملت شریف 
ایران عذرخواهی کنند. آنها دروغ و افترایی بزرگ به نظام بستند و به تبع اقدامات آنان و طیفی از همین جماعت اصاحات 
تحریم های سنگین علیه ایران وضع شد. همین آقایان در حقیقت بسترسازی برای صدور آن تحریم های سنگین را عهده دار 
شده و انجام دادند، آن هم با آشوب هایی که به راه انداختند. به قول قدیمی ها: »خطاکار را پشیمانی در سر باید و خجلت 

در دیده و عذر تقصیر بر زبان نه تفرعن پیشه کردن و گردن فراز آوردن...«
بودجه 98 با واقع بینی و شفافیت بسته شد !

روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشته در گزارشی به تقدیم ایجه بودجه سال 98 به مجلس از سوی حسن روحانی پرداخت 
و در جواب این پرسش که »ایحه بودجه سال آینده با چه ویژگی هایی به مجلس رفت؟« نوشت : »واقع بینانه و شفاف«. 

این روزنامه در بخشی از این گزارش به موضوع واگذاری مجموعه شستا اشاره کرد و نوشت : »طبق اعام حسن روحانی 
رئیس جمهوری با قولی که وزیر جدید کار داده سال 98، سال عرضه بزرگ بنگاه های اقتصادی به بازار سرمایه خواهد بود. 
ان شاء اه همه شستا، به بازار سرمایه خواهد آمد.« این در حالی است که زیان ده کردن مجموعه شستا )شرکت سرمایه گذاری 
سازمان تامین اجتماعی( در روند پنج ساله دولت، موضوع هشدارآمیزی بوده است و از سوی دیگر امسال که دولت با مشکل 
بودجه مواجه شده، برای واگذاری شستا خیز برداشته و نگرانی این است که مانند برخی واگذاری های دو سر خسارت گذشته، 
مردم به عنوان مالکان اصلی شستا دچار زیان مضاعف شوند. نگرانی امروز، ادامه همان نگرانی سال های آغازین دهه هفتاد و 
واگذاری همراه با رانت شرکت های دولتی به ثمن بخس است. چنانکه همسران چند سیاستمدار کارگزارانی، فان کارخانه 
الکتریکی را در شمال که ارزش آن 90 میلیارد تومان برآورد می شد، به دو میلیارد تومان با اقساط 13 ماهه !! خریدند و 
برای ردشویی، پشت قباله همسران خود زدند و سپس با اخراج 530 کارگر، زمین های با ارزش آن را باا کشیدند!این نگرانی 

وجود دارد که به هوای تامین هزینه های جاری، اتفاق مشابهی رقم بخورد.

پدیده بی نظیر انقاب اسامي مانند سایر پدیده هاي اجتماعي با پیچ و خم هایي 
روبرو بوده و نقاط قوت و آفت هایي نیز داشــته اســت؛ در ابتداي امر بســیاري از 
سیاســتمداران عالــم پیش بیني مي کردند که این انقاب بیش از شــش ماه دوام 
نخواهد آورد؛ اما این پیش بیني ها هرگز درست در نیامد و همان گونه که رهبر معظم 
انقاب نیز بارها اشاره کردند، این انقاب همیشه رو به رشد بوده و در حال حاضر نیز 
بالنده تر از همیشه در مقابل دشمنان خود قد برافراشته و به مسیر خود ادامه مي دهد.
امروز با گســترش رسانه ها، این سخنان بیشــتر شنیده مي شود؛ حتي گاهي 
ایستادگي مردم در مقابل همه دشمنان داخلي و خارجي به فرمان رهبري و حفظ عزت 
و استقال کشور، که ما آن را به عنوان افتخار انقاب اسامي مي دانیم، از سوي کساني 
به عنوان  اشتباه جمهوري اسامي معرفي مي شود؛ اینان مي گویند نباید با رفتاري 
ناشي از احساسات با دشمنان مبارزه مي کردیم؛ بلکه مي توانستیم از طریق مذاکره و 
تعامل، جلوي این همه خرابي و مشکات اقتصادي و کشته شدن جوانان را بگیریم.
حوادث مختلفي در عالم اتفاق مي افتد که کساني آن را کامًا مطلوب ارزیابي 
مي کنند و در مقابل ،کسان دیگري همان واقعه را کاماً نامطلوب و مضر مي دانند؛ از 
این رو براي ارزشیابي پدیده ها باید دید معیار و ماک قضاوت چیست و اگر ما واقعه اي 

را خوب یا بد ارزیابي مي کنیم، باید ببینیم بر اساس چه مبنایي قضاوت کرده ایم.
ماک هاي ارزشیابي در دودسته کلي، دسته بندی می شود، گاهي ماک قضاوت، 
فقط توجه به امور مادي و لذائذ دنیوي است؛ گاهي نیز عاوه بر امور دنیوي، ارزش هاي 
دیگري هم مورد توجه است. بر اساس دسته اول، براي ارزشیابي یک اتفاق باید دید 
آیا رفاه و لذت مردم بیشتر شده یا خیر؛ اما بر اساس دسته دوم، ماک اصلي ارزیابي، 
ارزش هاي غیر مادي است و مادیات فرع آنها هستند و یا حداقل ارزش هاي معنوي 

در کنار ارزش هاي مادي مورد توجه قرار مي گیرد.
یکي از شــعارهایي که سال ها قبل از پیروزي انقاب، بر سر زبان ها بود، شعار 
استقال، آزادي، جمهوري اسامي بود. اما برخي شعارها بعد از انقاب مطرح شد، 
که به عنوان مثال مي توان به شعار پیشرفت و توسعه که در یکي از دهه هاي بعد از 
پیروزي انقاب مطرح گردید، اشاره کرد. طرح این شعارها سبب پیدایش ابهام هایي 
از قبیل اینکه مراد از پیشرفت چیست، یا پیشرفت در چه امري مورد نظر است، نیز 
شــد؛ البته آنچه به ذهن همگان متبادر مي شد و در عمل هم مورد نظر بود، وضع 
اقتصادي بهتر، رفاه بیشتر و باا رفتن درآمدها بود، نه پیشرفت در ابعاد معنوي و انساني. 

ماک ارزشیابی پیشرفت
 سؤالي که در اینجا مطرح است، این است که آیا مطرح کردن شعارهاي جدیدي 
که عنوان »اســام« از آنها حذف شــده بود، اما براي مردم ملموس تر و با هوس ها 
سازگارتر بود، پیشرفت محسوب مي شود یا پسرفت؟ به عبارت دیگر، آیا طرح شعار 
»پیشرفت« نشان دهنده سیر صعودي انقاب بود، یا حاکي از خطر شروع سیر نزولي 
در بین مسئوان و سیاستمداران است؟ براي پاسخ به این سؤال باید ببینیم معیار 

ارزشیابي و قضاوت در این زمینه چیست.
آیا امروز همدلي، دلسوزي و ایثار افزایش یافته، یا دغدغه مردم براي کسب درآمد 
و منافع شخصي بیشتر شده است؟ بر کسي پوشیده نیست که اوضاع اقتصادي مردم 
از آن زمان بهتر است؛ اما آیا این، به معناي آن است که ما پیشرفت کرده ایم، یا به 

عقب برگشته ایم؟ ماک قضاوت در این زمینه چیست؟
مردم ما همان کساني هستند که ساعت ها در زمستان در صف منتظر مي ماندند 
تا مقداري نفت تهیه کنند و برخي از ایشان همان نفت را هم به همسایه فقیرشان 
مي دادنــد؛ اما امروز با اندک گراني صدایمان در مي آید؛ البته مشــکات اقتصادي 
براي قشرهایي از جامعه، واقعاً سنگین و تحمل ناپذیر است و باید براي آن چاره اي 
اندیشــید؛ اما سخن در این است که هدف انقاب چه بود؟ آیا ماک ارزشیابي این 
انقاب، فقط امور مادي بود؟ اگر چنین اســت، بهتر بود همان ابتدا با مذاکره و بده 
بستان مسائل را حل مي کردیم، بدون اینکه این همه هزینه پرداخت کنیم! اما اگر 
هدف، ارزش هاي دیگري بود، باید ببینیم آیا رســیدن به این هدف، ارزش پرداخت 

این هزینه ها را دارد یا خیر.
در جوامع مختلف، هرگز پیشرفت مطلق اتفاق نیفتاده و پیشرفت ها در بعد یا 
ابعاد خاصي بوده است،کساني که انگیزه شان صرفاً امور شخصي و مسائل مادي باشد 
و هیچ احساس و عاطفه انساني نداشته باشند، خیلي کم هستند؛ در نقطه مقابل، 
کساني هم که ارزش را فقط براي جهات معنوي، الهي، غیرمادي و جنبه هاي انساني 
بدانند، نیز خیلي اندک هستند. اکثریت مردم بین این دو گروه قرار دارند که با شدت 
و ضعف در افراد مختلف، هم به دنبال منافع شــخصي خود هستند، هم به مسائل 

معنوي و عواطف انساني توجه دارند. 
این طیف وسیع از افراد جامعه، مهم ترین قشر و مورد نظر مصلحان اجتماعي 
هســتند. ما هم اگر بخواهیم در جامعه مؤثر باشیم، باید بر همین قشر، که خود ما 
هم جزو آنها هستیم، متمرکز شویم و اولین گام براي تأثیرگذاري بر دیگران نیز این 

است که باید خودمان را ارزیابي و اصاح کنیم.
غفلت از خود؛ آفت مصلحان جامعه

 بزرگ ترین آفتي که مصلحان جامعه را تهدید مي کند، غفلت آنها از خودشان 
اســت،اغلب ما اینکه مردم چه باید بکنند را مي دانیم؛ اما از اینکه خودمان چه باید 
بکنیم، غافلیم. کســاني که امروز به برکت هدایت انبیا و ائمه اطهار علیهم السام و 
امام راحل)ره(، براي اصاح جامعه احســاس مسئولیت مي کنند، ابتدا باید نواقص 
خود در زمینه شــناخت معارف دیني و شناخت دشمنان و نیز ضعف هاي خود در 
زمینه اراده، تحمل ســختي ها و پرداخت هزینه هاي مادي و معنوي براي اصاح را 
بشناســند؛ زیرا با وجود این نواقص و ضعف ها، کوچکترین مشکلي موجب مي شود 

که دست از کار بکشیم. 
اگر گفتن و موعظه کردن، به تنهایي براي هدایت دیگران کافي بود، چرا ائمه 
علیهم السام آن همه سختي ها را به جان خریدند و در این مسیر به شهادت رسیدند؟

باید هدف اصلي انقاب اســامي، که ارزش فداکاري و جان دادن در راه آن را 
دارد، شناخت. باید خودمان این هدف را بدرستي بشناسیم و آن را باور کنیم و به 
دیگران هم بشناسانیم؛ اما اگر خداي ناکرده هدف ما عوض شد و بهره مندي دیگران 
از ثروت، مقام، قدرت و رانت در نظر ما جلوه کرد و بهره مندي از آنها آرزوي ما هم 

شد، این همان انحراف و سیر نزولي است.
مهم ترین وظیفه اي که بر دوش فرهیختگان جامعه اســت، این است که سعي 
کنند ابتدا فکر و رفتار خود و در مرحله بعد اندیشه و عملکرد دیگران را در جهت 
رسیدن به هدف اصلي انقاب اصاح کنند؛ گام اول در این مسیر نیز این است که 

بدانیم هدف اصلي انقاب چیست.
اسام، هدف اصلی انقاب

در ذیل هدف اصلي انقاب، اهداف فرعي دیگري نیز وجود دارد،اهمیت اهداف 
فرعي، کمتریا حداکثر مساوي با هدف اصلي است؛ اما نباید فراموش کنیم، هدفي به 
نام اسام داشتیم، که وجه امتیاز انقاب ما نسبت به سایر انقاب هاست؛ تکیه کام 
امام )ره( در دوران نهضت و بعد از پیروزي انقاب و تا آخرین لحظات زندگي ایشان 
»اسام« بود؛ حال، چه شده که در سخنان و شعارهایمان و حتي وعده هاي انتخاباتي 
سخني از اسام نیست؟! مبادا اوج وعده هاي ما، همان وعده هایي باشد که لیبرال ها و 
مارکسیست ها مي دهند! حداقل بگوییم مراد ما از پیشرفت، هم مادي و هم معنوي 
است؛ نه اینکه بگوییم آخرت مردم ربطي به ما ندارد و وظیفه ما فقط پیشرفت مادي 

است؛ اگر چنین شد، بدانیم سیر نزولي جامعه شروع شده است.
اگر دنیا و مادیات را صرفاً به عنوان ابزاري براي رسیدن به هدف اصلي، که همان 
رشد و تکامل انسان است، در نظر نمي گیریم، حداقل این هدف الهي را در کنار اهداف 
مادي مورد توجه قرار دهیم؛ نه اینکه در راه رسیدن به ارزش هاي فراحیواني و فراشکمي 

نسبت به اهداف الهی کور باشیم و آنها را به حساب نیاوریم.
بزرگ ترین اشــتباه ما این اســت که ارزش هاي معنوي را سبک بشماریم. باید 
تمرکز ما بر اصاح بینش خود و جامعه باشــد و بکوشــیم از دوران دبستان، بلکه 
قبل از آن، تا بااترین مراحل آموزش عالي، توجه به معنویات و ارزش هاي الهي در 

فرزندان ما ضعیف نشود.
بیانات آیت اه مصباح یزدي )دام ظله( 
درهمایش رابطان استاني دفتر پژوهش هاي فرهنگي؛ قم؛97/6/16

زال بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

هدف اصلی انقاب را گم نکنیم

گزارش خبری تحلیلی کیهان از بودجه 98

بودجه شركت های دولتی 3 برابر بخش عمومی
شفافیت را از اینجا شروع كنید

سرویس اقتصادی-
در شــرایطی که بودجه 98 چند روزی 
است که تقدیم مجلس شورای اسامی شده، 
این ایحه مطرح  بحث های متفاوتی درباره 

شده است.
به گزارش خبرنگار ما، ایحه بودجه کشــور، 
ســند دخل و خرج دولت در طول یک سال است 
که هر ساله اواخر پاییز به مجلس می رود و پس از 
بررسی و تصویب کلیات آن، برای اجرا در سال بعد 

اباغ می گردد.
سقف کلی بودجه 98 حدود هزار و ۷00 هزار 
میلیارد تومان است که بیش از دو سوم آن متعلق به 
شرکت های دولتی است. برخی کارشناسان معتقدند 
این بودجه عظیم نیازمند شفافیت بیشتری است و 
اگر دولت واقعا مدعی شفافیت می باشد، بهتر است 
ازهمین جا شفافیت را آغاز کند و مشخص کند این 

بودجه صرف چه اموری می شود.
همچنیــن با وجودی که وزیــر اقتصاد اعام 
کرده که بسیاری از شــرکت های دولتی زیان ده 
می باشــند، چگونه اســت که دولت باز هم بخش 
عظیمی از بودجه را به آنها اختصاص می دهد؟ این 
در حالی است که عده ای معتقدند نظارت چندانی 
هم بر روی این بودجه نیست و اغلب بحث ها درباره 

بودجه عمومی دولت صورت می گیرد.
در همیــن رابطــه، محمد حســینی، عضو 
کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در 
گفت وگو با کیهان ضمن اشاره به بودجه شرکت های 
دولتی گفت: بودجه سال آینده شرکت های دولتی 
هزار و 200 هزار میلیارد تومان است که دقیقا سه 
برابر بودجه عمومی )40۷ هزار میلیارد تومان( است.
وی افزود: امسال نگاه دولت و مجلس، روشن 

کردن ابهام در بودجه این شرکت ها است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه با اشاره به 
وضعیت خاص سال آینده کشور، ادامه داد: دولت 
ســعی کرده با همه محدودیت ها این ارقام بودجه 
را تهیه کند. آنچه باعث نگرانی اســت، انتظارات 
هزینه ای سال آینده و ابهام در تحقق درآمدهاست.
حســینی ادامه داد: باید به سمت پیش بینی 

منابع درآمدی پایدار بیشــتر برای بودجه حرکت 
کنیم، نه افزایش کفه هزینه ها، یا اینکه باید احکام 
انضباطی بیشتری بگذاریم که شفافیت در هزینه ها 

بیشتر شده و از ریخت و پاش ها جلوگیری شود.
وابستگی به نفت

محمد حســینی، همچنین درباره وابستگی 
بودجه 98 به نفت اظهار کرد: هر چند استفاده از 
منابع مالیاتی نسبت به حجم کل بودجه مقداری 
افزوده شــده، اما هنوز وابستگی بودجه عمومی به 

نفت وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه میزان وابســتگی بودجه 
جاری به نفت در ســال 98 خیلی کاهش نیافته، 
گفت: حدود 40 تا 45 درصد وابســتگی مستقیم 

به نفت وجود دارد.
این نماینده مجلــس ادامه داد: جمع بندی ها 
نشان می دهد ۷5 تا 80 درصد از منابع نفتی برای 

اعتبارات هزینه ای مصرف می شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو دیگر کمیسیون 
برنامه و بودجه هم به کیهان گفت: وابستگی بودجه 

به نفت به نحو محسوسی بیشتر شده است.
اوراق بدهی

محور بودجه ای دیگری که مورد توجه محافل 
کارشناسی قرار دارد، اصرار دولت در سال های اخیر 
بر انتشار اوراق مختلف برای تأمین هزینه پروژه های 
زیربنایی است. اقدامی که برخی اقتصاددانان از آن 

با عنوان »آینده فروشی« یاد می کنند.
یک کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه گفت: 
کل نظام اقتصادی در حال حاضر گرفتار بدهی و 
انتشار اوراق است و اقتصاد بدهی محور فرو می پاشد.

وحید شقاقی شــهری در گفت وگو با تسنیم 
درخصوص چاپ و انتشار اوراق بدهی در بودجه 98 
تصریح کرد: دولت برای سال آینده 50 هزار میلیارد 
تومان اوراق بدهی منتشر می کند که می تواند عامل 

فروپاشی اقتصاد باشد.
حاجی دلیگانی هم درباره این اقدام دولت اظهار 
کرد: از ســه سال گذشته تاکنون کشور حدود 80 
هزار میلیارد تومان بدهکار شده است ولی پروژه هایی 
که قرار بود از این محل تکمیل شده و کشور از منافع 

آن بهره مند شود، تحقق پیدا نکرده است.
وی افزود: بســیاری از این پیش خورها برای 
تأمین هزینه ها مصرف شــده است، در حالی که 
سود آن آخر سال باید از بیت المال پرداخت شود.

محمد حسینی، عضو دیگر کمیسیون برنامه هم 
دربــاره این موضوع عنوان کرد: طبق احکام قانون 
برنامه ششم، باید انتشار اوراق را سال به سال کاهش 
بدهیم، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش 

حجم انتشار این اوراق به صاح کشور نیست.
وی ادامه داد: هرسال حجم بدهی بیشتری را به 
سال های آتی منتقل می کنیم و به جایی می رسیم 
که منابع ما پاسخگوی بازپرداخت اوراق نخواهد بود.

اقشار کم درآمد
ایحه بودجه ســال آینــده، افزایش درآمد 
کارمندان نسبت به امســال را 20 درصد در نظر 
گرفته است، اما این موضوع مورد انتقاد کارشناسان 

و نمایندگان قرار دارد.
حسینی، با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان 
و اقشــار آســیب پذیر با توجه به تورم سال آینده 
جوابگو نیست، گفت: در حالی که تورم برای اقشار 
آسیب پذیر بیش از 30 درصد است، میزان افزایش 
حقــوق پیش بینی شــده در بودجــه در حد 20 
درصد اســت یعنی یک فاصله 10 تا 15 درصدی 

با تورم دارد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه اظهار کرد: 
هر چند دولــت تورم را حــدود 28 درصد اعام 
می کند، اما این عدد برای اقشــار آسیب پذیر بالغ 

بر 50 درصد است.
البته حاجی دلیگانی از زاویه عدالت اجتماعی 
به افزایــش حقوق کارمندان در بودجه آتی توجه 
کرد و گفت: نگاه عدالت محور در پرداخت حقوق 
در ایحه بودجه امســال هم کمرنگ اســت یا به 

عبارتی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه همان تبعیض های گذشته 
برقرار است، عنوان کرد: دستمزد افراد بر اساس نوع 
رابطه استخدامی با دولت است نه خروجی و کاری 

که انجام می دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: همین 

افزایش 20 درصدی حقوق هم ظاهرا پلکانی نیست، 
یعنی افزایش حقوق کسی که کف حقوق را می گیرد 

نسبت به حقوق های بااتر بسیار کمتراست.
حاجی دلیگانی همچنین با اشاره به این ضعف 
ساختاری بودجه اظهار کرد: بودجه ساانه، بخشی 
از برنامه های توسعه پنج ساله کشور است، اما ردی 

از برنامه ششم در بودجه 98 مشاهده نمی شود.
سهم صندوق

موضوع مهم دیگر درباره بودجه، سهم صندوق 
توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. طبق قانون 
باید سال آینده حدود 34 درصد از این درآمدها به 
صندوق واریز گردد، اما دولت در ایحه بودجه 98 

این سهم را 20 درصد در نظر گرفته است.
محمد حسینی که عضو ناظر مجلس در هیئت 
امنای صندوق توسعه ملی اســت، در این رابطه 
موضوعــی را مطرح کرد که کمتر به آن پرداخته 
شده است. وی تصریح کرد: آنچه درباره صندوق 
در بودجه 98 دیده نشده، میزان مطالبات صندوق 
از دولت می باشــد که در سال های گذشته دولت 
از صندوق برداشــت کرده است. هم در مصوبات 
قانونــی و هم در اذن رهبری مقرر شــده که این 
مطالبات بازپرداخت شود، اما متأسفانه در بودجه 
98 هیــچ رقمی برای بازپرداخــت این بدهی ها 

مشاهده نمی شود.
شقاقی شــهری هم به این موضوع اشاره کرد 
و گفت: در پیش بینی اولیه سهم صندوق توسعه 
ملی صفر در نظر گرفته شده بود اما به دستور رهبر 
معظم انقاب این طرح منتفی شده ولی در ایحه 
بودجه 98 سهم صندوق توسعه ملی به میزان 14 
درصد کاهش داشته است. سهم صندوق توسعه 
ملی نباید صرف حقوق و دســتمزد نیروی کار و 
صندوق های بازنشستگی و پاداش بازنشستگی شود 
صندوق توسعه ملی برای حمایت از سرمایه گذاری 
ایجاد شــده بود برای توسعه بخش خصوصی نه 
برای اعتبارات هزینه ای و کااها اما همچنان این 
ما هستیم که به ســوی این صندوق دست درازی 
می کنیم و آن را از ماهیت صندوقی برای توسعه 

خارج کرده ایم.

دبیر مجمع عالی بسیج کشور ضمن تبیین 
دو نگاه برای تعیین مســیر حرکت کشور، 
به بیان جزئیات نامه دو ســال قبل خود به 

رئیس جمهور پرداخت.
علیرضا زاکانی در مجمع عالی بســیج استان 
سیستان و بلوچستان که در حسینیه عاشقان ثاراه 
برگزار شد، با تاکید بر اینکه اسام و جبهه انقاب 
با مکتب لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه داری 
در رقابت است، بیان داشت: نماینده جبهه انقاب 
در این تقابل ایران و نماینده نظام ســلطه آمریکا 
است؛ آمریکا در یک مسیر جهانی سازی تصنعی به 
دنبال بلعیدن همه منابع اســت و ما هم به دنبال 
جهانی سازی قرآنی و اسامی هستیم بنابراین تقابل 

ما و آمریکا تمام نشدنی است.
دبیر مجمع عالی بسیج کشور با اشاره به اینکه 
امروز در جامعه ما دو نگاه برای تعیین مسیر حرکت 

کشور وجود دارد، افزود: یک نگاه به بیرون از مرزها 
معطوف اســت و پیامش این است که شعارهای 
انقاب کارآمدی ازم را نــدارد و ما امروز باید به 
روند توسعه جهانی بپیوندیم؛ البته این نگاه از ابتدای 
انقاب وجود داشت اما بیان آن کمرنگ تر بود که 
امروز عرصه بازتر شــده و این دیدگاه با صراحت 

بیشتر بیان می شود.
وی اضافه کرد: همین نگاه به ســمت برجام 
رفت و یک معامله بد را برای ملت ایران رقم زد که 
آثار رفع تحریم نداشت و امروز هم اجازه نمی دهند 
جامعه و به ویژه نسل جوان ما به عنوان یک عبرت 
از این معامله بد درس بگیرند. نماینده سابق مردم 
تهران در مجلس شورای اسامی ادامه داد: نگاه دوم 
نگاه مقاومت که البته هزینه هایی دارد و پرچمدار 
آن تاکنون حضرت امام)ره( و رهبر معظم انقاب 
بوده اند؛ تاکید این نگاه تکیه بر توانمندی های داخلی 

است و باور بر این است قطعاً مشکات پیش روی 
کشور نســبت به این توانمندی ها بسیار کوچک 

محسوب می شوند.
زاکانی با اشاره به نامه ای که حدود دو سال قبل 
به رئیس جمهور نوشته، ابراز داشت: در این نامه تنها 
به یکی از ظرفیت های کشــور جهت برون رفت از 
مشکات اقتصادی به صورت کاماً علمی و حساب 
شده  اشاره کردم و ظرفیت پتروشیمی ایران را مورد 
بررسی قرار دادم. امروز در ایران حدود 65 میلیون 
تن مواد خام تولید پتروشــیمی تولید می شود که 
بخشــی از آن صادر شده و حدود 12 میلیارد دار 

آورده برای کشور دارد.
دبیر مجمع عالی بسیج کشور گفت: اگر ما در 
یک زنجیره علمی و مشــخص این مواد خام را به 
محصول نهایی تبدیل کنیم؛ درآمد کشور از صادرات 
چند برابر می شود و بالغ بر 40 میلیارد آورده خواهیم 

داشت و در آن زمان دیگر قابل تحریم نیستیم.
وی با بیان اینکه ما در کشور مشکل داریم اما 
بن بست نداریم؛ اظهار داشت: دوستان بیان کردند 
در سیستان و بلوچستان 51 درصد حاشیه نشینی 
داریم که این امر برای ما مایه ننگ اســت. امروز 
انباشــتی از تجربه و دانش و نیروی انســانی در 
کشور داریم که اگر از آن به درستی بهره بگیریم، 
می توانیم به راحتی مسیر پیشرفت را طی کنیم. 
نماینده ســابق مردم تهران در مجلس شــورای 
اســامی با تاکید بر اینکه آمریکا تاکنون در هر 
هم آوردی مقابل جمهوری اسامی شکست خورده 
که آخرین آن نبرد در ســوریه بود، گفت: هم آورد 
امروز عبور از تحریم با تکیه بر ظرفیت های داخل 
کشور است که به یاری خداوند و با وجود نیروهای 
انقابی فعال در جای جای کشور در این هم آورد 

هم پیروز خواهیم شد.

زاکانی در حسینیه عاشقان ثاراه زاهدان مطرح کرد

جزئیات نامه ۲ سال پیش به روحانی

اگر  فرمانده کل ســپاه گفت:  جانشین 
بخواهیم از مدار تاثیر دشمن دور شویم باید 
بر توسعه اقتصادی و صنعتی تاکید بیشتری 
داشته باشیم زیرا عرصه جنگ امروز با دشمن، 

اقتصاد و صنعت است.
بیســت و پنجمین آئین گرامیداشــت هفته 
پژوهش و تجلیل از پژوهشگران و رتبه های پژوهشی 
برتر دانشــگاه جامع امام حسین علیه السام، صبح 
چهارشنبه با حضور سردار حسین سامی، جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی، سردار 
محمدرضا حســنی آهنگر، رئیس دانشــگاه جامع 
امام حسین)ع( اساتید دانشگاه و جمعی از فرماندهان 
و پژوهشگران برتر سپاه در سالن همایش های اندیشه 

این دانشگاه برگزار شد.
سردار سامی در این مراسم اظهار داشت: ظهور 
ایران اسامی و قدرتمند برای قدرت های بزرگ عالم 
قابل تحمل نیست، زیرا ایران با انقاب عظیم خود 
بخش مهمی از ذهن، فکر و اندیشه امروز جهان را 
ســاخته و برای ایجاد باور جدید در جهان در حال 
تاش اســت، هرگاه غیرممکن ها ممکن می شود 
باورهای جهانی نیز تغییر می کند. ایران نمونه واقعی 

از اســتقال و پیشــرفت در جهان و بدون سلطه 
استکبار جهانی است.

وی دامنه های اثربخشی انقاب اسامی را جهانی 
دانست و گفت: پیروزی های به ظاهر شگفت انگیز و 
تا حدود غیرممکن، ایــران را در مرکز یک تهاجم 
جهانی قرار داده اســت. هیچ دلیلی وجود ندارد که 
ملتی بخواهد استقال داشته باشد و تمامی استکبار 
جهانی مدت 40 سال با تمام وجود به مقابله با آن 
بپردازد، مگر اینکه دامنه تاثیرات انقاب اســامی 

استکبار جهانی را به وحشت انداخته باشد.
جانشین فرمانده کل ســپاه خاطرنشان کرد: 
دشــمن با تاش برای به دســت گرفتن نیازهای 
اجتماعی و اقتصادی می خواست بر سیاست، رشد 
علمی و صنعتی ما تاثیر بگذارد و این نشان دهنده 
یک جنگ جدید از سوی دشمنان انقاب اسامی 
است. اما انقاب اسامی به رشد علمی و صنعتی و 
سیاسی رسیده و شکست دادن آن غیرممکن است.
به گزارش تسنیم، سامی ادامه داد: اگر بخواهیم 
از مدار تاثیر دشمن دور شویم باید بر توسعه اقتصادی 
و صنعتی تاکید بیشــتری داشته باشیم زیرا عرصه 

جنگ امروز با دشمن، اقتصاد و صنعت است.

معاون  و  اوســیپوف  ژنــرال  در دیدار 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقاب اسامی، 
بر ضرورت توســعه همکاری های دو کشور 
متناســب با الزامات و مقتضیات ناشــی از 
وضعیت های امنیتی منطقه و دخالت های بیگانه 

و قدرت های فرامنطقه ای تأکید شد. 
ژنرال اوسیپوف معاون رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح روسیه که برای شرکت در دومین کمیسیون 
مشترک همکاری های نظامی جمهوری اسامی ایران 
و فدراسیون روسیه به کشورمان سفر کرده است، با 
حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه، با دریادار علی 
فدوی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقاب 
اســامی دیدار و پیرامون همکاری های دو جانبه 

دفاعی گفت وگو کردند.
در این دیدار طرفین با اظهار خرسندی نسبت 
به روند موجود سطح همکاری های نظامی دو کشور 
، بر ضرورت توســعه این همکاری ها متناســب با 
الزامات و مقتضیات ناشــی از وضعیت های امنیتی 
منطقه و دخالت های بیگانه و قدرت های فرامنطقه ای 

تأکید کردند.
ســردار فدوی و و ژنرال اوسیپوف با برشماری 

پیامدها و دستاوردهای همکاری ایران و روسیه در 
جبهه مقاومت و مشــارکت در مقابله با تروریسم و 
تهدیدات منطقه ای به عنــوان یکی از عرصه های 
همکاری، پیرامون ارتقای همکاری ها در زمینه های 
امنیتی، صنعتی، تحقیقاتی و آموزشــی تبادل نظر 

کردند.
طرفین در این دیدار شکست تروریسم تکفیری 
در ســوریه را محصول مشارکت راهبردی نیروهای 
مسلح دو کشور در کمک به جبهه مقاومت، پاسخ به 
درخواست دولت سوریه و مدیریت و هدایت مشترک 

صحنه های نبرد توصیف کردند.
به گزارش فارس، معاون ســتاد کل نیروهای 
مسلح روسیه و معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران 
انقاب اســامی همچنین نگاه به آینده و تقویت 
رویکرد ارتقــای ظرفیت ها برای مقابله با تهدیدات 
و بهبود شــرایط صلح، امنیت، دوستی و آرامش در 
منطقه و رویارویی هوشمندانه و مؤثر با سیاست های 
شــوم قدرت های مداخله گر فرامنطقه ای و تاش 
همه جانبه در پیگیری توافقات کمیسیون مشترک 
نظامی ایران و روسیه در نیروهای مسلح دو کشور را 

مورد تاکید قرار دادند.

سردار سامی: 
عرصه جنگ امروز با دشمن 

اقتصاد و صنعت است

در دیدار معاون ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و سردار فدوی تأکید شد 
توسعه همکاری ایران و روسیه 

در زمینه های مختلف دفاعی و مقابله با تروریسم

وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و 
شهرسازی عرضه مسکن برای اقشار متوسط 

به پایین جامعه را در دستور کار دارد. 
محمد اسامی در گفت وگو با ایرنا در رشت 
افزود: قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصادی بوده 
و صرفا مربوط به حوزه مسکن نیست و راهکار ما 
عرضه مسکن برای اقشار متوسط به پایین است و 
برنامه هایی در این رابطه اعام کرده ایم که اجرای 

آن در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر لزوم کنترل افزایش بی رویه 

قیمت مســکن ادامه داد: ایــن رویکرد را دنبال 
می کنیم که با تســهیل گری، عرضه و تقاضای 

مسکن متعادل شود.
وزیر راه و شهرســازی به طــرح بازآفرینی 
شــهری نیز اشــاره و اضافه کرد: 2۷0 محله و 
احــداث یکصد هزار واحد مســکونی از جنس 
بهســازی، نوســازی و احداث واحد جدید در 
 ســال، از برنامه هــای وزارت راه و شهرســازی

 است.
وی، محاتی که تاریخی و دارای گذرگاه و 

بناهای با ارزش هســتند را از اهداف بازآفرینی 
شهری عنوان و بیان کرد: البته محله هایی که واجد 
ارزش از نظر بنا نیستند و گذرگاه های تاریخی که 
فاقد ارزش هستند هم نوسازی می شوند تا بتوان با 
سکونت همگن و هماهنگ، تمدن سازی جدیدی 
در مناطقی که پوســیده یا در حقیقت فرسوده 

هستند، ایجاد کرد.
اسامی استانداران را رئیسان ستاد بازآفرینی 
هر اســتان معرفی و اضافه کرد: در سال جاری 
مسئله بازآفرینی و اجرای پروژه های بازآفرینی 

را به استانداران اباغ کرده ایم تا برنامه ریزی های 
ازم را انجــام دهنــد و از شــهرداری ها، مردم ، 
انبوه سازان و کسانی که توان سرمایه گذاری در 
بخش ساخت و ساز را دارند، می خواهیم به طرح 

بازآفرینی کمک کنند.
به گفته اسامی، با منابعی که از بانک مسکن 
به آنان داده می شود، نصف کارمزد تسهیات را 
دولت به صورت یارانه و نصف این تسهیات را افراد 
پرداخت می کنند ضمن اینکه هزینه پروانه های 

ساختمانی صفر است.

وزیر راه و شهرسازی اعام کرد

عرضه مسکن برای اقشار متوسط به پایین 

مدیرعامل گــروه ملی فواد گفت: حقوق معوقه 
کارگران و پرسنل شرکت گروه ملی روز دوشنبه به  
طور کامل پرداخت شــد و دیگر حقوق معوقه ای در 

شرکت وجود ندارد. 
کســری غفوری، در گفت وگو با فارس در اهواز، افزود: 
حقوق ها تا روز یکم دی ماه کامًا پرداخت شده و امیدواریم 

روز به روز شرایط شرکت بهبود یابد.
کارکنان شرکت گروه ملی فواد در هفته های گذشته 
با برگزاری تجمعاتی در سطح شهر اهواز، خواستار رسیدگی 
به وضعیت شرکت، راه اندازی مجدد خطوط تولید و دریافت 

مطالبات خود شدند.
در پی تعطیلی شــرکت، برای حل مشــکات مالی و 
پرداخت مطالبات معوقه کارکنان، شــرکت گروه ملی فواد 
ایــران از فروش محصوات تولیدی خــود در بورس معاف 

شده بود.
ورود مواد اولیه به میزان 9 هزار تن به ارزش 300 میلیارد 
ریال و پرداخت مبلغی بالغ بر 21 میلیارد تومان بابت دوماه از 
حقوق معوق کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فواد ایران، 
از دیگر اقدامات صورت گرفته در هفته گذشــته بود که در 

این هفته نیز کل مبلغ حقوق معوق کارکنان تسویه شد.

حقوق معوق كاركنان گروه ملی فواد به طور كامل تسویه شد

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت راه آهن گفت: یک هزار دستگاه واگن 
مســافربری به ظرفیت ناوگان ریلی کشور 

افزوده خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، سعید محمدزاده، در گفت و گو 
با خبرنگاران افــزود: در حال حاضر 800 واگن به 
دلیل فرســودگی متوقف مانده اند که امیدواریم با 
استفاده از ظرفیت قانونی ضمن فعال سازی ناوگان 
متوقف مانده، یک هزار واگن دیگر را به شبکه ریلی 

اضافه کنیم. 
وی ادامه داد: در حوزه بار نیز تا قبل از فعالیت 
دولت یازدهم تعداد ناوگان باری ریلی کشور 22 هزار 
واگن بوده که تمامی آنها زیر نظر بخش خصوصی 
فعالیت دارند اما در پنج سال گذشته با افزوده شدن 
سه هزار واگن دیگر، هم اکنون شاهد فعالیت 25 هزار 

واگن باری در خطوط ریلی کشور هستیم. 

به گفته این مسئول، درصدد افزودن 10 هزار 
واگــن باری دیگر به ظرفیت موجود در این بخش 
نیز هستیم. محمدزاده با بیان اینکه 200 لوکوموتیو 
نیز به ظرفیت ناوگان ریلی کشور افزوده خواهد شد، 
تصریح کرد: شرکت ایریکو ابهر در استان زنجان به 
عنوان بزرگ ترین و مجهزترین کارخانه واگن سازی 
کشــور و خاورمیانه دارای ظرفیت بی نظیری است 
که متاسفانه به دلیل عدم تامین منابع مالی، مورد 
اســتفاده بهینه قرار ندارد که امیدواریم این واحد 
تولیدی بتواند از این پس بخش مهمی از نیازهای 

ریلی ما را پاسخگو باشد. 
مدیرعامل شــرکت راه آهن کشور تاکید کرد: 
متاسفانه در حوزه سفرهای ریلی از وضعیت مناسبی 
به دلیل سود ده نبودن این بخش برخوردار نیستیم، 
زیرا قیمت تمام شده در این حوزه با هزینه های انجام 

شده فاصله زیادی دارد. 

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران 
شهرهای جدید کشور گفت: دولت به بخش 
خصوصی برای ساخت بیمارستان در شهرهای 
جدید زمین به قیمت منطقه ای اعطا می کند. 

به گــزارش ایرنا، حبیب اه طاهرخانی هنگام 
بازدید از پروژه های مسکن مهر و قطار شهری شهر 
جدید بهارستان در جوار اصفهان افزود: در گذشته 
فقط به بخش دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی 
برای ساخت بیمارستان، زمین رایگان داده می شد 
ولی اکنون اگر بخش خصوصی توانمند تصمیم به 
احداث بیمارستان بگیرد زمین به قیمت منطقه ای 
در اختیارشان قرار می دهیم.وی تاکید کرد: باید در 
این زمینه اطاع رسانی شود تا سرمایه گذاران بخش 
خصوصی با حمایت دولت برای ساخت بیمارستان 
پیشقدم شوند.وی همچنین از شروع ساخت 200 
هزار واحد مسکونی در21 شهر جدید کشور خبر داد 

و گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال 99 ساخت 
این 200 هزار واحد مســکونی به پایان برسد. وی 
افزود: هم اینک در ســطح کشور2/5 میلیون خانه 
لوکس خالی در مناطق برخوردار وجود دارد که اقشار 
کم درآمد دسترسی به آن ندارند.معاون وزیر راه و 
شهرسازی همچنین در باره توسعه قطارهای شهری 
گفت: در گذشته تامین بودجه پروژه هایی چون قطار 
شهری از طریق منابع دولتی و منابع داخلی شرکت 
عمران انجام می شــد اما در بودجه سال 98 دولت 
ظرفیت جدیدی را برای اجرای پروژه های حمل و 
نقل ریلی فراهم کرده است.طاهرخانی افزود: در این 
بودجه اعتبار در نظر گرفته برای پروژه های مشارکتی 
ســه هزار میلیارد ریال است و دولت این امکان را 
می دهد که برای این میزان اعتبار، پروژه مشارکتی 
تعریف شــود و بعد از تعریف شــرکا، با استفاده از 

تسهیات بانکی تکمیل پروژه ها سرعت می گیرد.

هزار واگن مسافری 
به خطوط ریلی کشور افزوده می شود

دولت به متقاضیان ساخت بیمارستان 
در شهرهای جدید زمین می دهد



سردرگمی ژنرال ارشد آمریکایی
از تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه

فرمانــده تفنگداران دریایــی آمریکا در بیانی 
اعتراض آمیز و انتقادی، نسبت به تحلیل تصمیم های 
ترامپ درباره عقب نشینی از سوریه و افغانستان اظهار 

عجز و بی اطاعی کرد.
ژنــرال »رابرت نلر« فرمانده تفنگداران ارتش آمریکا با 
سؤال ســربازان تحت امرش درباره اعام تصمیم »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای خروج همه ۲۰۰۰ نظامی 

آمریکایی از سوریه و همچنین طرحش برای خروج ۷۰۰۰ 
نظامی از مجموع ۱۴۰۰۰ نظامی این کشــور از افغانستان 
مواجه شد،گفت: » فکر نمی کنم که هیچ کسی واقعا بداند 
چه دارد اتفاق می افتد. »وال اســتریت ژورنال« از یک مقام 
ارتش آمریکانقل کرده  از نظر این مقام ناشناس ارتش آمریکا، 
اســتعفای متیس موضوعی به مراتب »ویران کننده تر« از 
موضوع خروج نظامیان آمریکایی از سوریه و افغانستان است.

مخالفت آلمان با استقرار موشک های آمریکا 
در اروپا

وزیر خارجه آلمــان در واکنش به تصمیم 
از پیمان منع موشک های  آمریکا برای خروج 
هســته ای میانبرد، با اســتقرار و توسعه این 

موشک ها در خاک اروپا مخالفت کرد.
درگیری روســیه و آمریکا در حوزه پیمان منع 
موشــک های هسته ای و خروج ترامپ از این پیمان، 
اروپایی ها را به شــدت وحشــت زده کرده طوری که 

برخی از کشورهای عضو ناتو به فکر تشکیل »ارتش 
اروپایی« افتاده اند.

حاا خبر رسیده که »هایکو ماس« وزیر خارجه 
آلمان طی مصاحبه ای بــا خبرگزاری آلمان که روز 
گذشته منتشر شد گفته، اروپا در هیچ شرایطی نباید 
به محلی برای مذاکره در زمینه  توســعه تسلیحاتی 

تبدیل شود.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

»شیخ عیسی قاسم«، رهبر شیعیان بحرین بعد 
از گذراندن دوره درمانی اش در لندن روز گذشته 
و پس از 50 ســال وارد شهر نجف  اشرف شد. این 
نگرانی که آل خلیفه اجازه ورود او به بحرین را ندهد، 

از همان روز اعزام ایشان به لندن وجود داشت.
آیت اه شیخ عیسی قاسم که بیش از دو سال در 
محاصره ماموران رژیم آل خلیفه بود و به دلیل وخامت 
حالش به بیمارستانی در لندن منتقل شده بود دیروز 

پس از بهبودی به نجف  اشرف عزیمت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روســیاالیوم، 
بر اساس گزارش های منتشر شده، این سفر به عتبات 
عالیات که بعد از گذشــت نیم قرن صورت می گیرد 

زیر نظر دولت عراق نبوده بلکه 
ابتکار عملی از سوی روحانیون 
و مراجع نجف است. وی تیرماه 
امســال پس از گذشت ۱۴ ماه 
از حبــس خانگــی و وخامت 
حالش ســرانجام برای درمان 
بیماری  به لندن منتقل شــد. 
مقامات آل خلیفه از سال ۲۰۱۶ 
میادی، شیخ عیسی قاسم را 
درخانه خــود در منطقه الدراز 

محبــوس کرده بودند. مقامات این کشــور همچنین 
تابعیت وی را ســلب کرده اند. شیخ عیسی قاسم)۷۸ 

ســاله( از برجسته ترین علمای 
شیعه در بحرین به شمار می رود 
که بین بحرینی ها از محبوبیت 
باایی برخوردار اســت طوری 
که وی را رهبر معنوی شیعیان 
گفتنی  می نامند.  کشــور  این 
اســت این نگرانــی بین مردم 
بحرین وجود دارد که آل خلیفه، 
اجازه بازگشت شیخ را به بحرین 

ندهد!
نتانیاهو به بحرین می رود!

امــا در ادامه خیانت ارتجاع عــرب به آرمان های 

فلسطین و چند ماه پس از سفر نتانیاهو به عمان خبر 
رسیده که، وی قرار است دیماه امسال میهان آل خلیفه 
باشــد! این خبر را یک خاخام یهــودی آمریکایی در 
نیویورک و در گفت وگو با تایمز اســرائیل خبر داده 
اســت. به گزارش خبرگزاری قدس، »مارک شنایر« 
گفته: »بنیامین نتانیاهو در ماه آینده میادی)دی ماه( 
به بحرین سفر می کند و روابط میان این کشور کوچک 
حاشیه خلیج فارس به زودی با اسرائیل از طریق رسمی 
برقرار می شود.« شــنایر که موسس و رئیس موسسه 
تفاهم نژادی است، در سال های اخیر روابط بسیار خوبی 
با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برقرار کرده و ماه 
گذشته به عنوان مشاور ویژه پادشاه بحرین انتخاب شد.

شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین از بیمارستان لندن مستقیم به نجف رفت

سرویس خارجی-
در حالی کــه کمتر از دو هفته از مرگ یک 
کــودک پناهجو در بازداشــتگاه های آمریکا 
نمی گذرد خبرگزاری ها از مرگ دومین کودک 
خبر  این کشور  بازداشــتگاه های  در  پناهجو 

می دهند.
اگر دولتــی غیراز آمریکا پناهجویــان را در مرز 
بازداشت می کرد، کودکان را از خانواده های خود جدا 
کرده و آنها را در قفس های آهنی بزرگ زندانی می کرد 
و کودکی در این شــرایط در بازداشتگاه، تنها تشنه و 
گرســنه جان می باخت بی تردید تمامی سازمان های 
مدعی دفاع از حقوق بشــر غرب بسیج شده، شورای 
امنیت تشکیل جلسه داده و دولت مزبور به شدیدترین 

وجه تنبیه می شد.
 امــا همین اقدامات غیراخاقی و وحشــیانه که 
خاف بدیهی ترین اصول حقوق بشــری اســت طی 
یک سال گذشته از ســوی آمریکا انجام شده بدون 
اینکه دولــت ترامپ برای ایــن جنایت کوچکترین 

بازخواستی شود.
اخیرا برخی رســانه های آمریکایی نوشتند تعداد 
کودکان مهاجري که در بازداشتگاه هاي آمریکا به سر 
مي برند، براي اولین بار از مرز ۱۴۰۰۰ نفر فراتر رفته 
اســت.ترامپ معتقد است، جدایي کودکان از والدین 

مرگ دومین کودک پناهجو
در بازداشتگاه های آمریکا طی دو هفته

مي تواند باعث نگراني پناهجویان و در نتیجه، توقف 
مهاجرت ها از همان مبدا شود! همین دو هفته پیش 
بود که یک دختر ۷ ساله گواتماایی بعد از بازداشت 
توســط ماموران گشت مرزی آمریکا به دلیل عبور از 
مرز مکزیک دستگیر و در بازداشتگاه به دور از والدینش 

به دلیل تشنگی و شوک حاصل از ترس جان داد.
حاا روز ســه شنبه رســانه های خبری از مرگ 

دومین کودک مهاجر گواتماایی در بازداشتگاه های 
آمریکا و در ایام جشــن های کریسمس خبر داده اند. 

هیچ کس هم پاسخگو نیست.
 خبرگزاری»آسوشــیتدپرس« سه شنبه شب در 
خبری با این مضمون نوشت که مقام های مهاجرتی 
آمریکا مرگ یک پســر بچه ۸ ســاله گواتماایی در 
بازداشتگاه دولتی را تایید می کنند. بنابر بیانیه اداره 

گمــرک و مراقبت مــرزی آمریکا این پســربچه در 
بازداشــتگاه دچار حالت تهوع شــده و پس از انتقال 
به بیمارستانی در آاموگوردوی ایالت نیومکزیکو، در 
بامداد سه شنبه درگذشت. او روز دوشنبه هم یک بار 
به همراه پدرش به بیمارستان منتقل، اما زود ترخیص 
شده بود. مقامات نام این کودک که به همراه پدرش 

در بازداشت بود را اعام نکرده اند. 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا  در واکنش 
به انتقاد ها در پی کشته شدن دختر بچه گواتماایی  
در حساب توئیتری خود گفت: سیاست دموکرات ها 
در جدایی کودکان از والدین در دوره اوباما بسیار بدتر 
از چیزی بود که او اکنون در حال مدیریت کردن آن 
اســت: »تصاویر کودکان در قفس را در سال ۲۰۱۴ 
در دوره اوباما بــه خاطر بیاورید. با این حال اگر این 
سیاست جداسازی انجام نشود افراد بیشتری خواهند 
آمد و قاچاقچیان از کودکان بیشــتری سوءاستفاده 
خواهند کرد.«دســتگیری مهاجران در سال جاری 
میادی با افزایش روزافزونی مواجه شــده است. ماه 
نوامبر)آذر( ماموران گشت مرزی آمریکا ۲۵۱۷۲ نفر 
را در مرز جنوب غربی این کشــور بازداشــت کردند 
که رقمی بی ســابقه است.  دولت آمریکا در روزهای 
گذشته بیش از ۳۰ نفر از حامیان مهاجران را هم در 

گذرگاه های مرزی بازداشت کرده است. 

به تازگی تصاویر  ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده که در آن تعداد زیادی نظامی تا دندان مسلح صهیونیست 

برای بازداشت یک کودک فلسطینی بسیج شده اند!
در این تصاویر یک گروهان صهیونیست برای بازداشت یک کودک 
فلسطینی تاش و در نهایت وی را به بازداشتگاه منتقل می کنند! یک 
مرکز فلسطینی در همین رابطه با انتشار گزارشی اعام کرده از ابتدای 
سال جاری میادی اشغالگران صهیونیست ۵۴ کودک فلسطینی را به 
شــهادت رسانده و بیش از ۱۰۰۰ کودک دیگر را بازداشت کرده اند که 

هنوز ۲۳۰ نفر از آنها در زندان های اسرائیل باقی مانده اند.
به گزارش خبرگزاری قدس، این مرکز در گزارش خود که در خصوص 
کودکان و تجاوز به حقوق آنها توسط نظامیان اسرائیلی تهیه شده اعام 
کرده ۴۴ نفر از این شهدا در جریان راهپیمایی های مسالمت آمیز بازگشت 
در مرزهای غزه به شــهادت رسیده اند. این آمار از سال ۲۰۰۰ تاکنون 
حدود یازده هزار کودک فلسطینی است ضمن اینکه ساانه حدود ۷۰۰ 
کودک در دادگاه های رژیم محاکمه می شوند و حتی پرونده برخی از این 
کودکان در دادگاه های نظامی پیگیری می شــود. این احکام با معاهده 
حقوق کودکان و مبارزه با شکنجه کودکان که اسرائیل در سال ۱99۱ 

امضا کرده است منافات دارد.
تحریم دیدار با نتانیاهو

خبر دیگر از سرزمین های اشغالی اینکه، روسای شهرک های کرانه 
باختــری دیدار با نتانیاهو را تحریم کرده اند. شــبکه ۷ تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی در گزارشی از تحریم نشست روز جمعه نتانیاهو از سوی 
روســای شــهرک های کرانه باختری خبر داده و تاکید کرده روســای 
شهرک ها خواستار حمایت های امنیتی از این مناطق با تصویب بودجه 
بیشتر شده اند. نتانیاهو تاکنون به این خواسته واکنش نشان نداده است.

یک گروهان اسرائیلی
برای دستگیری یک کودک فلسطینی

 نشنال اینترست در مقاله ای با  اشاره به برنامه 
نوشت:  هسته ای رژیم  اشــغالگر صهیونیستی 
اسرائیل مخفیانه ترین برنامه هسته ای دنیا را دارد.
برنامه هسته ای رژیم صهیونیستی بدون کوچکترین 
بازرســی و دل نگرانی از سوی صهیونیست ها پیگیری 
می شود. مجله آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی 
با  اشــاره بــه جنبه کامــا مخفیانه ایــن اقدامات از 
ســوی صهیونیست ها نوشــته: »زمانی که صحبت از 
برنامه هسته ای مخفی می شــود نام کره شمالی یکی 
از گزینه هایی اســت که به ذهن متبادر می شــود اما 

مخفیانه ترین برنامه هسته ای از آنچه کسی است؟« 
نشنال اینترست می افزاید: »کالین پاول، وزیر خارجه 
اسبق آمریکا در سال ۲۰۱۶ در نامه ای محرمانه که بعدها 
افشا شد به دسترسی اسرائیل به ۲۰۰ ساح هسته ای 
 اشاره کرد. هرچند این تعداد از نظر برخی بزرگنمایی 
است اما شکی نیست که اسرائیل زرادخانه ای قدرتمند 
)هرچند کوچــک( در اختیار دارد و همواره ادعا کرده 
که هدف از این ســاح ها »ممانعــت از تاش ها برای 
نابــودی دولت یهود اســت.« به گزارش تســنیم این 
گزارش می افزاید: اســرائیل در دهــه ۱9۵۰ به جمع 

نشنال اینترست پاسخ می دهد

رژیم صهیونیستی چقدر ساح هسته ای دارد و از این ساح ها چگونه محافظت می کند؟

هسته ای ها وارد شد و تمام تاش خود را برای به دست 
آوردن تضمین های امنیتی انجام داد. داشتن کشوری 
مانند آمریکا به عنوان متحد اصلی و خرید جدیدترین 
تســلیحات متعارف از بازارهای سیاه نتوانست نگرانی 
مقامات اســرائیل از حمات دشمنانش را رفع کند و 
به همین جهت مقامات این رژیم و در صدر آنها دیوید 

بن گوریون، با تمام قدرت به سمت تسلیحات هسته ای 
حرکت کردند. نشنال اینترست می افزاید : در دهه ۱9۶۰ 
آمریکا تسلیحات هسته ای اسرائیل را مورد ارزیابی قرار 
داد و هرگونه تاش های واشنگتن برای کاهش سرعت 
برنامه هســته ای اسرائیل و پیوســتن به معاهده منع 
گسترش به جایی نرسید. در ۱9۶9 سرانجام نیکسون و 

گولدا مایر، نخست وزیر وقت اسرائیل به توافقی دست 
یافتند که به موجب آن آمریکا از درخواست برای بازرسی 
و پایبندی اســرائیل به تاشهای منع گسترش دست 
برداشته و در عوض اسرائیل تسلیحات هسته ای خود را 
 آزمایش نکرده و یا اظهاراتی درباره وجود آنها نداشــته 
باشد.در جنگ کیپور در ۱9۷۳ کشورهای عرب توانستند 
نیروهای اســرائیلی را تا صحرای ســینا و بلندی های 
جوان به عقب برانند.  همین مسئله باعث شد تسلیحات 
هسته ای اسرائیل در حالت آماده باش قرار داشته باشند 
تا درصورت وخیم تر شــدن شرایط مورد استفاده قرار 
گیرنــد؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد.اســرائیل تاکنون نه 
وجود تسلیحات هسته ای را انکار و نه تایید کرده است. 
کارشناسان ارزیابی می کنند که اسرائیل درحال حاضر 
تقریبا دارای هشــت ساح هسته ای است که با توجه 
به اینکه دشــمنان اســرائیل هنوز به این ساح دست 
نیافته اند، به نظر رقم قابل توجهی است. به نوشته نشریه 
آمریکایی نشنال اینترست، توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ 
بین ایران و ۱+۵ نیز تضمین کرد که رژیم صهیونیستی تا 
چندین سال بعد همچنان به عنوان تنها قدرت  هسته ای 

منطقه باقی خواهد ماند!

رؤسای جمهور برکنار شده مصر برای نخستین بار پس از 
انقاب 2011 در دادگاه رو درروی همدیگر قرار گرفتند. دادگاهی 
که حســنی مبارک به عنوان شاهد و محمد مرسی به عنوان 

متهم در آن حضور یافت.
دیروز برای اولین بار در تاریخ مصر دو رئیس جمهور برکنار شده رو 
درروی هم در دادگاه قرار گرفتند. حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر 
که در پی انقاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ ســرنگون شد دیروز در دادگاهی 
که در مرکز آکادمی پلیس برگزار شد، حضور یافت و رودرروی محمد 
مرسی، رئیس جمهور مخلوع مصر که در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ برکنار شد، 

قرار گرفت تا در پرونده معروف به »زندان ها« شهادت بدهد.
مبارک در این جلســه از پاسخ به برخی ســؤاات قاضی درباره 
اخوان المسلمین خودداری کرد و گفت برای پاسخ به این سؤاات به 
اجازه مقامات امنیتی نیاز دارد چراکه این اطاعات اســرار زیادی را 
فاش می کند. وی در جریان شــهادت خود درباره این پرونده گفت: 
»طی انقاب ژانویه ۲۰۱۱ بیش از ۸۰۰ عضو حماس و دیگر گروه های 
فلســطینی از طریق تونل  برای حمایت از گروه اخوان المسلمین وارد 
کشور شدند. این تونل ها غیرقانونی بودند برای همین دولت از وجود 

آنها اطاع نداشت.«
مبارک گفت: »افرادی که به کشــور نفوذ کرده بودند به زندان ها 
یورش بردند تا زندانیان حزب اه، حماس و اخوان المســلمین را آزاد 
کنند و بنا بر اطاعات امنیتی در قتل افســران پلیس و مردم نقش 
داشته اند.« دادگاه فرجام خواهی مصر حکم اعدام صادره علیه مرسی 
در پرونده یورش بــه زندان ها و نیز حکم حبس ابد صادره علیه وی 
در پرونده جاسوسی برای حماس را لغو کرده است. مرسی همچنین 
در پرونده جاسوســی برای قطر نیز به حبس ابد و در پرونده موسوم 

به »حوادث کاخ ااتحادیه« به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.

حضور حسنی مبارک به عنوان شاهد
در دادگاه مرسی!

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به ساختمان وزارت 
خارجه لیبی را که به کشته شدن چهار تن و زخمی شدن 21 

نفر منجر شد بر عهده گرفته است.
روز ســه شــنبه بود که خبر رسید، تروریســت های تکفیری به 
ســاختمان وزارت خارجه لیبی حملــه کرده اند. طبق گزارش دیروز 
روســیا الیوم، ماجرا از این قرار بوده کــه یک عامل انتحاری خود را 
به داخل ساختمان وزارت خارجه لیبی رسانده و بمب همراه خود را 
منفجر کرده است. در پی این انفجار سه تن کشته و ۲۱ نفر زخمی 
شده اند. البته  داعش در بیانیه ای که در شبکه های اجتماعی وابسته 
به خود منتشر کرده، اعام کرد که روز سه شنبه سه نیروی این گروه 
که کمربندهای انفجاری به خود بسته بودند وارد دفتر مرکزی وزارت 
خارجه دولت لیبی شــدند و توانســتند عملیات خود را انجام دهند. 
این درحالی اســت که منابع امنیتی لیبی در طرابلس می گویند، سه 
فرد مسلح که قصد داشتند به ساختمان وزارت خارجه حمله کنند، 
با نگهبانان ساختمان درگیر شدند و نگهبانان به سمت آن ها شلیک 
کردنــد که در نتیجه این تبادل  آتش دو تــن از مهاجمان و یکی از 

نگهبانان کشته شدند.
منبعی در نیروهای موسوم به »گردان انقابی طرابلس« هم اعام 
کرده »عبدالرحمان المزوغی«، ســخنگوی این گردان در این حمله 
کشــته شده است. »طارق الدواس«، سخنگوی نیروهای ویژه وابسته 
به وزارت کشور هم داعش را مسئول این حمله دانسته و گفته: »یک 
خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی ساختمان وزارت خارجه منفجر 
شــد و نیروهای امنیتی را به سمت مکان حادثه کشاند، سپس یک 
عامل انتحاری وارد ساختمان وزارتخانه شد و بمب همراه خود را در 
طبقه دوم منفجر کرد، مهاجم دوم پس از انفجار کیفی که در دست 
داشت، کشته شد و نیروهای امنیتی سومین مهاجم را که مسلح نبود 

و »تنها یک جلیقه ضد گلوله داشت«، کشتند.«
دســتگاه های امنیتی و نظامی در طرابلــس در حالت آماده باش 
باایــی قرار دارند و همچنین اقدامــات امنیتی در مقرهای دولتی و 
نظامی در نزدیکی وزارت خارجه تشدید شده است. در همین راستا، 
شورای ریاستی دولت توافق ملی لیبی این حمات را محکوم و آن  را 

»تروریستی و ظالمانه« توصیف کرد.
لیبی از زمان ســرنگونی معمر القذافی در ســال ۲۰۱۱ میادی 
تاکنون صحنه اختافات و درگیری های شدید بر سر قدرت است. این 
اختافات منجر شده که مردم این کشور نتوانند دولت یکپارچه ای در 
این کشــور تشکیل دهند، به گونه ای که در شرق، پارلمان لیبی اداره 
امور را در دســت دارد و در غرب نیز دولت وفاق ملی که نتوانسته از 
پارلمان رأی اعتماد بگیرد بر سر کار است. این در حالی است که در 
پی نبود دولت یکپارچه در لیبی این کشور با خأ امنیتی مواجه است.

داعش با حمله به وزارت خارجه لیبی
4 نفر را کشت و 21 نفر را زخمی کرد

یک روزنامه فرامنطقه ای با اشاره به اظهارات 
اینکه ریاض  بر  اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی 
باید هزینه بازســازی سوریه را بدهد، نوشته که 
عربســتان تبدیل به دستگاه خودپرداز »دونالد 

ترامپ« شده است.
»عبدالباری عطوان« سردبیر روزنامه »رای الیوم«، 
با اشــاره به توئیت اخیــر رئیس جمهور آمریکا خطاب 
به سران رژیم ســعودی درباره بازسازی سوریه نوشت: 
دونالد ترامپ با هم پیمان سعودی اش همچون دستگاه 
خودپردازی برخورد می کند که در اختیار اوســت و به 
دستگاه دستوراتی می دهد و خودپرداز نیز تا زمانی که 

کلمه عبور در دستان ترامپ است، بی هیچ اعتراضی این 
دستورات را اجرا می کند.

 ترامپ نوشته بود: »عربستان به جای آمریکا مبلغ 
ازم برای بازسازی سوریه را متحمل خواهد شد. به نظر 
شما بهتر نیست دولت ثروتمند عربستان به جای کشور 
ابرقدرت ]آمریکا[، به بازسازی کشورهای همسایه خود 
کمک کند؟ آمریکا )با سوریه( ۵۰۰۰ مایل فاصله دارد... 
عربستان متشکریم.«سردبیر روزنامه رای الیوم در ادامه 
گزارش خود آورده است: منظورم از توئیت توهین آمیز 
آن است که این پیام نشان می دهد ترامپ با هم پیمان 
ســعودی خود همچون دســتگاه خودپردازی برخورد 

می کند که در اختیار اوســت، به دســتگاه دستوراتی 
می دهــد و خودپرداز نیز تا زمانی کــه کلمه عبور در 
دستان ترامپ اســت، بی هیچ اعتراضی این دستورات 

را اجرا می کند!  
رئیس جمهور آمریکا طی دو ســال گذشته بالغ ب 
۵۰۰ میلیارد دار از رژیم سعودی به بهانه های مختلف 
و از طریق قراردادهای اقتصادی و تسلیحاتی، به جیب 
زده است.دولت  آمریکا در سال ۲۰۱۱ توطئه تغییر نظام 
در ســوریه را کلید زده بود. از همان سال واشنگتن به 
همراه متحدان خود، هزاران تروریست تکفیری را به خاک 
ســوریه منتقل و از آنها ، به ویژه از داعش، حمایت های 

مالی و تسلیحاتی کرده است.
ترامــپ به تازگی دســتور عقب نشــینی نیروهای 
آمریکایی)۲۱۵۰ نظامی( از شمال سوریه را صادر کرده 
است.شیخ حمد بن جاسم، نخست وزیر اسبق قطر، طی 
چند مصاحبه مطبوعاتی اذعان کرد که کشورش بدون 
هماهنگی با واشنگتن و آژانس های امنیتی ویژه آمریکا، 
حتی یک دار در ســوریه هزینه نکرده اســت. سوال 
اینجاست چرا دولت ترامپ از پذیرش هرگونه مسئولیتی 
در بازســازی ویرانی هایی که آمریکا به بار آورده، شانه 
خالی می کند؟ و چرا عربستان بی هیچ بحث و جدلی به 

این دستورات دیکته شده، گردن می نهد؟

در واکنش به توئیت تحقیرآمیز ترامپ

رای  الیوم: آل سعود دستگاه خودپرداز ترامپ است؛ هم تحقیر می شود هم پول می دهد

سرویس خارجی-
این بار روزنامــه آمریکایی»نیویورک تایمز« 
اعام کرده به دایلی دست یافته که نشان می دهد، 
افسران آمریکایی در ریاض و اتاق جنگ عربستان 
علیه یمن، حضور دارند و به سعودی ها در کشتن 
یمنی ها کمک می کنند. پیش از این درباره جنگ 

الحدیده هم خبر مشابهی منتشر شده بود.
مشارکت آمریکا در تجاوز وحشیانه ائتاف سعودی به 
یمن که بنابر اعام سازمان ملل »فاجعه بزرگ قرن« را 
به بار آورده امری کاما مشهود است و بارها منابع غربی 
و غیرغربــی با اعام آن علیه آمریکا و ســعودی موضع 
گرفته اند. پیش از این گفته می شــد، آمریکا با سوخت 
رسانی به جنگنده های سعودی و همچنین فروش بمب و 
ساح به عربستان، در جنایت علیه مردم یمن نقش دارد. 

طی چند ماه گذشته نیز برخی خبرها از ورود نیروهای 
ویژه آمریکا به جنوب عربستان برای مقابله با انقابیون 
یمن و همچنین حضور افسران آمریکایی در اتاق جنگ 
الحدیده حکایت داشتند. حاا جزئیات بیشتری از میزان 
مشارکت آمریکا در یمن منتشر شده که نشان می دهد، 

آمریکا مستقیما در این جنگ حضور فعال دارد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، روزنامه 
»نیویورک تایمز« در گزارشی با چاپ عکسی از مراسم 
فارغ التحصیلی دانشجویان افسری عربستان و مشارکت 
دو جنگنده جدید آمریکایی از نوع اف-۱۵ در این مراسم 
نوشته: »زمانی که یک جنگنده اف-۱۵ از پایگاه هوایی 
خالد در عربســتان برای بمباران یمن پرواز می کند، نه 
تنها خود جنگنده بلکه بمب هایی که این جنگنده برای 
بمباران یمن استفاده می کند همگی آمریکایی هستند. 

حتی مکانیک های آمریکایی در عربســتان این جنگنده 
را ســرویس و تعمیر می کنند. تکنیسین های آمریکایی 
نرم افزار های هدف گیری این جنگنده و دیگر فن آوری های 
محرمانه آن را ارتقا می بخشند. به سعودی ها حتی اجازه 
داده نمی شــود که به بخش های حساس این جنگنده 
دســت بزنند. بی تردید خلبان این جنگنده هم از سوی 

آمریکایی ها آموزش دیده است.«
طبق ایــن گــزارش، در اتاق عملیــات در ریاض 
فرماندهان ســعودی در کنار مقامات نظامی آمریکایی 
می نشــینند و توصیه های اطاعاتــی و تکنیکی از آنها 
دریافت می کنند، بنابراین کاما مشــخص اســت که 
ردپــای آمریکا در همه ابعــاد جنگ هوایی بر ضد یمن 
مشاهده می شود. در ادامه گزارش نیویورک تایمز آمده: 
»عربستان از سال ۲۰۱۵ جنگ ضد یمن را شروع کرد 

و با همپیمانی با کشور هایی مانند امارات عربی متحده 
و برخی گروه های کوچک و دارای نفوذ بسیار اندک در 
یمــن تاش کرد که با گروه حوثی های یمن )انصاراه( 
مقابله کند. در خال این جنگ تاکنون دســت کم ۶۰ 
هزار یمنی جان باخته اند و این کشور در آستانه قحطی 

فاجعه آمیز قرار گرفته است.«
طبق این گزارش، در سال ۲۰۱۷ ارتش آمریکا طرحی 
به ارزش ۷۵۰ میلیون دار ارائه کرد که تمرکز آن بر انجام 
حمات هوایی بود، همان سال کنگره آمریکا هم فروش 
تسلیحات به ارزش ۵۱۰ میلیون دار را به عربستان تایید 
کرد. در حال حاضر حدود ۱۰۰ مستشار نظامی آمریکا 
در کنار فرماندهان سعودی در جنگ یمن حضور دارند. 
از این تعداد، ۳۵ مستشــار نظامی آمریکا بطور دائم در 

عربستان مستقر هستند.

نیویورک تایمز فاش کرد:

حضور افسران آمریکایی در اتاق جنگ ریاض علیه انصاراه

نیروهای ارتش سوریه با درخواست شبه نظامیان کرد، منطقه 
»اریماح« در غرب شــهر مرزی »منبــج« را تحت کنترل خود 
درآوردند. این عملیات درحالی صورت گرفت که آنکارا تهدیدات 
لفظی علیه دمشق را افزایش داده و نیروهای ارتش ترکیه نیز با 
هدف ورود به خاک سوریه، در مرزهای این کشور تقویت شده اند.

در پی پشت کردن آمریکا به شبه نظامیان کرد سوریه و افزایش احتمال 
ورود نیروهای ترکیه به خاک سوریه، کردهای مسلح منطقه »اریماح« در 
غرب شهر مرزی منبج، از ارتش سوریه خواستند که این منطقه را تحت 
کنترل خود درآورد و به دنبال آن، نیروهای سوریه در این بخش از خاک 

کشور استقرار یافتند.
خبرگزاري صدا و سیما به نقل از رسانه های ترکیه گزارش داد: گروه 
»ی پ گ« کنتــرل منطقه آریماح در نزدیکی منبج را به نیروهای دولتی 

سوریه سپرده است.
 در شرایط کنونی، این اقدام ارتش سوریه با هدف جلوگیری از هرگونه 

تجاوز احتمالی ترکیه صورت گرفته است.
بر اســاس اعام رســانه های ترکیه، ارسال تسلیحات سنگین ارتش 
ترکیــه نیز به منطقه »کیلیس« در نزدیکی مرز ســوریه همچنان ادامه 
دارد. »خلوصــی آکار« وزیر دفــاع ترکیه، هم اعام کرد، همه چیز برای 

انجام عملیات ارتش ترکیه در سوریه آماده است.
تهدید آنکارا

»ابراهیم کالین« سخنگوی ریاســت جمهوری ترکیه طی اظهارات 
تهدید آمیزی، مدعی شــد: نیروهای وابسته به دولت سوریه هرگز جرات 
نخواهند کرد که به نیروهای ترکیه  مستقر در ایست های بازرسی استان 
ادلب حمله کنند، آنها می دانند که در صورتی که دست به چنین حمله ای 

بزنند، ما دنیا را بر سرشان خراب خواهیم کرد!
به گزارش ایسنا، کالین درباره حضور نیروهای ترکیه  در ادلب سوریه 
گفت: در واقع ما در این خصوص با روسیه و ایران توافق کرده ایم، یعنی 
هر ســه کشــور ضامن در این مورد به توافق رسیده اند، آنها اکنون اعام 
می کنند مذاکراتی که با دولت ســوریه داشته اند، به اتمام رسیده است. 
۱۲ ایست بازرسی در آنجا وجود دارد و تمامی امکانات برای سربازان ما 

و انواع حمایت ها از آنها فراهم شده است.
ســخنگوی ریاست جمهوری ترکیه افزود: تاکنون هیچ گونه حمله یا 
تعرضی نشده است و ما می خواهیم که این امنیت و آرامش ادامه یابد، ما 

برای حفظ این وضعیت تمامی تدابیر ازم را در پیش گرفته ایم.
ایــن تهدید بی ســابقه به خاطر تحوات ادلب نیســت، بلکه ترکیه 
بیشتر از این مسئله واهمه دارد که در صورت پیشروی ارتش این کشور 
 در شــرق فرات، نیروهای ارتش ســوریه نیز به نظامیان ترکیه در ادلب 

حمله کنند.
واکنش قاطع به حمله هوایی رژیم صهیونیستی

وزارت دفاع روسیه از انهدام ۱۴ موشک از ۱۶ موشک شلیک شده رژیم 
صهیونیستی توسط پدافند هوایی سوریه در حمله شب چهارشنبه خبر داد.

بــه گزارش خبرگــزاری فارس، در بیانیه وزارت دفاع روســیه آمده 
است: اقدامات تحریک آمیز نیروی هوایی اسرائیل باعث شد که وضعیت 
دو هواپیمای مســافربری در حال فرود به فرودگاه های بیروت و دمشق 
به خطر بیفتد. بر اســاس گزارش وزارت دفاع روســیه، ۶ فروند جنگنده 
»اف-۱۶« رژیم صهیونیستی از حریم هوایی لبنان، ۱۶ موشک به خاک 

سوریه شلیک کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ساعتی پیش )شامگاه سه شنبه( منابع 
محلی از فعال شــدن سامانه های پدافند هوایی ارتش سوریه و مقابله آن 

با موشک های متجاوز در آسمان دمشق خبر دادند.
در همین حال،  منابع محلی از فعال شــدن سامانه پدافند موشکی 
رژیم صهیونیستی با نام »پیکان« در بلندی های جوان اشغالی خبر دادند. 
ارتش رژیم صهیونیستی سپس با صدور بیانیه ای، ضمن تایید فعال شدن 
این سامانه اعام کرد که یک فروند موشک سوری هدف قرار گرفته شد.
این خبر ثابت می کند که ارتش سوریه پس از مشاهده حمله موشکی 
رژیم صهیونیستی، مواضع این رژیم را در فلسطین اشغالی هدف قرار داده 
اســت. حتی گفته شده یک فروند موشک سوریه در آسمان »حیفا« در 

فلسطین اشغالی هدف قرار گرفته است.
وزارت دفاع سوریه هم درباره حمله صهیونیست ها اعام کرد، پدافند 
هوایی ارتش موفق شــده بیشتر موشــک های متجاوز را در آسمان نابود 
کند، اما تعدادی از آنها نیز به انبار مهمات برخورد کرده و در نتیجه، سه 

سرباز سوری مجروح شده اند.
این بزرگترین تجاوز موشکی صهیونیست ها به سوریه، بعد از اطاعیه 

مسکو مبنی بر استقرار سامانه های »اس-۳۰۰« در دمشق است.
وزیر دفاع روسیه ۱۰ مهر در جریان نشست شورای امنیت این کشور 
در مســکو گفته بود که محموله های سامانه دفاع موشکی »اس -۳۰۰« 

به سوریه تحویل داده شدند.

ارتش سوریه با کمک کردها
علی رغم تهدیدهای ترکیه وارد منبج شد


