
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 دومآگهی مناقصه عمومی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

ادارهکلراهداریوحملونقلجادهای
استانقزوین

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 ای200971316000085رتبه 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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیــر جهت اطاع عموم آگهــی می گردد. موضــوع فعالیت: ارائه 
خدماتی از جمله واردات و صادرات، انجام امور بازرگانی، راه اندازی 
کارخانه، ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های 
آزمایشگاهی، مواد مصرفی آزمایشــگاه آندرولوژی و امبریولوژی، 
راه اندازی آزمایشــگاه و انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف 
شرکت مفید باشــد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شهر 
تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر چمران - کوچه ادن 
- پــاک 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 1441674191 
ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000/000 
ریال نقــدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم مهرناز 
آجورلو به شماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 ریال 
سهم الشرکه خانم الهام آرام به شماره ملی 0073518506 دارنده 
5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیــره خانم مهرناز 
آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیــره به مدت نامحدود 
خانم الهام آرام به شــماره ملی 0073518506 و به سمت رئیس 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارنــدگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت 
با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان 
در تاریخ 1397/07/25 به شماره ثبت 

532795 به شناسه ملی 14007895980 

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

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

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

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

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 488296 و شناسه ملی 14005665210 

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

مجله کیهان ورزشی، امروز )شنبه 8 دی 1397( در سراسر کشور منتشر شد. 
در شــماره 3218 هفته نامه کیهان ورزشی، آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان 

را می خوانید. در آخرین مجله کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- قانونی که باید به نفع ورزش تمام شود )چشم انداز(

- با پسران خوب حسن آقا )رخ به رخ(
- گفت وگو با اکبر صادقی هافبک تیم پدیده مشهد )نگاه چند بعدی(

- آیا باید این لیگ را دوست داشت )زیر ذره بین(
- ... و آخرین اخبار ورزشــی ایران و جهان و رشته هایی چون کشتی، والیبال،  

سوارکاری، بسکتبال، تیراندازی و فوتبال پایه تهران و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

دفتر فروش اماک امداد بوشــهر در نظر دارد تعــدادی از اماک 
مسکونی، تجاری، اداری و اراضی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده 

کتبی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت  کارمزد به فروش برساند.
لــذا متقاضیان خریــد می توانند برای بازدید از اماک مورد نظر و کســب 
اطاعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده 
بــه متن کامل آگهی مزایده منــدرج در روزنامه های محلی پیام جنوب روز 
شنبه مورخ 97/10/8 و نخل جنوب روز شنبه مورخ 97/10/15 و همچنین 
 HTTP://WWW.EMDADIMAM.IR اینترنتــی:  آدرس 

مراجعه فرمایند.
ضمنا جهت کسب اطاعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره تلفن های 

2-33330100-077 تماس حاصل نمایند.

فروش فوق العاده اماک و مستغات
 )مزایده شماره 1 امداد بوشهر(

مدیر اماک منطقه جنوب- شیبانی

سال هفتادو هفتم   شماره 22086   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(شنبه 8 دی 1397   21 ربیع الثانی 1440    29 دسامبر 2018

* آیت اه خاتمی: مردم در حماســه 9 دی شعارهایی دادند مبنی بر اینکه 
»این همه لشــکر آمده، به عشق رهبر آمده« که به خوبی مؤید بیعت مردم 
 با وایت اســت و دیگر شــعاری که آنان به کرات استفاده کردند آن بود که 

»ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند.«
* کســی که وارد عرصه سیاست می شود باید تحمل او به اندازه دریا باشد؛ 
متاســفانه ظرفیت برخی سیاسیون به اندازه ته اســتکان هم نیست و این 
بدین معنی است که خود شیفتگی وجود دارد.                         صفحه۱۱

* هاکت شماری از فرماندهان اطاعاتی و عملیاتی 
عربستان در عملیات منحصر به فرد انصاراه.

* زلزله سیاسی در دولت عربستان؛ کابینه سعودی 
قربانی بلندپروازی های بن سلمان شد.

* امسال 40 هزار نفر در آمریکا فقط با ساح گرم 
کشته شده اند.

* بازداشــت 6 هزار فلســطینی در ســال 2018؛ 
1000 نفر کودک هستند.                  صفحهآخر

پیشبینیبشاراسددرستبود

سفرای کشورهای مرتجع عرب
دست از پا درازتر به دمشق برگشتند

* رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس: 70 درصد 
یارانه ارزی کااهای اساسی به مردم نمی رسد.

* میزان عیدی کارگران اعام شد.
* یک مسئول: تولید سیب زمینی در کشور تا پایان 

سال به 5 میلیون تن می رسد.

* برخــی دســتگاه ها در مقابــل دانــش بومــی 
سنگ اندازی می کنند!

* خودروسازان بدون عمل به تعهدات خود قیمت ها 
را باا می برند.

صفحه۴

بااظهاراتاخیررئیسجمهورمشخصشد

صفرشدن ذخایر ارزی
 نتیجه حیف و میل 18 میلیارد دار از بیت المال

اعترافترامپبهشکستدرمنطقه

7 تریلیون دار خرج کردیم
حاا باید در تاریکی و مخفیانه به عراق سفر کنیم!

درحسینیهامامخمینی)ره(برگزارشد
مراسم بزرگداشت 
مرحوم آیت اه
 هاشمی  شاهرودی
با حضور رهبر انقاب، 
مسئولین و مردم

۳

صفارهرندی:
تصویر 9 دی 
فقط با عاشورای 
سال 57
 قابل مقایسه است

11

يادداشت روز

اگر رفتنی بودیم 
چرا نرفته ایم؟!

خبر ویژه

وقتی ورشکسته به تقصیر
ادای ساختارشکن ها را درمی آورد

صفحه2 صفحه2

درنجفاشرفصورتگرفت
دیدارتاریخیدوعالمبزرگشیعه

شیخعیسیقاسموآیتاهسیستانی

خطیبجمعهتهرانمطرحکرد

هشدار به فتنه گران
حماسه 9 دی قابل تکرار است

سرقت اطاعات 
بیش از یک میلیون 
کاربر اینستاگرام 
در ایران

۳

ورود ارتش سوریه 
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نماینده پارلمان عراق: اگر می دانستیم ترامپ می آید، 30 میلیون کفش آماده می کردیم!

»روزهنجات«درحمایتازمردممظلومیمن
صفحه۳سامرهبرانقاببهدانشجویانمعتکف

* آیت اه شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین صبح روز جمعه در جریان سفر خود به عراق با    آیت اه 
سید علی سیستانی از مراجع بزرگ نجف  اشرف دیدار و گفت وگو کرد.

* آیت اه سیستانی بعد از استقبال از آیت اه شیخ عیسی قاسم و اطمینان از سامت ایشان، برای ایشان 
عافیت و شفای کامل مسئلت کرد.

* شیخ عیسی قاسم عصر روز پنج شنبه در مراسم بزرگداشت آیت اه هاشمی شاهرودی که از طرف دفتر 
نمایندگی رهبر معظم انقاب در نجف برگزار شده بود، نیز شرکت کرد.                           صفحهآخر

*نخستوزیرودیگرمقاماتارشدعراقبه
درخواست»دونالدترامپ«برایدیدارباوی
دراستاناانبار،پاســخمنفیدادندوسفر
مخفیانهوسرزدهرئیسجمهورآمریکابهاین

استانرانقضحاکمیتعراقدانستند.
*ترامــپ:علیرغمهزینــههفتتریلیون
داریآمریکادرمنطقه،منبازهممجبورم

مخفیانهبهمنطقهسفرکنم!
*حماقتترامپباعثشــدکهمردمعراق

سیلیمحکمیبهگوشآمریکابزنند.
*»دونالدترامپ«باگذشــتدوســالاز
ورودشبهکاخسفید،هنوزهمدرکدرستی
ازتحواتمنطقهنــداردوبادغروررهایش

نکردهاست.
*چهارشــنبهگذشــتهترامپبــههمراه
همسرشمخفیانهوبهطورسرزدهواردپایگاه
نظامی»عینااسد«دراستان»اانبار«شده

بود.
*مردمعــراقباراهاندازی»هشــتگ«در
فضایمجازی،بهرئیسجمهورآمریکایادآور
و کرار« فرزندان»حیدر )عراق( اینجا شدند:
»اباعبداهالحسین)ع(«زندگیمیکنندونه
فرزندان»معاویه«و»محمدبنعبدالوهاب«!

*»رامیالســکینی«عضوکمیسیونروابط
خارجــیپارلمانعراق:تحــرکاتنظامیان
آمریکایی،مشکوکاستومانمیتوانیمدر
دامطرحهاودیدگاههایترامپدربارهاداره
منطقهگرفتارشویم.صفحهآخر
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کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* زمانی که مجلس ششــم در اختیار مدعیــان اصاحات بود، مکررا این مدعیان به 
آیت اه شاهرودی حمله می کردند آن روزها بود که کیهان با موضع گیری هوشمندانه 
اقدام به افشــاگری علیه شهرام جزایری و نمایندگانی کرد که پذیرای رشوه های این 
فرد شــده بودند. کیهان باعث شد این مدعیان هتاکی به آن مرد بزرگ را رها کنند. 
برخی از نمایندگان مجلس امروز هم دچار همان عارضه مربوط به رئیس و برخی از 

نمایندگان مجلس ششم هستند.
0912----3114

* در عرض چند ســاعت پس از آنکه دولت بودجه انقباضی ســال 98 را به مجلس 
تقدیم کرد ارزش پول ملی کشور حدود 14 درصد کاهش یافت. نباید همه مشکات 

و تقصیرها را به گردن تحریم های دشمنان انداخت.
0901---0700
* این چندمین بار است که رئیس جمهور با سخنان خود بازار را ملتهب می کند و به 
تورم دامن می زند. هنگام تقدیم بودجه به مجلس گفت؛ »دولت گرانفروش است« با 

این سخن ایشان قیمت دار و کااها صعود کرد. 
0936---5530

* رئیــس جمهــور در هنگام تقدیم ایحه بودجه 98 بــه مجلس مثل روزهای تلخ 
مذاکرات بد شگون برجام ذخیره ارزی کشور را صفر دانست! در حالی که چندی پیش 
رئیس بانک مرکزی اعام کرد هیچگاه ذخیره ارزی به این اندازه نبوده اســت و خود 
رئیس جمهور نیز به این امر اذعان کرده بود. معلوم نشــد چرا ناگهان ظرف یکی دو 

هفته خزانه خالی شد! 
0912---3917

* آقای رئیس جمهور که پس از 6 سال ریاست مدعی است که دولتش گرانفروشی 
می کند چرا به اصاح آن اقدام نکرده است؟! کسانی که این همه خسارت های برجام و 
قراردادهای یک طرفه و ننگین بر ملت تحمیل کرده اند فقط بر سر قبر برجام نشسته  اند 

و اشک می ریزند؟ رها کنند این مرده متعفن را.
شکیبا
* آقای روحانی بعد از ۵ سال مسئولیت ریاست جمهوری می گویند چرا شرکت های 
دولتی گرانفروشــی می کنند و فان کارها باید انجام شود. مخاطب اصلی این چراها 
و بایدها خود ایشان و دولتشان هستند. چرا آدرس موهوم می دهند؟ مگر غیر از این 

است که مسئولیت گرفته اند تا این باید ها را انجام بدهند.
0912---3306
* رئیس جمهــور در مجلس ادعا کرد در دولت یازدهم تورم تک رقمی شــد و 790 
هزار شغل ایجاد کرده ایم! اگر چنین است چرا در زندگی مردم تاثیری نداشته است؟ 
چرا رکود و نقدینگی، تورم، بیکاری و... در این دولت رکورد زد! بزرگترین کارخانه ها 
با سابقه چند ده ساله ورشکسته و تعطیل شدند! بهتر است به جای سیاست فرار به 
جلو با آمارهای غیرواقعی، با قطع امید از اغیار و تکیه بر توان داخلی و بستن منفذهای 
فسادآور دولتی و جلوگیری از پرداخت های نجومی، به طور واقعی و نه شعاری درصدد 

ایجاد اشتغال واقعی و کاهش نرخ تورم برآیند.
0990---7211

* علی رغــم کاهش قیمت دار، قیمت مرغ در حال پرواز اســت و دولت هم به فکر 
مصرف کننده نیست و بیشتر دغدغه تولیدکننده را دارد.

0936---6158
* حمایت از نیازمندان و مستضعفین در این برهه از زمان تنها با مبارزه با گران فروشی 

دولتی و غیردولتی میسر خواهد شد و دولتمردان این کار را تا به حال نکرده اند.
021---9452

* غربی ها رشوه دهندگان شرکت توتال را بدون معطلی محاکمه کردند اما در عوض 
رشوه گیرهای این قرارداد نفتی در کشورمان بدون محاکمه زندگی می کنند. از کسانی 
که با اطاع آنها این خسارت های جبران ناپذیر بر مردم تحمیل شده است چه امیدی 

به حل مشکات مردم می توان داشت.
0919---5276

* خواســتم خدمت آن کسی که اظهار نظر کرد که با برجام برنامه هسته ای تقویت 
شــده عرض کنم، در طول این چهل سال که از انقاب شکوهمند ایران گذشته، هر 
فرد ایرانی یک تحلیلگر سیاسی است. لطفا به شعور ملت توهین نکنید این چه تقویتی 
اســت که با بتن ریزی راکتور و به هدر دادن اورانیوم غنی شــده و در انبار گذاشــتن 

سانتریفیوژها صورت گرفته است؟!
0912---5950

* هدف برجام نه سیاســی بود نه اقتصادی و نه برداشــتن تحریم! نتیجه  آن، دقیقا 
نابودی دستاوردهای هسته ای بود!

0937---7810
* خوب اســت رئیس جمهور از دستگاه دیپلماسی کشورمان بخواهد به جای تخریب 
مدافعان سیاست های کان نظام به وضعیت آشفته دیپلمات های اخراجی و بازداشتی 
و رفع مشــکات ایرانیان خارج از کشور بپردازد و برای استیفای حقوق ملت که نزد 

بیگانگان است تاش کند و بیش از این وقت تلف نکند!
0933---2977
* پیشنهاد نماینده اصاح طلب شورای شهر تهران به ده برابر کردن هزینه سفر با مترو 
مصداق ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه است. باید با برهم زنندگان آرامش 

عمومی جامعه برخورد جدی صورت گیرد. در هر پست و مقامی می خواهند باشند.
021---3152

* آقای روحانی کسی میان مردم ناامیدی تزریق نکرد اا رفتارهای دولت شما، میوه های 
برجام که سر سفره مردم نیامد هیچ هر چه را که در سفره ها بود نیز از بین برد.

013---3297
* گرانی گوشت قرمز و مرغ باید مهار شود و ترمز آن برای همیشه کشیده شود، وزیر 
کشاورزی نباید اجازه دهد تولید گوشت در کشور با چالش مواجه شود. زمانی که تقاضا 

در کشور باا است دولت اجازه صادرات این محصول را نباید بدهد.
031---0883

* یک جوان دیپلمه با 31 سال سن هستم هر صبح از شهرک مهاجران به شهر اراک 
می روم تا بابت شغل دادزنی روزانه 3۵ هزار تومان بگیرم از این مبلغ هم 7 هزار تومان 
کرایه ماشین می دهم و ۵ هزار تومان ناهار می خورم، از مسئولین دولتی می پرسم که 
چگونه باید مخارج فرزند 10 ساله ام، همسرم و خانه و اجاره خانه را پرداخت کنم در حالی 
که نه امنیت شغلی دارم و نه درآمد مناسب یخچال خانه ام ماه ها است که خالی است.
اسماعیل سلیمانی

* وعده سبد حمایتی دولت برای کارگران ساختمانی دارای زیر سه میلیون دریافتی 
کجا رفت؟ از شــروع دولت مدعی تدبیر و امید مــا کارگران کمرمان زیر خط فقر و 
نداری خم شده است و شرمنده خانواده ایم. از صداقت چه بدی دیده اید؟ لطفا با ملت 

صادق باشید. از راي خود به این دولت واقعا پشیمانم!
0916---5439

* آقای روحانی گفتند افزایش حقوق 20 درصدی را برای سال آینده درنظر گرفته اند 
که باید به ایشان عرض کرد با کدام معیار و منطق محاسبه کرده اید که در تورم بیش 
از ۵0 درصدی امسال حقوق را فقط 20 درصد افزایش بدهید؟ این افزایش حقوق در 

سال 98 کاهش شدید قدرت خرید مردم را جبران نخواهد کرد.
021---0129

* داان بــا انبار کردن ســیب زمینی باعث افزایش قیمت آن شــده اند، چرا اجازه 
می دهنــد زمانی که هنوز تقاضا در کشــور وجود دارد محصولــی احتکار و یا برای 

صادرات آماده شود؟!
حبیب علی محمدی- اردبیل
* خودروســازان در حالی با حمایت دولت محصواتشان را 40 درصد گران کرده اند 
که نرخ ارز به کانال زیر 10 هزار تومان آمده است اما چرا خودروسازان تمایل ندارند 
قیمت محصواتشــان را با توجه به قیمت فعلی ارز محاســبه کنند و به مشتریان به 

فروش برسانند؟!
بخشنده- رشت

* از ریاســت قوه قضاییه تقاضا مندم نســبت به تاسیس دادگاه در توابع شهر میناب 
استان هرمزگان اقدام کنند، در حال حاضر مراجعه کنندگان باید مسافت های طوانی 

را در گرمای شدید این منطقه طی کنند.
0990---2914

* خیابان های شــهر پاکدشت دارای آسفالت مناسبی نیست، اهالی این شهر بارها با 
ارسال فیلم و عکس به شهرداری، از مسئولین درخواست  کردند برای رفع این معضل 
اقدام کنند اما با گذشــت ســال ها گویا خواست مردم در شهرداری این شهر خریدار 
ندارد! از شــهردار محترم شهر درخواست دارم ااقل خودشان یک بار در خیابان های 

شهر بازدید داشته باشند تا شاید از نزدیک مشکات شهر را ببینند.
2811-00021
* شعبه دادگاه ماصدرا با 7 طبقه چرا باید طبقاتش فاقد سرویس بهداشتی باشد؟ چرا 
شهرداری به چنین ساختمان هایی مجوز ساخت داده است که پارکینگ کافی برای این 
حجم مراجعه ندارد؟ خودروها ناگزیر دوبله پارک می شوند و پلیس هم مشغول جریمه 
است! افراد مراجعه کننده به دادگاه خودشان دچار فشار روحی هستند حساب کنید 

وقتی با جریمه سنگین مواجه می شوند چه حالی به آنها دست می دهد؟!
مهرپرور حسین شریعتمداری

1- خبر که به اردوگاه مشرکان رسید، ابرو به تعجب باا کشیدند و شاید هم 
به تمسخر خندیدند!... دشمنان رنگارنگ، همه اختاف نظرها و تفاوت سلیقه ها را 
وانهاده و در مقابله با اسام و مسلمانان که مدینه پایگاهشان بود، به وحدت! رسیده 
بودند. سپاه عظیمي که براي مقابله با اسام نوپاي آن روزها تدارک دیده بودند، عازم 
مدینه بود. سپاهي با نفرات پرشمار و ساز و کار جنگی تمام عیار. در این سوی اما، 
گروهي  اندک و کم شمار با دست هاي خالي از مال و منال براي مقابله آماده می شدند. 
همه شواهد از نابودی سپاه کم شمار اسام در اولین برخورد با سپاه انبوه کفار حکایت 
می کرد. گروه  اندک مسلمانان به پیشنهاد سلمان فارسي که از سوی پیامبر خدا)ص( 
پذیرفته شده بود، تصمیم به حفر خندق در اطراف مدینه گرفته بودند، در گرماگرم 
حفر خندق، از ضربه کلنگ بر سنگي خارا و سخت، جرقه اي جهیده بود و در پی 
آن لبخندی به ماحت بر لب های مبارک رسول خدا)ص( نشسته و فرموده بود؛ در 
پرتو این جرقه، فتح ایران و روم را دیدم. رسول خدا)ص( از فتح دو ابرقدرت آن 
دوران سخن می گفت! از سوی جبهه اسام! با آن شرایط سخت و شکننده و تعداد 
 اندک و بی ساز و برگی که داشتند؟! عجیب بود! و باور نکردنی!... همین خبر بود که 

وقتی به سپاه مشرکان رسید، به استهزاء خندیده بودند!
چند سال بعد اما، وقتي پیام خداجویانه و عدالت خواهانه اسام به گوش مردم 
آن روزهاي روم و ایران رسید، آن پیام را در ضمیر و فطرت خویش آشنا یافتند و 
با ورود سپاهیان اسام به سرزمین هایشان به یاري آنان شتافتند. کاخ ابرقدرت هاي 
آن روزگاران ترک برداشت و خیلي زودتر از آنچه انتظار مي رفت فرو ریخت و... 
دل هاي مردم روم و ایران به تسخیر اسام درآمد. آن روزها، اما رسول خدا)ص( 

چشم از جهان فرو بسته بود و با تن خاکی در میان امت خود نبود.
2- هزار و چند صد سال بعد، بار دیگر جنگ احزاب- نام دیگر جنگ خندق- به 
تکرار نشست. با پیروزی انقاب اسامی، همه دشمنان ریز و درشت در مقابل آن 
به تخاصم صف کشــیدند. آمریکا، اروپا، اسرائیل، بسیاري از کشورهاي عربي و 
پیاده نظام و ستون پنجم داخلي آنها به میدان کار زار آمدند، جنگی تمام عیار آغاز 
شــد و از همان روز اول، بی آنکه لحظه ای متوقف شود ادامه یافت، تا امروز و فردا 
و فرداهــای دیگر. میدان نبرد تغییر می کرد و از عرصه ای به عرصه دیگر منتقل 
می شد، اما جنگ نه. دشمن هیچ فرصتی را برای دشمنی از دست نمی داد. ورود 
گروهک های تروریستی به صحنه، طرح چند کودتا، غائله های منطقه ای، ماجرای 
طبس، جنگ نظامی، تحریم ها، جنگ نفتکش ها، بمباران و موشک پرانی به شهرها، 
حمله به هواپیمای مسافربری، بمباران شیمیایی، فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، 
چالش هسته ای، خیانت برخی از خواص و... این همه در حالی بود و هست که تقریبا 
تمامی قدرت های ریز و درشت جهان با همه تجهیزات نظامی و امکانات سیاسی و 
رسانه ای خود، در آن سوی این آوردگاه به دشمنی ایستاده بودند و ایستاده اند... با 
نیم نگاهی به این صحنه هر انسان حسابگری به این باور قطعی می رسید که انقاب 

اسامی و نظام برخاسته از آن کمترین امکانی برای ادامه حیات ندارد! 
3- در همان روزها که دشــمنان از هر ســو به ایران تاخته اند و بخش هایی 
 از خاک کشورمان در تسلط آنهاســت، امام راحل ما- رضوان اه تعالي علیه- 
با اطمینان و اعتمادي مثال زدني و در پیامي به مناسبت حج سال 1360، خطاب به 
ملت هاي مسلمان مي فرمایند: »هان اي مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه 
ستمگران به پا خیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسام و مقدرات خود دفاع 
کنید و از هیاهوي قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر، قرن 
غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است« و در پیام دیگري باز هم در 
همان حال و هوا، تاکید مي فرمایند و اطمینان مي دهند اسام، تمامي سنگرهاي 
کلیدي جهان را فتح خواهد کرد. فروپاشي شوروي سابق را گام نخست مي دانند 
و آمریکا را در آینده اي نه چندان دورتر، رو به زوال معرفي مي کنند... و باز هم این 

سؤال در ذهن حسابگران می نشیند و پاسخ می طلبد که چگونه؟!
4- حاا در آستانه چهل ســالگی انقاب نگاهی به راه پر فراز و نشیبی که 
طی چهل سال گذشته پیموده ایم و عقبه های سخت و نفس گیری که پشت سر 
گذاشته ایم بیندازید. چه می بینید؟ کدامیک از توطئه های دشمن به نتیجه رسیده 
است؟ نمی گوییم خسارت به بار نیاورده و زحمت آفرین نبوده است! سخن درباره 
آن اســت که در تمامی توطئه ها ناکام مانده است. راه دور نرویم و به رخدادهای 
همین چند ماه اخیر نگاه کنیم. برای ایران اســامی در سال 97 »تابستان داغ« 
تدارک دیده بودند ولی اروپا شعله ور شد. تکفیری های داعش را علیه ما به صحنه 
 آورده بودند ولی بای جان خودشان شــده است. قرار بود انصاراه یمن را طی 
3 روز و یا حد اکثر یک هفته نابود کنند، اکنون 4 سال از جنگ یمن گذشته است 
و آل سعود دست گدایی به سوی ایران دراز کرده است تا محترمانه! از این گرداب 
بیرونش بکشد!، اسرائیل دورخیز کرده بود که ایران اسامی را نا امن کند، اکنون 
با چالِش بود و نبود روبروست، و تازه ترین نمونه های زمین گیری آمریکا را می توان 

در دو رخداد همین یک هفته اخیر مشاهده کرد، بخوانید!
5- هفت سال قبل آمریکا و متحدان اروپایی و عبری و عربی آن با تشکیل 
ائتاف موسوم به »دوستداران مردم سوریه« جنگ تمام عیاری را علیه این کشور 
اسامی آغاز کردند و با شعار »بشار اسد باید برود« دست به قتل عام های هولناک 
و تخریب زیر ساخت های ســوریه زدند. انتظارشان این بود که سوریه در فاصله 
حد اکثر چند ماه دست از مقاومت برداشته و تسلیم شود. چند ماه آنان تا هفت 
سال به درازا کشید و آمریکا که به هیچ دستاوردی دست نیافته بود ناچار به خروج 
نیروهایش از سوریه شد و در پی این عقب نشینی که اعتراف آشکار به شکست 
بود، کشورهای عرب همپیمان آمریکا در جنگ سوریه نیز که سفارتخانه های خود 
در این کشور را تعطیل کرده بودند، یکی پس از دیگری و دست از پا دراز تر درحال 

بازگشت به دمشق هستند و...
به مصداق »بهتر آن باشد که سّر دلبران / گفته آید در حدیث دیگران«،  اشاره ای 
گذرا به چند نمونه از اظهار نظر های نومیدانه و حاکی از شکست آمریکا که از سوی 

مقامات آمریکایی و اروپایی مطرح شده است، خواندنی خواهد بود؛
بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی- FDD- در گزارشی می نویسد »پیش بینی 
رهبر ایران تحقق یافت و آمریکا مجبور به ترک منطقه شــد«.  FDD می نویسد 
»تصمیم ترامپ تاش های آمریکا برای مهار ایران را ریز ریز کرده است«! روزنامه 
آمریکایی واشنگتن پست خطاب به مردم آمریکا هشدار می دهد؛ »بیدار شوید، 
ارتش کشورمان دیگر شکست ناپذیر نیست«. سناتور رند پال اعتراف می کند که 
»بشار اسد پیروز شده است، یعنی ایران پیروز شده است و دیگر نمی توانیم مانند 7 
سال گذشته بگوییم بشار باید برود. ما باید خارج می شدیم که شدیم«. این سناتور 
آمریکایی اعتراف می کند که داعش را آمریکا برای مقابله با ایران ســاخته بود. 
اعترافی که پیش از او هیاری کلینتون و جو بایدن نیز داشته اند. لیندسی گراهام، 
سناتور ارشد آمریکایی می گوید »ایران بزرگترین پیروز خروج آمریکا از سوریه 
است« سوزان رایس، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا طی یادداشتی در روزنامه 
نیویورک تایمز می نویسد »خروج آمریکا از سوریه، هدیه کریسمس به ایران بود«. 
واشنگتن پست می نویسد »در این کریسمس از خدا بخواهیم که به ما کمک کند«! و...

6- چهارشنبه شب هفته گذشــته دونالد ترامپ همراه همسر خویش برای 
دیدار با نظامیان آمریکایی مستقر در عراق وارد پایگاه نظامی »ااسد« در استان 
اانبار عراق شد. رئیس جمهور آمریکا از همان استان اانبار از »عادل عبدالمهدي« 
نخست وزیر، »برهم صالح« رئیس جمهور و »محمد الحلبوسي« رئیس مجلس عراق 
خواست، به دیدارش در استان اانبار بروند! اما، نخست وزیر و دو مقام دیگر عراق، 
این درخواســت را رد کرده و سفر سرزده رئیس جمهور آمریکا را نقض حاکمیت 
عراق خواندند. پارلمان عراق پس از مطلع شدن از ماجرا، نشست اضطراري برگزار 
کرد و »برهم صالح« رئیس جمهور عراق نیز طي ســخناني، به ترامپ یادآور شد 
که این کشور، تحت  اشغال نیست. مردم عراق پس از اطاع از ماجرا با راه اندازی 
یک هشــتگ در فضای مجازی به رئیس جمهور آمریکا یادآور شدند که؛ عراق، 
عربستان نیست. اینجا )عراق( فرزندان حیدر کرار )ع( و اباعبداه الحسین)ع( 
زندگي مي کنند و نه فرزندان »معاویه« و »محمدبن عبدالوهاب«! گزارش مفصل 
این ماجرا در گزارش امروز کیهان آمده اســت و در این میان اظهارات ترامپ که 
حاکی از درماندگی آمریکاست، خواندنی است. می گوید: »بسیار  اندوهبار است که 
هفت تریلیون دار در خاورمیانه هزینه می شود و بعد برای رفتن به آنجا، نیاز به این  
همه محرمانه بودن و بودن این  همه هواپیما در اطرافت و نیز بزرگترین تجهیزات 

جهان باشد و هرکاری کنی که سالم وارد شوی«.
7- محمد حسنین هیکل روزنامه نگار معروف و بلند آوازه مصر دو بار به دیدار 
امام خمینی)ره( آمده بود، ابتدا در پاریس و ســپس در سال 1358 در تهران. او 
بعد از دیدار تهران، خاطرات خود از این دیدار را در کتابی نزدیک به صد صفحه 
منتشر کرده است. حســنین هیکل می نویسد »امام خمینی را یکی از اصحاب 
رســول خدا )ص( در صدر اسام یافتم که با معجزه ای از تونل زمان عبور کرده و 
به قرن حاضر آمده اســت تا سپاهیان علی )ع( را که پس از شهادت او و به خون 
غلطیدن اهل بیتش )ع( بی فرمانده شده بودند، فرماندهی کند و من این توان را 
در او می بینم«. هم او درباره وایت فقیه می گوید؛ وایت فقیه یک »مین« بود که 
علی در صدر اسام کاشت و خمینی در قرن بیستم زیر پای استکبار منفجر کرد...

8- و حاا در آستانه چهل سالگی انقاب، این پرسش در میان است که چرا از 
بین نرفته ایم؟! مگر نه اینکه تمام چرخ های قدرت مادی جهان علیه ما به چرخش 
درآمده و هنوز هم در همان جهت می چرخند؟! نگاهی به راه پر فراز و نشیبی که 
طی چهل سال گذشته پیموده ایم و عقبه های سخت و نفس گیری که پشت سر 
گذاشته ایم بیندازید. چه می بینید؟ اگر رفتنی بودیم چرا نرفته ایم؟! و اگر ماندنی 

نبودیم چرا مانده ایم؟! 

یادداشت روز

خبر ویژه
وقتی ورشکسته به تقصیر

ادای ساختارشکن ها را درمی آورد
عضو ورشکسته حزب کارگزاران ضمن فرافکنی درباره سوءمدیریت دولت، 

مدعی شد نظام دچار فروپاشی محتوایی شده است.
فائزه هاشمی به روزنامه اجاره ای »مستقل« گفته است: از بین جریانات 
سیاســی، اصاح طلبان واقعی را ملی- مذهبی  هــا می دانم. از همان ابتدای 
انقاب بر روی اصول خود و تفکرات پیشــرفته ای که داشتند، ایستادند و به 
خاطر ماندن در قدرت همان گونه که این گروه حذف شدند و بسیاری دیگر 
از جمله آقای منتظری، کوتاه نیامدند، چنین تفکراتی عما حذف می شوند.
وی در پاسخ این سوال که »در میان نخبگان سیاسی نوعی نگرانی ناشی 
از فروپاشی مشاهده می شود، از دیدگاه شما این فروپاشی تا چه اندازه جدی 
اســت؟« می گوید: از دیدگاه من فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده است و تنها 
فروپاشی ظاهری و فیزیکی اتفاق نیفتاده است و خیلی احتمال می دهم که 
این اتفاق بیفتد، درست یا نادرست پایه های حکومت مستحکم اند، عمدتا از 
طریق ارعاب و... و وحشت هایی که ایجاد می کنند، درست است با معترضین 
داخل خیابان دیگر برخورد فیزیکی مثل سال 88 نمی شود ولی پرونده هایی 
که تشــکیل می شود، دادگاه ها، محکومیت های شــدید مانند اخراج از کار، 

تحصیل و غیره.
وی ضمن نقض حرف خود، در ادامه می گوید: با توجه به این فشــار باا 
و برخوردهایــی که صورت می گیرد و وجود ایــن نگرانی که اگر اینها بروند 
بعد چه می شــود، امکان فروپاشــی فیزیکی کم است ولی از لحاظ محتوایی 
این فروپاشی اتفاق افتاده چرا که هر جا را می بینی فشل است! هر جا دست 
می گذاری خالی از مدیریت و تدبیر اســت! همه چیز رها است، فکری برای 
حل مشــکات نمی شــود یا اگر می شــود به جای بهتر شدن بدتر می شود، 
آثار بهبود دیده نمی شــود، روزمرگی حاکم شده است، مشکات اقتصادی و 
اجتماعی روز به روز افزایش می یابد. بایستی کلی هزینه پرداخت کرد، تاش، 
خشم، افسردگی، ناامیدی، بی تفاوتی و رها کردن، ظاهر پرزرق و برق و آباد 
و باطن توسعه نیافته و زیر جهان سوم داریم، اینها نشانه های خوبی نیست.

فائزه هاشمی اضافه کرد: وزیر آموزش و پرورش یک حرف هایی در مورد 
مافیای کنکور می زند که انگار نه انگار ایشان وزیر هستند و یا آقای روحانی 
یک حرف هایی می زنند که انگار نه انگار رئیس جمهور هســتند. یک جوری 
دارند حرف می زنند انگار اپوزیســیون هســتند، خودتان باید بتوانید و عمل 

کنید، به چه کسی انتقاد می کنید؟! به کی دارید انتقاد می کنید؟!
او ادامه می دهد: انقاب فرزندان خود را می خورد. پدر هم قربانی شد چون 
هدفش حفظ نظام بود، نظام واقعی اسامی، نه نظامی که به سمتش می رویم.
این اظهارات در حالی اســت که برخاف ادعای فائزه هاشمی، فتنه گران 
همراه هاشــمی در سال 88 با برداشــتن نقاب نفاق، شعار دادند »انتخابات 

بهانه است، اصل نظام نشانه است.«
در عین حال باید گفت آنچه دچار فروپاشــی شد، امثال فائزه هاشمی و 
طیف متبوع وی هستند. او چند سال قبل تصریح کرد با دوستان خوب بهایی 
و سازمان مجاهدین خلقی در زندان رفیق شده است. و نیز تصریح کرد: حاضر 
نیست به سازمان مجاهدین خلق بگوید منافقین. چگونه می شود کسی نگران 
نظام اسامی و مردم باشد اما سازمانی را که 17 هزار شهروند و مقام ایرانی را 
ترور کرد، تمجید و ستایش کند؟ فائزه هاشمی با بیوه رجوی چه سر و سّر و 
سنخیتی می تواند داشته باشد؟ یا با بیوه مفلوک محمدرضا پهلوی دیکتاتور 
پهلوی که اقدام به مصاحبه با وی در روزنامه زن کرد؟! اسام فائزه هاشمی 
چگونه اسامی است که دختر وی در گفت وگو با نیک آهنگ کوثر، از مصرف 
شراب در لندن حرف می زند؟! این چه اباحی گری لجام گسیخته ای است که 
باعث مفاســد اقتصادی و پولشویی برادر فائزه هاشمی در پرونده های رشوه 

استات اویل و توتال می شود؟!
اگر بهائیت به عنوان حزب انگلیســی و صهیونیســتی دنبال زدن ریشه 
اسام است، خانم فائزه هاشمی چگونه جذب آنها می شود به خانه سران این 
حزب می رود و عکس یادگاری با آنان می گیرد؟ آیا جز این است که در اوج 
فتنه ســبز و هتاکی به ســاحت امام حسین)ع( معلوم شد بهائیت و سازمان 
منافقین، معرکه گردان اصلی هســتند؟  و آیا یکــی از عناصر فراری طرفدار 
بهائیت، پس از فرار از کشــور، ضمن هتاکی به کتیبه های امام حســین)ع( 

جام شراب در دست نگرفت؟!
بله آنچه دچار فروپاشی شد، تاش باند اشرافی متبوع امثال فائزه هاشمی 
برای کودتا علیه جمهوریت و اســامیت نظام بود که حمایت سیا و موساد و 
ام آی سیکس را پشت سر خود داشت و سرمایه بزرگ اسرائیل محسوب می شد.

و بااخره اینکه امثال فائزه هاشــمی در حزب کارگزاران باید پاسخگوی 
ســوء مدیریت های دولت مورد حمایت خود باشــند و نمی توانند با فرافکنی 
و لگدپرانی)مثا ژســت ساختارشــکنی( از پاســخگویی به افــکار عمومی 
 درباره وعده های داده شــده و فریب مردم درباره اعتماد به شــیطان بزرگ 

فرار کنند.

ذخیره اسکناس ارزی صفر بود
و 18 میلیارد دار را حراج کردید؟!

اظهارات دیروز رئیس جمهور، تاسف درباره سوءمدیریت ارزی دولت را مضاعف می کند.
آقای روحانی دیروز در مجلس گفت: به چه دلیل یک مرتبه در ماه های اولیه سال 
97، کشــور و اقتصاد ما با التهاب مواجه شــد، دلیل این بود که اوا تحریم ها توانست بر 
بازار ارز، هم روانی و هم در عمل تاثیر بگذارد. مردم ما شاید همه ریزه کاری ها را ندانند، 
ما در اوایل سال 97 در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریبا صفر بود، 
آن التهابات در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار و نجات کشور 
از التهاب، تصمیماتی هرچند ســخت اتخاذ و اجرا کند که برای دولت نه اولویت اول و 

دوم که اولویت سوم بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سال 98 حدود 81 هزار میلیارد تومان برای 
کمــک به صندوق ها پرداخت می کنیم. از 110 هزار میلیارد تومان در بخش رفاهی در 
بودجه 98 هشــتادویک هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق ها پرداخت می کنیم. 
کی باید صندوق ها را در مسیر درست قرار دهیم؟ تا کی باید بودجه صندوق ها از بودجه 
ساانه پرداخت شود؟ پس این همه سرمایه گذاری برای صندوق برای چه بود؟ این زمانی 
بود که ما مشکل داشتیم به سمت صندوق  می رفتیم، صندوق بازنشستگی آن قدر پول 
داشــت و به ما کمک می کرد. در زمان جنگ در شــرایطی ما این کار را می کردیم. این 
صندوقی که به ما کمک می کرد ببینید به چه روزی افتاده است و تامین اجتماعی که باید 
روی کار خودش بایستد و این همه بنگاه اقتصادی به اسم شستا درآمدش در سال چند 
درصد است و بنگاه های ضرردهش چند درصد است؟ ما در اقتصاد دولتی مشکل داریم، 
ما بخش خصوصی را تقویت نکردیم، محضر شما عرض می کنم اگر بخش خصوصی ما 
در کشور فعال بود و بار اقتصاد عمدتا بر عهده بخش خصوصی بود امروز تاثیر تحریم در 
کشور ما به مراتب کمتر بود. اگر بار بودجه بر دوش نفت نبود حتما اثر تحریم کمتر بود.

درباره این اظهارات باید پرســید چرا دولت در حالی که به اعتراف آقای روحانی در 
اوایل سال 97 با صفر شدن ذخیره اسکناس ارزی مواجه بود، 18 میلیارد دار را به نرخ 

4200 تومان توزیع کرد؟! آیا این کمک به سناریوی دشمن نبود؟!
در مورد بخش دوم سخنان آقای روحانی جای سؤال است که چرا با همه شعارهای 
پرطمطراق دولت، شستا و صندوق های بازنشستگی، از فرصت حل مشکات کشور و تامین 
بودجه، به مرز ضرر و زیان رسیدند. آیا پس از ۵ سال آزمون و خطا، این خبر خوش دولت 
به مردم اســت؟! یا اینکه دولت طبق منطق غلط امثال وزیر مســتعفی را در شهرسازی 
می خواهد تکالیف  مدیریتی خود را در قالب واگذاری و فروگذاری به دوش مردم بیندازد 

و هزینه های مضاعفی را بر مردم تحمیل کند؟!
حرف های ظریف

گواهی فوت برجام بود
»اگر سخنان اخیر ظریف را بپذیریم که توافق هسته ای به دلیل مسائل امنیتی 

بوده و نه اقتصادی باید بگوییم دولتمردان آگاهانه از مردم سوءاستفاده کرده اند.«
به گزارش الف، با خروج آمریکا از برجام، ایران مانده و توافقی که عمًا فقط به 
تعهدات تهران پرداخته است؛ در واقع تنها قسمتی که از توافق هسته ای در حال حاضر 
اجرا می شود همان تعهدات ایران است. دولت هم که تا چند روز قبل به وعده وعیدهای 
اروپایی دلخوش شده بود در حال ناامید شدن است. سهم ایران از برجام »تقریباً هیچ« 
است. این حرف منتقدان و مخالفان نیست که صحبت رئیس کل سابق بانک مرکزی 
است. اما دولتمردان که دال مرکزی گفتمان دولت اعتدال یعنی همان برجام را شکست 
خورده می بینند و هیچ جایگزینی نیز برای ارائه ندارند، ناچار به قلب واقعیت شده اند.

چنــد روز قبل محمدجــواد ظریف در مصاحبه ای عنوان کــرد هدف از توافق 
هســته ای، مسئله اقتصاد و تحریم نبوده اســت. او در ادامه عنوان می کند: »دولت 
مجبور شــد سرنوشت برجام را با اوضاع اقتصادی مردم گره بزند تا مطالبات را برای 

انعقاد توافق باا ببرد.«
فارغ از مسائل اخاقی که اتفاقاً بسیار مهم و حائز اهمیت هستند اگر سخنان ظریف 
را بپذیریم باید بگوییم دولتمردان عامدانه برای انجام پروژه های خود و توافق با کشورهای 

دیگر از مردم سوءاستفاده کرده اند و از آنها به مثابه یک اهرم فشار بهره گرفته اند.
اما اواً ایده اصلی که منجر به پیروزی حسن روحانی در انتخابات 92 شد بحث 
هسته ای و رفع تحریم ها بود و شعار اصلی وی در انتخابات نیز چرخیدن چرخ کارخانه ها 

همزمان با چرخ سانتریفیوژها بوده است.
اینکه 26 آذر 92 بعد از توافق اولیه، از ظریف در جمع فعاان اقتصادی، صنعتگران، 
تولیدکنندگان و سازندگان داخلی به عنوان قهرمان قهرمانان صنعت و دیپلماسی کشور 
تقدیر شد. اصواً اگر هدف مذاکرات اقتصاد و تحریم نبوده چرا وزیر امور خارجه در 
چنین همایشی شرکت کرده بود؟ مگر این که این امر را سوءاستفاده از فعاان اقتصادی 

و یک بازی برای فشار آوردن به مخالفان بدانیم.
همچنین در مقاطع مختلف حسن روحانی و وزیر امور خارجه وعده لغو یکباره و 

یکجای تحریم ها از روز اول اجرای برجام را داده بودند.
روحانــی روز سه شــنبه 23 تیر ماه ســال 94 پس از اعــام توافق نهایی و در 
گفت وگوی زنده تلویزیونی گفته بود: »به ملت شریف ایران اعام می کنم که طبق این 
توافق )برجام(، در روز اجرای توافق )دی ماه 94( تمامی تحریم ها، حتی تحریم های 
تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم های 
اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور 

کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق«.
همچنین رئیس جمهور 17 خرداد 94 در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست 
گفته بود: »تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، 
اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک ها احیا شوند«. 
حتی حسن روحانی در مرحله دوم انتخابات و در مناظره ها عنوان کرده بود: اگر 

رأی بیاورم غیر از تحریم های هسته ای که برداشتم، بقیه تحریم ها را هم برمی دارم.
در نهایت باید گفت طرح موضوع اینکه هدف برجام اقتصادی و رفع تحریم نبوده 
برای فرار از پاســخگویی و نپذیرفتن شکست برجام به دلیل مبنا و بنیان یک طرفه 

آن است.
مدیران شهری تهران

نباید لواسان نشین باشند
یک جامعه شــناس اصاح طلب با کنایه به مدیــران اصاح طلب گفت مدیران 
شهرداری باید در تهران زندگی کنند نه اینکه منزل شان ویای خارج از شهر باشد.

تقی آزاد ارمکی در گفت وگو با شفقنا اظهار داشت: شهردار تهران باید در تهران 
زندگی کرده باشد و سرمایه و خانواده اش اینجا باشد، نه اینکه منزل او ویای خارج 
از شهر باشد و تنها برای مدیریت کردن به شهر بیاید. یکی از مشکات مدیران شهر 

این است که در ویاهای لواسان زندگی می کنند، و به شهر تهران عاقه ای ندارند.
وی می افزاید: عموم مدیران اینطور هســتند. کدام مدیر کدام خیابان زندگی 
می کند؟ آدم های ذی نفوذ این شهر یا خارج از شهر زندگی می کنند یا جاهای بزرگ 
زندگی می کنند. چنین مدیری ترافیک را نمی فهمد. از محل عبور اتوبوس و خط ویژه 
حرکت می کند و 4 ساعت در ترافیک نمی ماند که بفهمد مردم چقدر عذاب می کشند. 
کســی باید شهردار شده باشد که قبل از ریاست در ترافیک مانده باشد نه اینکه از 
وزارت آمده باشد و شهردار شده باشد و از قبل سمت شهردار، رئیس جمهور شود.

اظهارات آزاد ارمکی، مقارن باسخنان برخی اعضای اشرافی شورای شهر است 
که مدعی اند بلیت مترو باید 10 هزار تومان شود.

مؤمنی: دولت، بودجه را 
حیاط خلوت خود کرده است

دولت در تنظیم بودجه 98 دچار آشــفتگی فکری است و هیچ کوششی برای 
اصاح ساختار بودجه ریزی مشاهده نمی شود.

فرشــاد مؤمنی کارشــناس اقتصادی حامی دولت، ضمن بیان مطلب فوق در 
مؤسسه دین و اقتصاد به ارائه ایحه بودجه 98 به مجلس پرداخت و گفت: درباره 
سهل انگاری های بزرگ و نابخشودنی از سوی دولت به طور کل و بانک مرکزی به طور 
اخص که موجب آشفتگی و بحران آفرینی از ناحیه کاهش ارزش پول ملی و افزایش 
بی ضابطه نرخ ارز شده است، صحبت کرده ایم. طبیعتاً بخشی از این سهل انگاری ها 
و ولنگاری ها در تحوات مربوط به هزینه های دولت انعکاس می یابد. باید از تمامی 
اندیشــمندان مدد بگیریم تا با ارایه تحلیل های عمیق از طول و عرض بودجه سال 
98، کمک کنند تا دولت از این آشفتگی فکری که در تدوین سیاست های اقتصادی 

رنج می برد بیرون بیاید.
اما هم در نطق بودجه ای رئیس جمهور و هم در کلیات سند ایحه با کمال تأسف 
مشاهده می کنیم که هیچ یک از مشکات ساختاری بودجه مورد توجه دولت قرار 

نگرفته است و هیچ کوششی برای اصاح ساختار بودجه ریزی مشاهده نمی شود.
وی متذکر شد: شاهد هستیم در شرایط رکود عمق یافته و تورم رو به فزاینده، 
بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت و دو سوم بودجه کل را شامل 

می شود و همچنان نقش حیاط خلوت خود راحفظ کرده است.
استاد دانشــگاه عامه طباطبایی گفت: متأسفانه همانند پنج سال اخیر هیچ 
اهتمامی در این زمینه نمی بینم و آسیب پذیری مالی دولت حرکت به سمت رفتارهای 
ناهنجار و انتقال ناتوانی ها و نارسایی های خود به زندگی مردم را اجتناب ناپذیر می کند 

و همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: در یک تحقیق صورت گرفته از کارافتادگی بودجه و بی معنا شــدن 
همه نظارت ها بر روی بودجه نشــان داده شد و براساس مفاد قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت حدود 30 درصد از اعتبارات جاری و عمرانی مصوب قابلیت 
جابجایی دارد که یک شوک بزرگ در راستای از برنامه خارج کردن بودجه است یعنی 
30 درصد کل منابع بودجه از خواسته قانون گذار متمایز و تابع صاحدید شخصی و 

عموماً غیرکارشناسی مجریان است.
مومنی ادامه داد: حتی در سال های عادی اقتصاد همواره 20 درصد کل اعتبارات 
به ردیف های متفرقه مربوط است که خصلت غیربرنامه ای دارد و به سهولت می تواند 
تابع صاحدیدهای شــخصی باشد. در سال های اخیر در برخی سال ها سهم آن از 

بودجه بالغ بر 38 درصد هم رسیده بود.

گفت و شنود

خط نمی ده!
گفت: یادت هست که آمریکایی ها بعد از حمله به عراق در سال 2003 
چــه قمپزهایی در می کردند و رجز می خواندند که عراق را فتح کرده اند و 

زمزمه می کردند که بعد از عراق نوبت ایران است؟!
گفتم: متحدان اروپایی و منطقه ای آمریکا هم چه کف و سوتی 

می زدند و از خوشحالی هلهله می کردند!
گفت: حاا کارشــان به جایی رسیده که ترامپ، شبانه و مخفیانه وارد 
عراق می شود، در بغداد راهش نمی دهند و هیچیک از مقامات عراقی حاضر 

به ماقات با او نمی شوند.
گفتم: در عوض مسئوان بلند پایه ایران در راهپیمایی اربعین 
شرکت می کنند، با خیال راحت سه روز پیاده روی می کنند و از سوی 

مردم عراق به گرمی استقبال می شوند. 
گفت: ترامپ با عصبانیت و حسرت گفته است؛ 7 تریلیون دار هزینه 
کردیم و آنهمه کشته دادیم ولی حاا باید مخفیانه و تحت شرایط سخت 

امنیتی وارد عراق بشویم!
گفتم: خب، مردم عراق دارند انتقام می گیرند. روباهه زیر درخت با 
موبایلش شماره می گرفت ولی خط نمی داد، زاغی از باای درخت گفت؛ 
بندازش باا اینجا خط میده! روباه موبایلشو  انداخت باا و زاغ گفت؛ این 

به جای اون قالب پنیری که کاس دوم بودم ازم دزدیدی!

 مشــاور امور بین الملل رئیس  
قوه قضائیه گفت: برجام مرده است 

و ما خارج از برجام هستیم. 
محمدجواد اریجانی مشــاور امور 
بین الملــل رئیس  قــوه قضائیه و دبیر 
ستاد حقوق بشــر در برنامه تلویزیونی 
»بــدون توقف« با اعتقاد بــر اینکه ما 
دیگر هیچ تعهدی به برجام نداریم، بیان 
کرد: ما در برجام دو اندیکاتور داشتیم. 
اندیکاتور اول این است که ما باید نفت 
خودمان را در حد سهمیه مان به راحتی 
بتوانیم بفروشیم و دو اینکه باید سیستم 
بانکی به ما اجازه بدهد این پول نفت را 
هرجور می خواهیم مصرف کنیم و این 
دو اصًا شرط مذاکرات ما در برجام بود 

و انجام نشد.
اریجانی افزود:  حاا ما اولین کاری 
که می توانیم انجام دهیم این است که 
نباید تعهد برجامی را بر دوش خود نگه 
داریم نه اینکه خارج بشویم از برجام. دنیا 
نباید تصور کنند که ما مسئول هستیم 

تمام قدم ها را برداریم و آنها هم هروقت 
دلشان خواست هرکاری انجام دهند. ما 
امروز هیچ تعهد بین المللی نداریم. هفت 
بند از برجام مربوط به آمریکاست و اگر 
شما هفت بند از یک قراردادی را بردارید 
دیگر آن قرارداد اعتبار ندارد. لذا ما باید 
در این مذاکرات کارشناسانه عمل کنیم 

نه تنها سیاسی.
وی با  پاسخ به سؤال که در برجام 
بمانیم یا خارج شویم، بیان کرد: ما اگرچه 
ممکن است به برجام عمل کنیم اما باید 
اعام کنیم که هیچ تعهد قانونی به برجام 
نداریم. و دیگر اینکه در برجام 18 مورد 
هســت که با برجام تضادی ندارد و ما 
بایــد این ها را بافاصله عملیاتی کنیم. 
دیگر اینکه باید بازرسی هایی که مبتنی 
بر پروتکل الحاقی است را نباید بپذیریم. 
لذا دیگر محدودیت در بازرسی هاست. 
یعنی کلی کارهای جالب اســت که به 
دنیا نشــان می دهد که ما تعهد قانونی 
نداریم اما داریم کار می کنیم تا ببینیم 

شما چقدر راه می آیید. دولت امید دارد 
به اینکه اروپا 60-70 درصد از تعهدات 
خود را انجام دهد و من بر خاف دولت 

اعتقاد دارم که این غلط است.
به گزارش تسنیم، دبیر ستاد حقوق 
بشر خاطرنشان کرد: برجام یک قرارداد 
مرده است اما مسئله بین المللی است و 
گزینه های ما بسیار بیشتر، پیچیده تر و 
دقیق تر از ســاده خارج شدن از برجام 

است. ما اصا از برجام خارج هستیم.
هدف اصلی اروپا

ایزدی کارشــناس مســائل  فواد 
بین الملل در خصــوص اعام مکانیزم 
مالی ویژه از ســوی اروپا تا پایان سال 
میادی جاری، اظهار داشــت: ما نباید 
چندان به طرف اروپایی امیدوار باشیم 
چرا که از نظر آنهــا چه مکانیزم مالی 
ویژه جهت تداوم همکاری با ایران ارائه 
شود چه نشود، چه به ایران امتیاز بدهند 

یا ندهند ایران در برجام خواهد ماند.
بقیه در صفحه 11

محمدجواد اریجانی:

برجام مرده است و ما خارج از آن هستیم

یک هفته نامه آمریکایی تصریح 
کرد: با توجه به محبوبیت نیروهای 
مقاومت مردمی مورد حمایت ایران 
و رســانه های متعدد وابسته این 
نیروها در عراق، هواداری از ایران 
در عراق مستمر خواهد ماند. این 
فرمانده نیروهای قدس ایران یعنی 
در  که  بود  قاسم سلیمانی  سردار 
خطوط مقدم جبهه ها علیه داعش 
مغز  که  اوست  و  داشــت  حضور 
بازگرداندن  متفکر اصلی عملیات 
کرکوک به کنتــرل بغداد قلمداد 

می شود.
می نویســد:  پالیســی  فاریــن 
تحریم هــای آمریکا علیه ایران تنها بر 
تجــارت میان این دو کشــور اثرگذار 
نیست بلکه به تجارت متحدان آمریکا 
با ایران نیز تسری می یابد. عراق یکی از 
کشورهایی است که در دوراهی تعامل 
با این دو کشــور گیر افتاده و فرصت 
کوتاهی از آمریکا گرفته تا جایگزینی 
برای شــراکت تجاری با ایــران بیابد. 
ایــن فرصت کوتاه بــرای قطع روابط 
عمیق و طوانی عراق با ایران غیرواقع 
بینانه است. با وجود اینکه عراق کشور 
نفتخیزی است، به واردات گاز طبیعی از 
ایران برای تولید برق وابسته است. حتی 
با این واردات نیز عراق دچار مشــکل 
قطعی مکرر برق است که تحمل گرمای 

سوزان را برای مردم ناممکن می کند.

فشــار بر عراق بــرای قطع روابط 
اقتصادی با ایران، به منزله تنبیه مردم 
این کشور در مواجهه با زمستان سرد 
خواهد بود. هرگونه افزایش فشــار بر 
خدمــات عمومی در عــراق، به معنی 
احتمال بروز ناآرامی های بیشتر مانند 

اعتراضات اخیر در بصره خواهد بود.
به گزارش »انتخاب« فارین پالیسی 

می افزاید:
عــراق نه تنهــا طوانی ترین مرز 
خاکــی را بــا ایــران دارد، بلکه نفوذ 
اقتصادی، مذهبی و سیاســی ایران در 
این کشور از ســال 2003 تاکنون بر 
کسی پوشیده نمانده است. فروشگاه های 
این کشور مملو از محصوات تولید ایران 
اســت و خیابان ها نیز بــا خودروهای 
ساخت ایران بند آمده اند. روابط نزدیک، 
تعرفه های پاییــن و محصوات ارزان 
تولید ایران، این کشــور را به شریکی 

حیاتی برای عراق تبدیل کرده است.
ارزش تجــارت ایــران و عراق به 
دوازده میلیارد دار در سال می رسد 
و مقامــات عراقــی بــرای حفظ این 
روابط ثابت قدم هســتند. برهم صالح 
رئیس جمهوری تازه به قدرت رسیده 
در عــراق، بر اهمیــت حفظ روابط با 
تهران تاکید کرده اســت.صرفنظر از 
افزایش فشار آمریکا برای قطع رابطه با 
تهران، هر دو کشور ایران و عراق برای 
توسعه روابط دوجانبه مصمم هستند. 

به منظور جبران کاهش تجارت ایران 
با جهان در نتیجه تحریم های آمریکا، 
روحانــی رئیس جمهوری ایران هدف 
گســترش تجارت با عراق از ســطح 
فعلی به 20 میلیارد دار را در دستور 
کار خــود قرار داده اســت.با توجه به 
وســعت روابط میان ایــران و عراق و 
مــرز طوانی میان دو کشــور، هیچ 
دولتی قادر نخواهد بود مانع گسترش 
بازار ســیاه میان دو کشــور شود به 
خصوص اگر پای معامات ارزی وسط 
بیاید. به عاوه از آنجا که تحریم های 
آمریکا تنها بر معامات با دار آمریکا 
تاثیــر می گــذارد، ایــران و عراق به 
توافق رســیده اند تا صادرات گاز را به 
ازای دریافــت مواد غذایی و کااهای 
بشردوســتانه ادامه دهند. با توجه به 
محبوبیت نیروهــای مقاومت مردمی 
مورد حمایت ایران و رسانه های متعدد 
همســو در عراق، هواداری از ایران در 
عراق مستمر خواهد ماند. این فرمانده 
نیروهای قدس ایران یعنی سردار قاسم 
ســلیمانی بود کــه در خطوط مقدم 
جبهه ها علیه داعش حضور داشــت و 
اوســت که مغز متفکر اصلی عملیات 
بازگردانــدن کرکوک به کنترل بغداد 
قلمداد می شــود. در صورت اجبار به 
انتخاب میان ایران و آمریکا، بسیاری 
از سیاستمداران این کشور ایران را به 

جای آمریکا برخواهند گزید.

فارین پالیسی: آمریکا اشتباه می كند
نمی توان میان ایران و عراق جدایی انداخت

شــبکه دولتی انگلیس، بشار 
اسد و ایران در سوریه را بزرگ ترین 
نیروهای  اعام خــروج  برندگان 

آمریکا معرفی کرد.
سایت بی بی سی در تحلیلی نوشت: 
تصمیم دونالد ترامــپ، رئیس جمهور 
آمریــکا، برای خارج کــردن نیروهای 
کشورش از سوریه، برخی را خوشحال 
کرد و برخی را ناراحت، مضطرب و حتی 
سردرگم. بشار اسد؛ همه می گفتند که 
روزهایش به شماره افتاده و در دومینوی 
بهار عربی، پاییز حکومتش فرا رسیده و 
به زودی ســقوط می کند. بشار اسد اما 
به ســختی جنگید. همچنان در قدرت 
باقی مانده اســت. آن هم بعد از هفت 

سال جنگ.
یکی از نخستین کسانی که ممکن 
اســت از شــنیدن خبر تصمیم دونالد 
ترامپ خوشحال شده باشد، بشار اسد 
اســت. هر چند که نیروهــای نظامی 
آمریکا- هر قدر اندک- برای یاری به او 
یا سرنگونی او در سوریه حضور نداشتند.

با این حال، ایــن نیروها دلگرمی 
بزرگی بودند برای کردهایی که خیلی 
زود از ابتدای جنگ داخلی سوریه موفق 
شدند کنترل بخش های مهمی از شمال 

غرب سوریه را به دست بیاورند.
اســد در این جنگ که خیلی زود 
موجب شــده بود کنترل حدود ســه 

چهارم کشــور را از دست بدهد، آرام 
آرام مناطق تحت کنترل شورشیان و 
مخالفان را پس گرفته است. او در سال 
2018 کار را در جنوب کشور یکسره 
کــرد و حاا همه هم و غمش، مناطق 
شمالی است که نیمی از آن در دست 
کردهاســت و نیمی هم توســط باقی 

مخالفان اداره می شود.
در شــمال غرب نیروهای اسد گام 
به گام به ســوی مرزهای ترکیه پیش 
رفته انــد و در این مســیر پیروزی های 

خیره کننده ای به دست آورده اند.
در روزهــای اخیر نیــز به محض 
اعام خبــر تصمیم ترامپ برای خروج 
نیروهای آمریکایی از سوریه، نیروهای 
وفادار به بشار اسد جنوب ادلب و شمال 
حما را موشک باران کردند. این مناطق، 
در کنار قســمت کوچکــی از گذرگاه 
مرزی در جنــوب، آخرین بخش ها از 
خاک سوریه هستند که هنوز در کنترل 

مخالفان است.
حضور نیروهای نظامی آمریکایی در 
خاک سوریه، یکی از جدی ترین موانع 

برای بشار اسد بود.
روســیه احتمااً برنده مهم خروج 
نیروهای آمریکا از سوریه است. این کشور 
تقریباً همزمان با ورود نظامیان آمریکایی 
به خاک سوریه در سال 201۵، وارد این 

جنگ شد.

پوتیــن،  وادیمیــر  واکنــش 
رئیس جمهور این کشور نیز جز ستایش 
و تأیید تصمیــم دونالد ترامپ نبود. او 
حتی تاش نکرد که خوشــحالی اش را 
پنهان کند و گفت که اگر تصمیمی برای 
خروج از سوریه گرفته شده، »تصمیم 

درستی است.« 
خــروج آمریــکا می تواند نشــانه 
روشنی باشد از عقب نشینی واشنگتن از 

سرشاخ شدن با رقیب دیرینه اش.
اما ایران در جنگ داخلی ســوریه،  
چندین هدف موازی را دنبال کرده که 
همگی شان یک نقطه تاقی دارند، حفظ 
بشار اسد در قدرت. بشار - همانند پدرش 
حافظ- متحد اســتراتژیک رژیم تهران 
است. به این معنا که تهران و دمشق، به 
واسطه دشمن مشترک )صدام حسین، 
اسرائیل یا آمریکا( دهه هاست که با هم 

دست دوستی دادند.
این خروج برای ایران ارزش تبلیغاتی 
نیز دارد، چرا که در نهایت در جنگی که 
در آن پتانسیل کافی برای نبرد مستقیم 
بین ایران و آمریکا وجود داشت، ایران 
در میدان باقی مانده، وفادار به متحدش 

و آمریکا در راه خروج است.
در کنار این پیروزی تبلیغاتی، خروج 
آمریکا از سوریه می تواند یکی از مشکات 
بزرگ تهران را نیز حل کند؛ راه ارتباطی 
با حزب اه لبنان برای ارسال کمک های 

مختلف از جمله ساح و حتی موشک. 
این راه در حال حاضر از دو گذرگاه اصلی 
با سد آمریکا روبه رو است. یکی در مسیر 
استراتژیک شــهر القائم )در عراق( به 
شهر ابوکمال )در سوریه( و دیگری در 

گذرگاه الولید.
هرچند کــه هنوز خروج این گروه 
قطعی نیست، اما اگر این اتفاق بیفتد و 
کنترل این جاده نیز به دست طرفداران 
اسد یا شــبه نظامیان وابسته به ایران 
بیفتــد، امتیاز ویــژه ای نصیب تهران 
خواهد شــد. شاید دایلی از این دست 
بود که تنها سه ماه پیش جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی آمریکا گفت تا زمانی 
که ایران در سوریه فعال است، آمریکا از 
سوریه خارج نخواهد شد؛ اظهارنظری 
که ظاهراً اهمیتــی برای دونالد ترامپ 
نداشته و نتوانسته بر رئیس جمهور آمریکا 

اثری بگذارد.

بی بی سی: ایران در میدان ماند
و آمریکا را از سوریه بیرون كرد اگر رفتنی بودیم 

چرا نرفته ایم؟!



اخبار كشور

حذف داور ضدانقاب از جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر

در پی انتقاد کیهان از انتصاب داورانی با اندیشــه مخالف انقاب، یکی از 
این داورها برکنار شد. یک عکاس علیرغم برگزاری یک نمایشگاه علیه حجاب 
اســامی و توهین و تحقیر زنان محجبه، اما با حکم دفتر هنرهای تجســمی 
وزارت ارشاد به عنوان داور در یازدهمین جشنواره تجسمی فجر منصوب شده 
بود. با این حال و با هشدار کیهان نسبت به سابقه این عکاس که مورد تشویق 
رسانه های معاند هم قرار گرفته بود، وزارت ارشاد اقدام به برکناری وی کرد. 

هــر چند که هنوز هم عناصر فعال علیه ارزش های دینی و انقابی در فضای 
هنری کشــور، در رده های مختلف برگزاری این جشنواره دیده می شوند. ازجمله 
کاریکاتوریستی که سابقه طرح یک کارتون علیه امام خمینی)ره( را دارد و یا فرد 
دیگری کــه اهداف خود را با ترویج اباحه گری در ایــن عرصه دنبال می کند. در 
خبری با عنوان »شــوالیه های ناتوی فرهنگی، داور جشنواره هنر فجر شدند« که 
در تاریخ 29 آذر در ستون اخبار ادبی هنری منتشر شده بود، به تفصیل به کارنامه 
این افراد پرداخته شــد. آیا وزارت ارشاد نسبت به انتصاب سایر این فعاان هنری 

بدسابقه به عنوان داور جشنواره ای با عنوان »فجر« واکنش نشان خواهد داد؟
هشدار دادستان عمومی تهران 

به هنجارشکنی و دین ستیزی در تئاتر!
دادستان عمومی و انقاب تهران با  اشاره به گزارش های مستند از تبلیغات 
ضد دینی در یک تئاتر خواستار ورود جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به 
این موضوع شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، عباس جعفری دولت آبادی، 
دادســتان عمومی و انقاب تهران در برنامه پارک شــهر رادیو تهران درباره 
حواشــی تئاتری که در یکی از هتل های مجلل در حال اجراســت گفت: در 
هفته گذشته برای دیدن این تئاتر، بدون اطاع قبلی دو بار بازرس فرستادیم. 
گزارش های مکتوب به ما ارائه کرده اند. متأسفانه نتیجه بازرسی ها این است که 
حجاب در این تئاتر وضعیت مناسبی ندارد. از سوی دیگر تبلیغات ضد دینی 

انجام می شود. در این تئاتر پرچم کشور فرانسه برافراشته بوده است.
 دادستان عمومی و انقاب تهران گفت: نوع رفتار هنرپیشه ها در این نمایش 
مناسب نبوده است. گزارش های کتبی برای وزیر ارشاد فرستادیم. اگر می خواستیم 
وظیفه ذاتی را اعمال کنیم باید تئاتر بسته می شد. اما قبل از آن به وزارت ارشاد 
اطاع دادیم. دستگاه ها باید به وظایف ذاتی خود عمل کنند. نباید در تمام موارد 
دادســتانی ورود کند. بعد از این دو نامه برای وزیر ارشاد فرستادیم. هنوز نواقص 
برطرف نشده است. تنها صدور یک اطاعیه را دیده ایم.  دولت آبادی گفت: البته 
تیم جدیدی که به محل اعزام شد، گزارش هایی ارائه کرد که تا حدودی وضعیت 
بهتر شده است. ولی هنوز نواقص برطرف نشده است. وی اظهار داشت: هنگامی 
که یک تصادف رخ می دهد، همه می گویند که چرا کاری برای ایمن سازی انجام 
نشده است. اما زمانی که یک تئاتر برگزار می شود که یک ارزش دینی زیر سؤال 
می رود و وقتی گروهی بدون توجه به معیارهای جمهوری اســامی ایران تئاتر 
برگزار می کنند، هیچ کس اعتراض نمی کند. ما معتقد هستیم که باید دستگاه ها 
نظارت کنند و امیدواریم که پیام ما را بشنوند. باید دستگاه های فرهنگی همکاری 
 کنند اگر همکاری کنند بسیاری از مشکات بدون دستگیری و توقیف قابل حل 
است. دولت آبادی درباره هنجارشکنی اخاقی در این نمایش گفت: بله این مسئله 
در این تئاتر بود که در هتل ها برگزار می شــود. امیدواریم وزیر ارشاد که فریخته 
هستند به این موضوع ورود کنند.  دولت آبادی درباره باطل شدن پروانه فعالیت 
تئاتر شهرزاد گفت: دادستانی به این موضوع ورود نکرده است. در مورد فیلم های 
ســینمایی و مسائل کنســرت ها و تئاتر و موسیقی هایی که در خیابان ها نواخته 
می شــود. از وزارت ارشاد خواستیم به وظیفه ذاتی خود که مدیریت این مسائل 
اســت توجه بیشتری کند تا دســتگاه پلیس و دادستانی مجبور نشوند در تمام 
موارد وارد شــوند. دادســتانی و پلیس آخرین سنگر است. زمانی ورود می کنیم 

که دیگر چاره ای نباشد.
کارگردان »قاده های طا«:

پیدا کنید »نفوذی ها« را!
کارگردان فیلم »قاده های طا« با اشاره به سانسور بخش هایی از این فیلم، 
نسبت به وجود نفوذی ها در صداوسیما هشدار داد. به بهانه پخش چند باره فیلم 
»قاده های طا« از سیما به مناســبت سالگرد حماسه 9 دی، ابوالقاسم طالبی 
کارگردان این فیلم در شبکه های اجتماعی نوشت: »از دکتر علی عسگری پرسیدم 
چرا هر ســال 9 دی فیلم »قاده های طا« دچار سانسور و عدم پخش می شه یا 
پس از فشــار مردمی برای پخشش می فرستید شبکه افق؟ گفتند من تا حاا در 
مورد این فیلم چنین تصمیمی نگرفتم.... به نظر شما این نفوذی پرقدرت کیست 

که در تلویزیون هر سال سعی می کنه این قطعه از تاریخ درست دیده نشه؟«
رهبر مسلمانان نیجریه 

در یک جشنواره سینمایی تجلیل می شود
تاار اندیشــه حوزه هنری در روز یکشــنبه هفته آینده مصادف با سالگرد 
حماســه مردمی 9 دی سال ۱۳۸۸ میزبان مراســم افتتاحیه نهمین جشنواره 
مردمی فیلم عمار می شــود. بر اســاس اعام دبیرخانه جشنواره عمار، عاوه بر 
معرفی برگزیدگان بخش های »نماهنــگ«، »برنامه تلویزیونی«، »پویانمایی«، 
»فیلــم ما«، »نقد، مقاات و پژوهش های ســینمایی« و »فیلمنامه«، مراســم 
پاسداشت ویژه شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و حامد زمانی هنرمند 
جوان موســیقی انقاب نیز در افتتاحیه برگزار می شود. افتتاحیه جشنواره، روز 
یکشنبه از ساعت ۱۸:۳۰ در تاار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود و دبیرخانه 
جشنواره از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرده است. اکران های 
مرکزی نهمین جشنواره عمار از ۱۰ دی الی ۱۸ دی در سینمافلسطین برگزار 
می شــود و عاقمندان در شهرهای مختلف کشور نیز می توانند با ارسال عبارت 
 Ekran.ammarilm.ir ثبت نام« به ۳۰۰۰۴۵۵۰ و یا مراجعه به ســایت«
جهت ثبت نام و اکران فیلم های این جشنواره در شهر و روستای خود اقدام کنند.

ویژه برنامه های
 بزرگداشت حماسه 9 دی در سیما

شــبکه یک سیما به مناسبت سالروز حماســه بزرگ 9 دی عاوه بر دعوت از 
مهمانان، برنامه هایی نیز تدارک دیده است. به گزارش پایگاه اطاع رسانی سیما، در 
جدول پخش شبکه یک سیما عاوه بر حضور میهمانان ویژه در برنامه های »صبح 
بخیر ایران« و »ســیمای خانواده«؛ چند مســتند و گفت وگــوی ویژه و یک فیلم 
سینمایی به مناســبت سالروز نهم دی از شنبه تا دوشنبه قرار دارد. در روز شنبه 
۸دی ماه؛ مستند »به رنگ سبز« شنبه از ساعت ۱۶، ویژه برنامه »فرمول یک« از 
ساعت ۱۷:۳۰ و فیلم سینمایی »قاده های طا« بعد از خبر ۱9 روی آنتن می رود. 
در روز یک شــنبه 9 دی از ساعت ۱۰ صبح پخش اجتماع مردمی در قاب شبکه 
یک قرار می گیرد و همچنین برنامه »طرحی برای فردا« با ســخنرانی استاد رحیم 
پور ازغدی از ســاعت ۱۶ پخش می شود. در روز دوشنبه ۱۰ دی ماه در ساعت2۳ 

مستند »شورش در شهر« نیز از این شبکه پخش می شود.

عیادت آیت اه جنتی از آیت اه مومن
رئیس  مجلس خبرگان رهبری از آیت اه مومن عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت اه جنتی رئیس  مجلس خبرگان 
رهبری با حضور در بیمارستان شهید بهشتی از آیت اه مومن عیادت کرد و در 

جریان روند درمان ایشان قرار گرفت.
رئیس  بیمارستان شهید بهشتی گزارشــی از روند درمانی آیت اه مومن 

نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری ارائه کرد.
آیت اه مومن از جمعه شــب گذشته در بیمارســتان شهید بهشتی قم 

بستری است.
سرقت اطاعات 

بیش از یک میلیون کاربر اینستاگرام در ایران
مرکــز ماهر  اعام کرد که اطاعات بیــش از یک میلیون کاربر 
اینستاگرام در ایران در اختیار تولیدکنندگان برنامه های اندرویدی که 

خدمات مرتبط با اینستاگرام ارائه می دهند قرار گرفته است.
بــه گــزارش مرکز مدیریــت امــداد و هماهنگی عملیــات رخدادهای 
رایانه ای)ماهر(، یکی از شبکه های اجتماعی محبوب در ایران اینستاگرام است 
و  برنامه هــای زیادی با نام های »فالوئریاب«، »ایــک بگیر«، »آنفالویاب« و 
عناوین مشابه برای ارائه خدمات جانبی به کاربران اینستاگرامی در مارکت های 
داخلی منتشــر شده اســت. همانطور که نام برنامه ها نشــان می دهد، هدف 
برنامه ها عمدتا گرفتن فالوئر و ایک و... برای کاربران اینستاگرام است. پیشتر 
در مهرماه ۱۳9۷، هشداری توسط مرکز ماهر با عنوان »هشدار مرکز ماهر در 
خصوص برنامه های مرتبط با اینستاگرام« منتشر شد. در این گزارش جزییات 
بیشــتر این بررســی ارائه می شــود که البته با توجه به زمان سپری شده از 
آغاز بررســی های فنی،  ممکن است تغییراتی در اپلیکیشن های مطرح شده و 

اطاعات انتشار یافته صورت پذیرفته باشد.  
در بررسی انجام شده بیش از 2۰۰ برنامه اندرویدی که خدمات مرتبط با 
اینستاگرام ارائه می دهند از مارکت های داخلی جمع آوری و بررسی شد. از این 
میان حدود ۱۰۰ برنامه برای ارائه خدمات نیاز به ورود به حســاب اینستاگرام 
کاربر داشــتند. در بین این برنامه ها بیش از ۵۰ برنامه سارق اطاعات کاربران 
شناســایی شــد. این برنامه ها نام کاربری و رمز عبور اینستاگرامی کاربر را به 
روش های مختلف استخراج کرده و به سرور توسعه دهندگان ارسال می کردند. 
با توجه بــه آمار نصب های این برنامه ها به صورت تخمینی اطاعات بیش از 
یک میلیون کاربر اینســتاگرام در ایران در اختیار تولیدکنندگان این برنامه ها 

قرار گرفته است.
بســیاری از برنامه های دیگر )از بین ۱۰۰ برنامــه( نیز با وجود اینکه به 
کاربــران اطمینان می دادند کــه به رمز عبور آن ها دسترســی ندارند ولی با 
اســتفاده از روش هایی، رمز عبور را اســتخراج می کردند. برای این دســته از 
برنامه ها شــواهدی از ارســال رمز عبور به سرور خود برنامه ها مشاهده نشد و 
به همین دلیل این برنامه ها در لیســت برنامه های سارق ذکر نشده اند. نتایج 
بررســی این برنامه ها در گزارش دوم ارائه شــده است. متاسفانه از بین حدود 
۱۰۰ برنامه بررســی شده تقریبا نیمی از آنها ســارق بودند و اکثر برنامه های 
باقیمانده نیز حداقل رمز عبور اینستاگرام کاربر را استخراج می کردند )هرچند 
شــواهدی مبنی بر سرقت کامل یافت نشد( و از این نظر این برنامه ها در کل 
خطر باایی دارند و بهتر اســت که فروشــگاه های اندرویدی پیش از انتشــار 
چنین برنامه هایی )که نیاز به ورود به حساب کاربری اینستاگرام دارند( بررسی 

دقیق تری داشته باشند.
ازم به ذکر است که در این تحقیق تمام برنامه های اندرویدی مارکت های 
داخلی از این نوع بررســی نشــدند و فقط یک مجموعه دویســت  عددی از 
برنامه ها برای نمونه جمع آوری و تحلیل شــدند، در نتیجه احتماا برنامه های 

سارق دیگری نیز در مارکت ها حضور دارند.
با همکاری صورت گرفته از ســوی مارکت های توزیع کننده، شــماری از 
این اپلیکیشــن ها حذف شــده اند، برخی از صفحات فیشینگ مورد اشاره نیز 
با همکاری میزبانان داخلی و خارجی حذف گردیدند، اما متاســفانه برخی از 
دامنه های فیشــینگ صفحه ورود اینستاگرام به دلیل عدم همکاری میزبانان 

خارجی همچنان فعال هستند.
ایران روی اروندرود پل می سازد

مدیرکل خط و ســازه های فنی راه آهن کشور با اشاره به ساخت 
راه آهن شــلمچه - بصره گفت: برای ایجاد این اتصال ایران بر روی 

اروندرود پل ریلی بازشو می سازد. 
به گزارش ایرنا ســیدمحمد موسوی در حاشــیه بازدید از خطوط ریلی 
خوزســتان با بیان اینکه این طرح شامل ۳۵ کیلومتر اتصال شبکه ریلی عراق 
به مرز شلمچه است، افزود: شبکه ریلی این کشور از بصره به خرمشهر و آبادان 
و بعد از آن به بندر امام خمینی)ره( می رســد که در آینده ای نزدیک اجرایی 

می شود.
مدیرکل خط و ســازه های فنی راه آهن کشــور با بیان اینکه برای اجرای 
این طرح یک پل تاشو بر روی اروند رود نصب می شود، گفت: به منظور کمتر 
شــدن برخورد خودروها و عابران پیاده با قطار سازه های ویژه ای برای این امر 

نصب می شود.
وی به تصمیم گیری های ازم برای بهسازی برخی خطوط در شبکه ریلی 
استان خوزستان  اشاره کرد و افزود: در سال آینده بازسازی خطوط ایستگاهی 
در 2 منطقه بندر امام خمینی)ره( و سربندر اجرایی خواهد شد که پیش بینی 

و برآورد ازم در این خصوص انجام شده است.
وی با بیان اینکه راه آهن جنوب به یکی از مناطق ویژه در حوزه حمل ونقل 
بار برای راه آهن جمهوری اسامی تبدیل شده است، افزود: ویژگی خطوط راه 
آهن در این منطقه باعث شده تا چند تقاطع همسطح در محدوده خوزستان 

پیش بینی شود.
این مقام مســئول در راه آهن جمهوری اســامی ایران مهم ترین برنامه 
راه آهن را توسعه ریلی دانست و گفت: عاوه بر دوخطه کردن مسیرهای ریلی 

در منطقه جنوب، اتصال شبکه ریلی عراق به ایران در حال پیگیری است.
وی درخصوص تاثیر تحریم ها بر روند اجرایی طرح های ریلی کشور گفت: 
به طور قطع تحریم تاثیراتی در روند اجرای طرح های ریلی کشــور داشته اما 
با تمهیداتی که اتخاذ شــده تاش گردیده تــا تاثیر این تحریم ها به کمترین 

میزان خود برسد.

اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقاب : هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده 
به دست آورد به برکت خون این جوانان شهید است .

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

مقام خدایی به مسیح ندهید
 او بنده پروردگار خویش است

»آنها که گفتند: خداوند همان مسیح فرزند مریم است، به 

یقین کافر شدند. (با اینکه خود) مسیح گفت: ای بنی اسرائیل! 

خداوند یگانه را که پروردگار من و شما است، پرستش کنید، 

زیرا هر کس شریکی برای خدا قرار دهد، خداوند بهشت را 

بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است و ستمکاران 

یار و یاوری ندارند«.
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مراســم ترحیم و بزرگداشــت فقیه عالیقدر 
مجمع  رئیس فقید  هاشمی شــاهرودی  آیــت اه 
تشــخیص مصلحت نظام، صبح پنجشنبه با حضور 
رهبر معظم انقاب اسامی در حسینیه  امام خمینی 

)رحمه ً اه( برگزار شد.
در این مراســم که اعضای خانواده و بستگان آیت اه 
هاشمی شاهرودی، رؤسای قوای سه گانه، علما و روحانیون، 
مســئوان، شــخصیت ها، میهمانان خارجی و قشرهای 
مختلف مردم حضور داشتند، قاریان قرآن آیاتی از کام اه 
مجید را تاوت کردند و ذاکران اهل بیت )علیهم السام( به 

ذکر مصیبت پرداختند.
همچنین حجت ااســام صدیقی در سخنانی، نزول 
هدایــت الهی را لطــف دائمی پروردگار بــر بندگان خود 
دانســت و با  اشاره به نقش مهم علمای دین در این مسیر، 
گفت: آیت اه هاشمی شاهرودی از جمله فقیهان بزرگ و 
برجســته ای بود که با وجود قرار داشتن در قله های علم و 
معرفت، هیچ گاه از عمل به تکالیف اجتماعی و انقابی خود 
غافل نشد و با وایت مداری کامل، تا آخرین لحظه مفتخر 

به خدمت گزاری مردم و به نظام اسامی بود.
بزرگداشت آیت اه هاشمی شاهرودی 

در مسجد اعظم قم
خبر دیگر اینکه مراســم بزرگداشت آیت اه هاشمی 
شــاهرودی چهارشــنبه شب از ســوی جامعه مدرسین، 
مجلس خبــرگان، مرکز مدیریت حوزه های علمیه و دیگر 
مراســم حوزوی با حضور علما و اقشــار مختلف مردم در 

مسجد اعظم برگزار شد.
در این مراســم آیت اه جنتی رئیس مجلس خبرگان 
رهبری، علی اریجانی رئیس مجلس شــورای اســامی، 

در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد

مراسم بزرگداشت مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی
با حضور رهبر انقاب، مسئولین و مردم

آیــت اه نوری همدانــی از مراجع تقلیــد، آیت اه علوی 
گرگانی، آیت اه یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم و محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

حضور یافتند.
آیت اه امینی، آیت اه کعبی، آیــت اه اعرافی، اکرم 
کعبی دبیرکل جنبش نجبا، حجت ااســام والمســلمین 
شهرستانی و جمعی از مسئوان کشوری و لشکری از دیگر 

چهره های شرکت کننده در این مراسم بودند.
آیت اه هاشمی شاهرودی فقیهی نوآور 

و عالمی مسئولیت پذیر بود
آیت اه ســید هاشم حسینی بوشهری پنج شنبه شب 
در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی که 
در مسجد اعظم قم برگزار شد، آن مرحوم را فقیهی نوآور 
و عالمی مسئولیت پذیر دانســت و با بیان اینکه این عالم 

برجسته تمام عمرش را با اخاص به انجام وظیفه پرداخت 
اظهار کرد: توصیفات مقام معظم رهبری و مراجع تقلید از 
آیت اه هاشمی شاهرودی نشان دهنده خصوصیات بارز این 
عالم برجســته است چراکه انسان هایی که روح خداترسی 
دارند نزد خدا و بندگان او ارزشــمند بوده و دارای جایگاه 

باایی هستند.
وی با تاکید بر اینکه آیت اه هاشمی شاهرودی عاوه  
بر اینکه عالم و فقیه بود تا حد مرجعیت ظهور و بروز پیدا 
کرد تصریح کرد: خاندان آیت اه هاشمی شاهرودی از علما 
هستند و ایشــان در خانواده ای مذهبی رشد کردند؛ این 
فقیه وارسته در 2۷ سالگی به درجه اجتهاد رسید که این 

موضوع نشان دهنده نبوغ ایشان است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دقت باا، تسلط 
بر مباحث،  اشراف فقهی و نوآوری و نواندیشی در مباحث 

فقهی را از جمله خصوصیات آیت اه هاشــمی شاهرودی 
دانســت و افزود: مرزبانان افکار شــیعه علما هســتند و 
یکی از وظایف آنان جلوگیری از هجمه های دشــمنان به 

اندیشه های تشیع هجمه نبرند.
وی با تاکید بر اینکه یک عالم نقش آفرین از ۷۰ هزار 
عابد برتر است، مسئولیت های آیت اه هاشمی شاهرودی 
در دوران انقاب اســامی را مورد توجه قرار داد و گفت: 
ریاســت قوه قضائیه و مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
عضویت در شــورای نگهبان، مجلس خبــرگان و جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم نشانگر شایستگی ایشان در این 

مناصب است.
آیت اه حسینی بوشهری اهمیت علم و فقاهت در نزد 
پروردگار از دیدگاه آیــات و روایات را مورد توجه قرار داد 

و اذعان کرد: مردم با تشــییع باشکوه و حضور پرشور در 
مراسم بزرگداشت این عالم، علما را تکریم کرده اند و اکرام 

عالم اکرام رسول و اکرام رسول اکرام خدا است.
وی با بیان اینکه کســانی کــه در راه خداوند جهاد با 
نفس می کنند از ســوی خداوند هدایت شده و مسیرشان 
هموار خواهد شد، به آثار شــکنجه های جسمی و روحی 
بر بدن آیت اه حســینی بوشهری به سبب دستگیری در 
زندان بعثی ها  اشاره و تصریح کرد: شخصیت علمی آیت اه 
هاشمی شــاهرودی به ســبب ورود ایشــان به موضوعات 

سیاسی تحت الشعاع بود.
از سوی دیگر صبح امروز شــنبه مجلس بزرگداشت 
فقیه عالیقدر مرحوم آیت اه هاشــمی شاهرودی از سوی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، 

قوه قضائیه و شورای نگهبان برگزار می شود.

یادبود جانباختــگان حادثه دلخراش  مراســم 
واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات 

دانشگاه آزاد، در مجتمع سوهانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسامی، مراسم 
یادبود دانشــجویان جانباخته حادثه ناگوار واژگونی اتوبوس 
حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات، عصر پنجشنبه با 
حضور علی اکبر وایتی رئیس هیئت موسس و هیئت امناء 
دانشگاه آزاد اسامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه 
آزاد، معاونان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی، 
روسای واحدهای دانشگاه آزاد استان تهران، شخصیت های 

علمی، دانشگاهی و سیاســی در مسجد نور وایت واقع در 
مجتمع سوهانک برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از دانشجویان، 
اســاتید، کارکنــان دانشــگاه آزاد اســامی و جمعــی از 
خانواده های جانباختگان برگزار شد، پیام تسلیت رهبر معظم 
انقاب قرائت و ضمن ادای احترام به جانباختگان این حادثه 

با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آنها گرامی داشته شد.
گفتنی اســت، روز سه شــنبه گذشــته بر اثر واژگونی 
اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات، ۱۰ نفر کشــته و 2۵ نفر 

مصدوم شدند.

مراسم یادبود دانشجویان جان باخته حادثه 
واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

کمیته ویژه پیگیری سانحه تصادف اتوبوس واحد 
علوم و تحقیقات در اطاعیه ای از برکناری پنج نفر از 

مدیران این واحد دانشگاهی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسامی، کمیته 
ویژه پیگیری سانحه تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد اسامی 
واحد علوم و تحقیقات که بر اساس دستور رئیس  دانشگاه 
آزاد اســامی تشکیل شد طی اطاعیه ای خبر از برکناری 
۵ نفر از معاونین و مدیران دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم 
و تحقیقات داد و اعام کرد پرونده آنها به منظور اخراج در 

اختیار »مراجع قانونی« قرار خواهد گرفت.
در بخشــی از این اطاعیه آمده اســت: »پیرو ضایعه 
مصیبت بــار جان باختن تعــدادی از عزیزتریــن فرزندان 
جامعه علمی کشــور و با عنایت به اختیارات واگذار شــده 
توســط رئیس  محترم دانشــگاه در چارچوب اساسنامه در 
جلســه فوق العاده کمیته ویژه پیگیری سانحه مصیبت بار 
اتوبــوس واحد علــوم و تحقیقات با حضور مســئوان و 
بررسی پاســخ های عامان و احراز تقصیر پیمانکار ترابری 
اتوبوس های دانشجویان واحد علوم و تحقیقات که اینک با 
ورود مراجع قضایی در حال بررسی و پیگیری است، و ایضا 
قصور و بی توجهی برخی از معاونین و مدیران واحد علوم و 
تحقیقات نســبت به نظارت بر برون سپاری و تامین امنیت 
تردد دانشــجویان و عدم احراز صاحیت حرفه ای پیمانکار 
و براســاس گزارشــات و مستندات دســتگاه های بازرسی 
و نظارتی مقرر شــد تا »معاون دانشــجویی« و »مدیرکل 
دانشــجویی« واحد علوم و تحقیقات به اتفاق »سرپرست 
معاونــت اداری و مالی وقت« و »مدیــرکل اداری وقت« و 
»مسئول ترابری وقت واحد علوم و تحقیقات« که کارفرما 
و ناظر قرارداد برونســپاری ترابری اتوبوس های دانشجویی 
بودند و ســوء مدیریت و قصور آنهــا در این فقره به جهت 
مدیریتی مسجل شده اســت، برکنار و به جهت اخراج به 

مراجع قانونی ذیربط معرفی شوند.
کمیته ویژه پیگیری دانشــگاه آزاد اسامی تا آخرین 
مرحله برای احقاق حقوق عزیزترین فرزندان دانشگاه آزاد 
اسامی بدون هیچ ماحظه سیاسی، گروهی و جناحی این 
مهم را پیگیری کرده و در هر مرحله گزارش آن را به افکار 

عمومی ارائه خواهد داد.«
باز هم عقده گشایی کور علیه کیهان

 به بهانه یک حادثه دلخراش
وقــوع حادثــه دلخــراش واژگونی اتوبــوس حامل 
دانشجویان دانشگاه آزاد در واحد علوم و تحقیقات، یکی 
از تلخ ترین حوادث اخیر در ســطح کشور بود. حادثه ای 
که می طلبد همانطور که مســئوان دانشگاه آزاد، پلیس 
و دادســتان تهران اعام و تأکید کرده انــد، ابعاد کامل 
آن بررســی و مقصران مورد مواخــذه و برخورد قانونی 

قرارگیرند.
اما در این میان برخی اظهار نظرها و سیاسی و جناحی 

کردن حوادث این چنینی تلخی آن را دوچندان می کند.
یکی از کســانی که در واکنش به ایــن حادثه تاش 
کرده است بهره برداری سیاســی کند، عباس عبدی فعال 

اصاح طلب بود که در توییتر خود نوشــت: »بدشانســی 
دانشجویان دانشــگاه آزاد در این اســت که اگر حادثه ای 
برایشــان رخ دهد،که داد، اصولگرایان عزیز بی خیال آنان 
می شوند. از نظر اینان ارزش جان۱۰دانشجوی نخبه باای 
کارشناسی به اندازه مرگ ۱ کودک پناهجو در آمریکا است.

می گویید نه؟به این2عکس کــه2روز متوالی یک روزنامه 
انقابی اســت نگاه کنید.« عبدی در ضمیمه توئیت خود 
با انتشار عکس صفحه اول روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
روزنامــه کیهــان در یک رفتار غیر حرفــه ای تاش کرده 
اینطور القا کنــد که چون عکس و تیتر کیهان درباره خبر 
مرگ دومیــن کودک پناهجو در آمریکا و گزارش وضعیت 
اسفناک پناهجویان در این کشور و همچنین مطلب مربوط 
به حادثه دردناک جانباختن دانشجویان در واژگونی اتوبوس 
یک اندازه و یک فونت بوده است پس از نظر کیهان و به قول 
عبدی روزنامه های انقابی ارزش جان یک کودک پناهجو و 

۱۰ دانشجوی ایرانی برابر است!
هرچند در ذیل همان توئیت افراد مختلفی ضمن انتقاد 
از نگاه سیاســی عبدی به این حادثه دلخراش و بی انصافی 
وی درباره کیهان در این ماجرا به وی تذکر داده اند اما ذکر 

چند نکته در این موضوع ضروری است.
نخست اینکه بر خاف نظر تاسف انگیز جناب عبدی که 
مرقوم داشته اند » بدشانسی دانشجویان دانشگاه آزاد در این 
است که اگر حادثه ای برایشان رخ دهد،که داد، اصولگرایان 
عزیز بی خیال آنان می شــوند«، باید گفت چطور می شــود 
باختن چندین نفر از بهترین فرزندان و امیدهای آینده  جان 
این کشور را با نگاه سیاسی و جناحی دید؟ آیا این حادثه و 
حوادث مشــابه جای انتقام گیری و عقده گشایی است؟ اگر 
آقای عبدی قبل از بیان این سخن واهی نگاهی به صفحات 
کیهان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه یعنی دو روز بعد 
از این واقعه دردناک می انداختند متوجه می شدند عاوه بر 
اینکه روز پس از حادثه خبر آن با درج پیام تســلیت رهبر 
باختن این دانشجویان عزیز همراه با  معظم انقاب درباه جان 
عکس در صفحه اول چاپ شد بلکه گزارش کاملی از ماجرا و 
حواشی آن به عنوان خبر اول در صفحه ۱۰ همراه با عکس 
کار شد، همچنین در روز پنجشــنبه در ادامه پرداختن به 
این حادثه، بررسی آن توســط پلیس راهور و اعام نظرات 
دادستان تهران درباره پیگیری این حادثه به عنوان خبر اول 
در صفحه ۱۰ به چاپ رســید. امروز هم خبر برکناری پنج 

مدیر واحد علوم و تحقیقات منتشر شده است. ضمن اینکه 
آقای عبدی به عنوان کســی که دستی در مطبوعات دارند 
می دانند انتخــاب یک موضوع از بین موضوعات مختلف به 
عنوان »عکس2« روزنامه نشان از اهمیت آن است و اینکه 
»عکس و تیتر 2« روزنامه در دو روز مورد مقایسه قرار بگیرد 

تا هدفی خاص از آن حاصل شود کاری حرفه ای نیست.
نکتــه دیگر اینکه کیهــان همواره از نگاه سیاســی و 
جناحی به حوادث توســط برخی روزنامه ها و افراد خاص 
انتقاد نموده است که شواهد زیادی از آن قابل بررسی است. 
متاسفانه در طیف مقابل روزنامه هایی که آقای عبدی آنها را 
انقابی می نامد )و شاید منظورش این است که روزنامه های 
مقابل آنها غیر انقابی یا خدای نکرده ضد انقاب هستند!( 
در حوادثی نظیر پاســکو شاهد سیاسی کردن وحشتناک 
حادثه به منظور کوبیدن یک فرد یا جناح خاص یا سکوت 
و بیان کمرنگ در حوادثی مثل برخورد دو قطار مسافربری 
باختن ده ها هموطن بوده ایم.  در محور مشهد تبریز و جان 
همچنین در حوادثی همچون جان باختن ســه دانش آموز 
در زاهدان به علت نبود سیســتم گرمایشــی مناسب این 
روزنامه ها  اشاره ای به این نمی کنند که مگر در زمان قبل از 
انتخابات ریاســت جمهوری سال 9۶ در سفر آقای روحانی 
به زاهدان اعام نشد که گاز به زاهدان رسید پس چرا امروز 
از این شوی تبلیغاتی در این روزنامه ها انتقاد نمی شود، آیا 
ایــن افراد و روزنامه ها از خودداری در بیان این واقعیت ها و 
هجمه های سیاسی دیروز در پاسکو و... هدف خاصی دارند 

و اینها در جای خاصی فاکتور می شود؟
نکتــه پایانی اینکــه انتقــاد از پرداختــن کیهان به 
باختن کودکان پناهجو از سوی کسی که ظاهراً نامش  جان 
در بین دانشجویان تسخیر کننده جاسوس خانه آمریکا بوده 
اســت )هرچند دیدار سال ۷۷ وی با »باری روزن«، مشاور 
مطبوعاتی سابق ســفارت آمریکا در زمان تسخیر در جای 
خود قابل بررسی است(، جای تاسف است. کیهان برعکس 
آقای عبدی و دوستانش بیان جنایات آمریکا در اقصی نقاط 
عالم از یمن گرفته تا افغانســتان و حتــی خاک آمریکا را 
رسالت خود می داند و اتفاقا این دوستان و همفکران ایشان 
هستند که باید پاسخ دهند آیا جز سانسور جنایات آمریکا و 
اروپا )ازجمله قیام جلیقه زردها در فرانسه( و دادن وجاهت 
بــه آنها در موضوعات مختلف از جمله برجام و... رســالت 
دیگری برای خود قائل هستند؟ چند کودک دیگر در یمن 
یا بازداشتگاه های آمریکا باید جان دهند تا از نظر آنها ارزش 

چاپ در صفحه اول روزنامه را داشته باشد؟!
چــرا اغلب این روزنامه های به قــول آقای عبدی غیر 
انقابی! که اکنون طرفدار دانشــجویان شــده اند، کمترین 
توجه را به دانشــجویان جهادی، پرونده دانشجویان مظلوم 
بورسیه که قربانی سیاسی بازی برخی همفکران آنها شدند 

و... دارند؟
حال باید مردم قضاوت کنند کدام رســانه ها حتی در 
حوادث ناگــوار هم دنبال بهره برداری سیاســی و جناحی 
هســتند و زد و بندهای پشــت پرده تعیین کننده تیزی و 

کندی قلم آنها در این مواقع است.

 در پی سانحه مرگبار واژگونی اتوبوس دانشجویان

۵ نفر از مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بركنار شدند

اجتماع بزرگ دانشگاهیان پویش »روزه نجات« 
در حمایت از کودکان و مردم مظلوم یمن با حضور 
پرشور دانشگاهیان برگزار شد و دانشگاهیان سه 
روز متوالی را در مســجد دانشگاه تهران معتکف 

شدند.
در این اجتماع که از ســوی دانشــجویان بســیجی 
دانشــگاه تهران و با حضور چهره های سیاسی ، فرهنگی 
از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ، محمدرضا 
عارف رئیس  کمیســیون آموزش مجلس ، محمد حسین 
صفار هرنــدی عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 
مهدی چمران عضو ســابق شورای شــهر تهران برگزار 
شــد ، حجت ااســام اختری، دبیرکل مجمــع جهانی 
اهل بیت در اجتماع دانشجویان و طاب روزه دار معترض 
به محاصره یمن در مســجد دانشگاه تهران گفت: وقتی 
یک جاسوس دوتابعیتی مرتبط با صهیونیست بین الملل 
و یا یک مفســد اقتصادی اعدام می شود، برخی رسانه ها 
می گوینــد که حقوق بشــر در ایران نقض شــده، ولی 
 به خاطر کشتار مردم یمن از همین رسانه ها هیچ صدایی 

در نمی آید.
وی از مــردم یمن به عنــوان مردمی مقــاوم، غیور 

و دارای اســتقامت نام برد و افزود: در اکثر کشــور های 
اروپایی، ایرانی ها، ترک ها، پاکستانی ها و لبنانی ها حضور 
دارنــد، ولی یمنی هــا به بهانه جنگ از این کشــور فرار 

نکرده اند و همانجا ماندند.
اختری با بیان اینکه آل سعود یکبار دیگر مردم یمن 
را امتحان کرده بود و در آن جنگ نیز سرافکنده شدند و 
مصری ها نیز قبا در جنگ با مردم یمن شکست خورده 
بودند، افزود: همانطور که رهبر معظم انقاب گفتند دماغ 
آل سعود به خاک مالیده خواهد شد و یمنی ها این کار را 
انجام می دهند. امروز نیز شاهدیم که آل سعود و آل نهیان 
جنایتکار به دنبال راه فرار هستند و بسیاری از حرکت های 

سیاسی نیز که انجام می شود، برای نجات آنهاست.
ارتش سعودی با میلیاردها دار هزینه 

مقابل مردم یمن زانو زد
شیخ ااســام، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه نیز 
در این مراســم به پیروزی های انصاراه و جبهه مقاومت 
در یمن  اشــاره کرد و افزود: مذاکرات سوئد یک پیروزی 
مهم برای انصاراه اســت، چون تــا آن زمان انصاراه را 
یک گروه تروریســتی می دانستند، اما در مذاکرات سوئد 
شاهد بودیم که افتخار دبیرکل سازمان ملل این بود که با 

انصاراه عکس گرفت و نقش 
این گــروه در آینده یمن را 

پذیرفتند.
گفــت:  شیخ ااســام 
انصاراه توانسته است ارتش 
میلیارد ها دار  با  را  سعودی 
هزینــه کــه از حمایت های 
ارتش آمریکا نیــز برخوردار 
بوده انــد، با چالــش مواجه 

سازند.
دیپلمــات ارشــد وزارت 
امور خارجه اظهار کرد: مردم 
مظلومیت،  عیــن  در  یمــن 
حق طلبی خــود را در قضیه 

فلسطین از دست نداده اند؛ به گونه ای که انصاراه همواره 2 
بار مرگ بر اسرائیل می گوید. وی با بیان اینکه ما مذاکرات 
خوبی را برای نشان دادن مظلومیت مردم یمن انجام دادیم، 
افزود: البته شاید در آینده درخصوص اقدام خوبی که انجام 
شد، حرف بزنیم؛ در هر حال، همین اقدام باعث شد تا توازن 

منطقه ای، آمریکایی و سعودی نشود.

مقاومت مردم یمن، مقاومت عربی، اسامی 
در برابر امپریالیسم

عماد حمرون، مدرس مدرســه ژئوپلتیک پاریس نیز 
در گفت وگــوی تصویری با دانشــجویان عماد حمرون با 
 اشــاره به اینکه ملت یمن با تمام کمبود ها توانسته اند در 
مقابل حمات نظامی عربســتان، امارات و دیگر متحدان 

این کشــور ها پیروز شــوند، 
عربستان  برای  جنگ  افزود: 
نتیجه ای نداشته است و این 
پیــروزی از لحاظ ژئوپلتیک 
مهم است و موجب امید بین 
می شود.  اســامی  امت های 
تنها  نه  این مقاومــت  چون 
مقاومت یمنی، بلکه مقاومت 
عربــی، اســامی در برابــر 
امپریالیسم محسوب می شود 
و در آینده منطقه موثر است.
وی بــا تاکید بــر اینکه 
امروز یمن به ما نیاز دارد و ما 
باید قــدرت و صدای خود را 
برای اعام مظلومیت مردم این کشور جمع کنیم ،اظهار 
کرد: ۱۴ میلیون یمنی در معرض مرگ هســتند؛ از این 

رو مهم است که کمک های ما به دست این مردم برسد.
حمرون با بیان اینکه مقاومت یمنی، مقاومتی است 
که امروز کل منطقه در برابــر قدرت های خارجی انجام 
می دهند، افزود: یمن از لحاظ جغرافیایی سیاسی دارای 

اهمیت باایی است، بنابراین یمن جدید نیز به یک یمن 
قدرتمند وابســته به قدرت مقاومــت در منطقه تبدیل 

خواهد شد.
سکوت رسانه های دنیا در برابر قتل عام مردم یمن

اسکات بنت، عضو ســابق ارشد آمریکا و سیا نیز در 
جمع دانشجویان روزه دار گفت: برای من جای خوشحالی 
اســت که در حضور شما دانشــجویان صحبت می کنم. 

دانشجویان امروز رهبران فردا خواهند بود.
وی افزود: دانشــجویان و مردم آمریکا به مانند مردم 
ایران مخالف سیاست های دولت آمریکا هستند، از این رو 
باید با هم در راستای افشای حقیقت و آزادی ملت یمن 
تاش کنیم. وی با  اشــاره به اینکه امروز در یمن با یک 
تراژدی مواجهیم، عنوان کرد: امروز مردم یمن به دســت 
صعودی ها قتل عام می شوند و بندرگاه های اقتصادی این 

کشور مورد تهاجم هستند.
عضو سابق ارشد آمریکا تصریح کرد: باید اعتراف کنم 
پس از چندین سال سکوت رسانه های دنیا با تاش های 
پرس تی وی، راشــاتودی روســیه و سی سی تی وی چین 
رسانه ها مجبور شدند در مورد یمن صحبت کنند تا دنیا 
به این خیمه شب بازی آمریکایی ها در یمن پی ببرد. بنت 

ابــراز امیدواری کرد که یمنی هــا در آینده ای نزدیک به 
خواســت خود در مقابل جنایتکاران جنگی برســند. در 
این مراســم همچنین حجت ااسام رستمی رئیس نهاد 
نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها در جمع 
دانشجویان گفت: از رهبر معظم انقاب وکالت دارم سام 
ایشــان را به این جمع برســانم. وی افزود: شما در حد 

بضاعت خود حامی مظلوم شده اید.
»روزه نجات« برآمده از دیانت
بصیرت و فهم سیاسی است 

حجت ااسام محمدحســن ابوترابی فرد امام جمعه 
موقت تهران در اجتماع روزه نجات دانشــجویان دانشگاه 
تهــران در حمایت از مردم مظلوم یمن، اظهار داشــت: 
این اقدام شــما برآمده از روح دیانت و بصیرت و ناشی از 
دانش و فهم سیاسی و البته احساس مسئولیت نسبت به 
برادران یمنی است و قطعا خدا برای این کار اجر بزرگی 
می گــذارد. ابوترابی فرد تاکید کرد: آنچه امروز در دنیای 
اسام با آن روبه رو هستیم برای ملت مسلمان مایه افتخار 
و برای دشمنان مایه خاری است. ان شااه با حضور موثر و 
الهام بخش شما شاهد پیروزی های بزرگ و ذلت آل سعود 

باشیم.

 »روزه نجات« در حمایت از مردم مظلوم یمن؛ سام رهبر انقاب به دانشجویان معتکف
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در شرایطی که رئیس جمهور اعام کرده ذخایر 
ارزی کشور در ابتدای سال تقریبا صفر بوده است، 
)با فرض درست بودن این ادعا( باید گفت این اتفاق 
در نتیجه سیاست های اشتباه دولت در تخصیص 

ارز 4200 تومانی رخ داده است.  
حسن روحانی هفته گذشته در حین ارائه ایحه بودجه 
سال ۹۸ در مجلس شورای اسامی گفت: »چرا یک مرتبه 
در ماه های اولیه سال ۹۷ کشور و اقتصاد ما با التهاب مواجه 
شد؟ دلیلش این بود که تحریم ها توانست بر بازار ارز عمًا 
و رواناً تأثیر بگذارد. ما در مقطعی در اوایل سال ۹۷ قرار 
گرفتیم که ذخیره اســکناس ما تقریباً صفر بود، منظورم 
اسکناس ارزی است و آن التهاب ها در بازار به وجود آمد و 

دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی ولو سخت 
و برای دولت با اولویت نه اول و دوم بلکه ســوم اجرا کند 

تا بتواند کشور را از التهاب نجات دهد.« 
رئیس جمهور در حالی از صفر بودن ذخایر ارزی حرف 
زده که در پی اجرای سیاســت ارز 4200 تومانی همین 
دولت، 1۸ میلیارد دار از ذخایر ارزی کشور اسراف شد و 
اگر واقعا ذخایر ارزی کشور صفر بوده است، مسئولیت آن 
بر عهده دولت کنونی می باشــد. ضمن اینکه بیان چنین 
ســخنانی از سوی بااترین مقام اجرایی کشور به خودی 
خود یک جو روانی منفی ایجاد کرد و اثری شــبیه همان 

اثر خالی بودن ذخایر برجای گذاشت. 
بر همین اساس، پس از اظهارات رئیس جمهور، نرخ 

ارز در بــازار روند صعودی به خــود گرفت و از کانال 10 
هزار تومان تا آستانه 12 هزار تومان هم افزایش یافت! 

به گزارش فارس، اعام صفر بودن ذخایر اسکناســی 
توسط رئیس جمهوری چند سوال را به وجود می آورد. اول 
اینکه مسئول صفر شدن ذخایر اسکناس ارز بانک مرکزی 
کیست؟ آیا نمی توان سهم بزرگ و مهمی برای دولت در 
کاهش ذخایر اســکناس ارز بانک مرکزی و سیاست های 

غلط در این حوزه در نظر گرفت؟ 
این جمله شــبیه همان جمله ای بود که روحانی در 
دوران مذاکرات هســته ای گفت: »خزانه را خالی تحویل 
گرفتیم.« عاوه بر اینکه این جمله صددرصد خاف واقع 
بود -حتی با فرض واقعیت چنین جمله ای- در آن شرایط 

بیان آن کاما مخالف منافع ملی به شمار می رفت. 
به عبارت دیگر، دولت کنونی که ابتدای سال جاری 
مانور تبلیغاتی برای اجرای سیاســت های 4200 تومانی 
برگــزار می کــرد، در حال حاضر به جای ژســت های 
طلبکارانه، باید پاسخگوی کمبود ذخایر ارزی باشد چراکه 
اگر ذخایر کشــور با محدودیت هایی مواجه شــده باشد 

مسئولیت اصلی آن بر گردن خود دولت است. 
جالب اینجاســت کــه پس از اظهــارات روحانی در 
خصوص صفر بودن ذخایر ارزی کشــور، رئیس کل بانک 
مرکزی اعام کرد: »قبا نیز تاکید کردم که ذخایر اسکناس 
کشــور در وضعیت بسیار مطلوبی بوده و تسلط و احاطه 

بانک مرکزی پرقدرت تر از همیشه است.«

رئیس  هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی 
گفت: براساس پیش بینی ها، تولید سیب زمینی 
 در ســال جاری به پنج میلیون تن خواهد

رسید. 
رحیم نیازی در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت تولید ســیب زمینی 
اظهار کرد: براساس پیش بینی های صورت گرفته، 
تولید ســیب زمینی در سال جاری به پنج میلیون 

تن خواهد رسید
وی از برداشت سیب زمینی در جیرفت خبر داد 
و گفت: همچنین کشت دوم سیب زمینی در جیرفت 

به تازگی آغاز شــده است که محصول کشت دوم 
این این استان در فروردین به بازار عرضه می شود.

رئیس  هیئت مدیره انجمن ملی ســیب زمینی 
ســطح زیر کشت ســیب زمینی در کشور را 1۵0 
هزار هکتــار اعام کرد و افزود: بــا توجه به آنکه 
ســرانه مصرف ساانه سیب زمینی به ازای هر نفر 
4۵ کیلوگرم اســت، از این رو مازاد نیاز کشور باید 

به بازار های هدف صادر شود.
نیازی میزان صادرات محصول تا پایان شهریور 
را 2۸0 هزارتــن اعام کرد و گفــت: این درحالی 
است که از 20 مهرماه به دنبال نوسان قیمت سیب 

زمینی، صادرات محصول بنا به درخواســت وزارت 
جهاد کشاورزی متوقف شد.

وی ادامــه داد: با توجه به مازاد تولید ســیب 
زمینی و جوانه زدن سیب زمینی ها در انبار، انجمن 
درخواست رفع ممنوعیت صادرات را از وزارت جهاد 
کشاورزی داشت که این موضوع طی نامه ای از سوی 

وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صمت اعام شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن ملی ســیب زمینی 
با اشــاره به اینکه مشکلی در تولید و عرضه سیب 
زمینی نداریم، بیان کرد: هم اکنون هر کیلوگرم سیب 
زمینی با نرخ 1۵00 تا 1600 تومان از کشــاورزان 

خریداری می شــود، درحالیکه بــا نرخ های 2۵00 
تا سه هزار تومان ناشــی از ضعف در نظارت ها در 
میدان عرضه می شــود که این امر اجحاف در حق 

مصرف کنندگان است.
نیازی با اشــاره به اینکه خرید تضمینی سیب 
زمینی جوابگوی نیاز کشــاورزان نیســت، افزود: 
قیمت خرید تضمینی ســیب زمینی بسیار پایین 
و غیرکارشناسی است، چرا که با وجود افزایش دو 
برابری هزینه های حمل ونقل و خرید نهاده و تراکتور 
بر مبنای دار و فروش محصول به ریال جوابگوی 

هزینه کشاورزان نیست.

با اظهارات اخیر رئیس جمهور مشخص شد

صفرشدن ذخایر ارزی 
نتیجه حیف و میل18 میلیارد دار از بیت المال رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی اعام کرد 

از ۱00 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده برای کاا های 
اساسی، ۷0 درصد آن به دست مردم نمی رسد. 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: 
دولت در سال ۹۷ ارز 4200 تومانی به کاا های اساسی اختصاص داده، اما 
قیمت کاا ها افزایش یافته است و این سؤال وجود دارد که آیا باید همین 

روند در سال ۹۸ برای کاا های اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟ 
وی افزود: دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کاا های اساسی 
نظارت و کنترل دارد تا این کاا ها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، 
این وضعیت را در ســال ۹۷ تجربه کردیم و بنابراین تکرار همین وضعیت 

در سال ۹۸ به صاح کشور نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: توافق شده است که کاا های اساسی با 
ارز 4200 تومانی به دست مردم برسد، اما مردم این کاا ها را با ارزش بااتر 
تهیه می کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.
پورابراهیمی با اشاره به مابه التفاوت کاا های اساسی، بیان کرد: حدود 
100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به کاا های اساسی پرداخت می شود، از 
این میزان حدود 20 تا ۳0 درصد به دست مردم می رسد و ۷0 درصد رانت 
است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه ای عمل 
کند که قیمت کاا ها باا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.

وی با اشــاره به طرح مجلس برای تامین کاا های اساســی، گفت: در 
مجلس بــر روی طرحی جدید کار می کنیم کــه در آن مابه التفاوت نرخ 
کاا های اساســی در قالب کارت اعتباری به دســت مردم می رسد به این 
نحو که اگر قیمت برنج در بازار هشت هزار تومان است و با دار چهار هزار 
تومانی قیمت گذاری شده است مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت 

اعتباری پرداخت می کنند.
به گفته رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس، این روش به عدالت نزدیک 
است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع بحث می شود 

تا برای سال آینده تصمیم گیری کنیم.
پورابراهیمی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته های حمایتی 
که منابع آن از ارز پتروشــیمی ها پیش بینی شده، بیان کرد: ارز بسته های 
حمایتی را باید شرکت های وابســته به دولت پرداخت کنند، عدم تسویه 

این امر نشان می دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه التفاوت ها ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
70 درصد یارانه ارزی کااهای اساسی 

با توجه به حقوق و  مزایای ســال 9۷ کارگران، حداقل به مردم نمی رسد
عیدی کارگران دومیلیون و 22۸ هــزار تومان و حداکثر 
عیدی کارگران ســه میلیون و ۳42 هزار تومان برای سال 

9۸ خواهد بود. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم ترین موارد کارمندان، 
کارگــران و صاحبان کار در پایان ســال میــزان پرداخت عیدی و 
ســنوات است، این موارد کاما وابسته به میزان پایه حقوق تعیین 

و پرداخت می شود.
تمامی کارگاه های مشمول قانون کار موظف به پرداخت عیدی 
و سنوات به هر یک از کارگران خود می باشند، که مبنای محاسبه 
آن یک ســال کار معادل شــصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و 
پاداش می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان 

نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه 
کار کرده اند باید به ماخذ60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال 
محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک 

دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
حداقل عیدی کارگــران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر 
عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه 

حقوق خواهد بود.
با توجه به حقوق و  مزایای ســال ۹۷ کارگران، حداقل عیدی 
کارگران  دومیلیون و 22۸ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران سه 

میلیون و ۳42 هزار تومان برای سال ۹۸ خواهد بود.
گفتنی است، با توجه به حقوق و مزایای سال ۹6 کارگران، حداقل 
عیدی پارســال کارگران یک میلیون و ۸۵0 هزار تومان و حداکثر 
عیدی دو میلیون و ۷۸0 هزار تومان بوده است. به این ترتیب عیدی 

امسال کارگران حدود 20 درصد افزایش یافته است.
این در حالی اســت که روزنامه دنیای اقتصاد در هفتم مهرماه 
امسال نوشت: بر مبنای گزارش بانک مرکزی، تورم در نیمه ابتدایی 
ســال  جاری حدود 24 درصد بوده است. اگر چه به منظور محاسبه 
دقیق تورم ســاانه باید منتظر انتشار شاخص قیمت در شش ماه 
آتی ماند، اما می توان الگوی حرکت شــاخص قیمت در نیمه دوم 
سال را تحت سناریوهای مختلف پیش بینی کرد. طی یک سناریوی 
خوشــبینانه می توان فرض کرد، تورم ساانه ۹۷ حدود 26 درصد 
خواهد بود. در سناریوی دیگر، اگر شاخص قیمت در نیمه دوم سال 
از الگوی نیمه اول سال تبعیت کند، تورم ساانه به عدد ۳1 درصد 
خواهد رسید. طی سناریوی دیگری می توان فرض کرد شاخص قیمت 
در شش ماه دوم سال به اندازه میانگین رشد آن در چهار ماه گذشته 
رشد پیدا کند؛ زیرا شاخص قیمت از خردادماه وارد فاز جهشی شد. 

تحت چنین سناریویی تورم ساانه به ۳4 درصد خواهد رسید. 
همچنین، با توجه به سخنان رئیس جمهور که ماک تورم، جیب 
مردم اســت، این نرخ را حداقل دو برابر باید حســاب کرد، چرا که 
تجربه نشــان داده میانگین تورم کااهای اساسی، حداقل دو برابر 

نرخ رسمی تورم است. 

میزان عیدی کارگران 
اعام شد

یک مسئول:

تولیدسیبزمینیدرکشورتاپایانسالبه5میلیونتنمیرسد

مدیرعامل شرکت ترکیه ای کوزو که حدود ۳۳ هزار مسکن مهر 
را در فاز ۱۱ پردیس در دست ساخت دارد اذعان کرد که در 4 سال 

گذشته هیچ کاری در این پروژه انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، روز پنجشــنبه وزیر راه و شهرسازی 
طی بازدید از مسکن مهر فازهای مختلف شهر پردیس، با گوکچن کوزو، 
مدیرعامل شــرکت کوزو گفت وگوی کوتاهی انجام داد و از روند اجرایی 

پروژه های این فاز مطلع شد.
گوکچن گفت:  در 4 ســال گذشته هیچ کاری در مسکن مهر پردیس 
انجام ندادیم. اما تغییر وزیر راه و شهرســازی باعث ایجاد شوق و هیجان 

شده است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش وزیر راه درباره واحدهای مسکن مهر 

پرند، افزود:  این پروژه ها به اتمام رسیده است.
بر اساس این گزارش، پیش از این پروژه ۳۳هزار واحدی کوزو پردیس 
هر از چندگاهی به دایلی تعطیل می شــد به طوری که امســال و سال 
گذشته چندین بار این اتفاق رخ داد. اوایل بهمن ماه سال گذشته شرکت 
ترکیه ای کوزو به دلیل اختافات مالی با شرکت عمران پردیس از تحویل 
واحدهای مســکن مهر این شهر به مردم خودداری کرده بود. در آن زمان 
گفته شد شــرکت مذکور برای تحویل این واحدها درخواست حدود 20 

میلیارد تومان را از شرکت عمران پردیس کرده است.
در ادامه یک ماه بعد یعنی اوایل اسفند سال ۹6 اختافات مالی گریبان 
واحدهای نیمه تمام مسکن مهر فاز 11 پردیس را گرفت و عما فعالیت 
در این پروژه از ســوی شــرکت کوزو متوقف شد. تداوم اختافات مالی با 

شرکت عمران پردیس دلیل این اقدام عنوان شد.
اوایل اردیبهشت امسال نیز متقاضیان مسکن مهر از تعطیل شدن سایت 
کوزو )فاز 11( پردیس و باتکلیفی واحدهای آماده تحویل خود خبر دادند. 
در آخرین نمونه اوایل آبان ماه امسال یعنی زمانی که وزیر مستعفی راه و 
شهرسازی در حال نگارش یادداشت تلگرامی اش بود و وزیر پیشنهادی از 
برنامه خود برای رایزنی با سران سه قوه جهت حل مشکات مسکن مهر 

خبر داده بود،  پروژه کوزو تعطیل شد.
گفتنی است، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی از مخالفان 
جدی مسکن مهر بود و در مدت پنج سال وزارت خود، تاش جدی برای 
تکمیل واحدهای باقی مانده انجام نداد. او حتی با عباراتی مانند »مزخرف« 
از این پروژه یاد کرد و به جای آن طرح مســکن اجتماعی را پیش کشید 

که همان هم در طول پنج سال وزارت عباس آخوندی به جایی نرسید.

اعتراف پیمانکار خارجی
 به تعطیلی ۴ ساله مسکن مهر پردیس

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فواد ایران گفت: با 
احتســاب نیاز 22 میلیون تنی به آهن اسفنجی در داخل، حدود 
4 میلیون تن تولید مازاد وجود دارد که بر این اساس صادرات آن 

مجددا« آزاد شده است.
سیدرضا شهرستانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تا دوسال گذشته 
صادرات آهن اسفنجی صورت می گرفت اما پس از آن به دلیل این که در 
داخــل با کمبود این محصول روبرو شــدیم،  انجمن فواد ایران از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت درخواســت توقف صادرات این محصول را داشت. 
اما اکنون که به دلیل افزایش تولید و روی کار آمدن کارخانه های جدید به 
تولید مازاد رسیده ایم، شرایط تغییر کرده و ممنوعیت صادرات آهن اسفنجی 

برداشته و آزاد شده است.
در سال جاری فواد ایران در حدود 2۵ میلیون تن تولید داشته است. 
چنانچه از سه میلیون تن تولید  آهن اسنفنجی کوره های بلند ذوب آهن 
و چهار میلیون تن تولید حاصل از قراضه ها که جذب سیســتم می شــود، 
صرف نظر شود، حدود 1۸ میلیون تن تولید آهن اسفنجی خواهیم داشت. 
با احتساب 20 درصدی که باید اضافه شود در مجموع 22 میلیون تن نیاز 

به آهن اسفنجی در داخل کشور وجود دارد.
وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می شود در سال 
جاری بیش 26 میلیون تن تولید داشته باشیم؛ بنابراین چهار میلیون تن 
مازاد آهن اسفنجی خواهد بود. آزاد شدن مجدد صادرات از درخواست های  

انجمن فواد از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
شهرستانی اعام کرد: دیگر درخواست ما از وزارت صمت خارج کردن 
کل آهن اسفنجی و اسلب از بورس بوده است. ضمن این که خرید و فروش 
بین خریدار و فروشنده کاما به صورت آزاد و با قیمت توافقی صورت گیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن فواد ایران با تاکید بر این که معموا کااهایی 
باید در بورس ارائه شوند که با کمبود مواجه اند و باید در بورس کشف قیمت 

شوند، گفت: در حال حاضر برای آهن اسفنجی مازاد تولید وجود دارد. 
وی افــزود: با توجــه به تامین بودن ایران از گاز و ســنگ آهن، آهن 
اسفنجی از مواردی است که در این زنجیره فواد می توان برای صادراتش 
برنامه ریزی کرد. بنابراین با احتســاب مازاد تولید چهار میلیون تنی امکان 

صادرات این محصول وجود دارد. 
گفتنی اســت ضوابط تکمیلی صادرات آهن اسفنجی که پیش از این 
ممنوع بود، بر اســاس اباغیه جدید گمرک که طبق دستورالعمل وزارت 
صنعت، معدن تجارت انجام شده است، صادرات آهن اسفنجی آزاد اعام شد.

صادرات آهن اسفنجی 
دوباره آزاد شد

یک کارشناس مســکن تصریح کرد: مالیات بر عایدی 
سرمایه، ذهنیت افزایش قیمت شدید و سود مناسب برخی 

واسطه ها را از بین می برد.
مهدی غامی در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت: اگر مالیات 
بر عایدی مســکن تصویب و اجرایی شود واسطه ها نمی توانند در 
دوره رکود به خرید مســکن اقدام و سپس در دوره ای که قیمت 
مسکن باا می رود با سوءاستفاده به قیمت بیشتر دامن زده و سود 

مناسبی ببرند.
وی افزود: هدف از مالیات بر عایدی سرمایه این است که تمام 
بازارها در این طرح حضــور پیدا کنند، بنابراین این اقدام به نفع 
اقتصاد کشور است و هرچه تولید بیشتر باشد رونق اقتصادی نیز 

بیشتر خواهد شد.
این کارشناس مسکن در پاسخ به این سؤال که به نظر می رسد 
یک سری مقاومت هایی در داخل مجلس هم برای تصویب مالیات 
بر عایدی مسکن وجود دارد، گفت: برخی عنوان می کنند که چون 
دوران رکود مسکن است، به هیچ وجه سراغ طرح مالیات برعایدی 
مسکن نرویم، اما در سال گذشته و امسال که رونق خرید و فروش 
رخ داد و قیمت هــا افزایش یافت، همین مخالفان اعام کردند که 

در این برهه نیز نباید طرح مالیات بر عایدی مسکن اجرا شود.
غامی عنوان کرد: تأکید بر آغاز این برنامه با بخش مســکن 
این اســت که اجرای این برنامه در بازار مســکن شدنی تر از سایر 
بازارها اســت، چون در خریــد و فروش مبلغ نهایی می تواند درج 
شــود، در حالی که در خرید و فروش مثا ســایر بازارها چنین 

چیزی امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: دلیل دوم این است که بازار مسکن یک اثرگذاری 
کیفی و ســهم باایی برای نرخ تورم دارد. براساس آمارهای بانک 

مرکزی اثرگذاری بخش مسکن بر روی تورم ۳۵ درصد است.
این کارشــناس مسکن با  اشاره به اینکه اگر دولت بتواند نرخ 
تورم را کاهش دهد، اثر مســتقیم و به سزایی در بخش مسکن و 
بازارهای موازی خواهد داشت، اضافه کرد: مسکن کاای مورد نیاز 
آحاد جامعه است و بدون مسکن هیچ خانواده ای نمی تواند زندگی 
کند و نبود آن اثر مســتقیمی بر زندگی خانوارها می گذارد، پس 
این موارد نشان می دهد که باید اجرای این طرح با مسکن شروع 
شــود و آرام آرام با جلو رفتن این طرح سایر بازارها نیز می توانند 

وارد مالیات بر عایدی سرمایه شوند.
40 درصد بنگاه های اماک کد رهگیری ندارند

نائب رئیس کمیســیون عمران مجلس هم با اشــاره به این که 
فعالیت داان ســفته باِز سودجو و تصمیمات خلق الساعه عامل 
گرانی مســکن در کشور است، گفت:  40 درصد بنگاه های اماک 

کد رهگیری ندارند.
سیداحســان علوی در گفت وگو با تســنیم هشدار داد: یکی از 
عوامل مهم به هم ریختگی در بازار مسکن فعالیت گروهی از داان 
سفته باز است که یک منطقه را پیشران کار خود می کنند و برای 
آن قیمت های باا می گذارند و سپس آن را به سراسر کشور تسری 
می دهند. به این ترتیب نوسان شدید قمیت به یک باره رخ می دهد و 
به هم ریختگی به وجود می آید که کنترل آن کار بسیار سختی است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از بنگاه های معاماتی حدود ۳0 
الی 40 درصد از آنها فاقد کد رهگیری هســتند و بدون درد ســر 
معاملــه می کنند که این خود نیز به نحوی در به هم ریختگی بازار 

مسکن اثرگذار است.
عضو کمیســیون عمران مجلس عنوان کرد: دولت بایستی بر 
بنگاه های معاماتی نظارت بیشــتری داشته باشد و آنها را کنترل 
کنــد وهمچنین قیمتهای منطقه ای را خود اعام کند و از فعالیت 
بنگاه های فاقد کد رهگیری جلوگیری کند تا خرید و فروش اماک 

از منطق و آداب ترتیب خود خارج نشود.
علوی با بیان اینکه در زمان وزارت عباس آخوندی عرضه مسکن 
به شدت کاهش یافت و شاهد رکود در زمینه مسکن بودیم ادامه 
داد: همین مسئله توازن عرضه و تقاضا را به هم زد و به همین سبب 
عرضه مسکن چه در زمینه فروش و چه در زمینه اجاره به شدت 

کاهش پیدا کرد وبه همین سبب شاهد افزایش قیمت ها بودیم.

یک کارشناس مسکن:
مالیات بر عایدی سرمایه

 زمینه دالی مسکن را از بین می برد

دبیــر کانون بانک ها و موسســات بانکی 
خصوصی هشــدار داد که صاحبان حساب از 
یا دسته چک های خود  بانکی  قراردادن کارت 

در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به احراز هویت از متقاضیان حساب و مستندسازی 
مشــخصات آنان از طریق کارت ملی و شناســنامه 
به عنوان یکی از شــرایط افتتاح حساب های بانکی، 
اظهار کــرد: در تراکنش های الکترونیکی بانکی کد 
ملی دارندگان کارت بانکی همراه سایر مشخصه های 
تراکنش به سیستم مرکزی بانک های مربوطه مخابره 

می شود.

وی افزود: به رغم اینکه کارت بانکی در اختیار هر 
شخص دیگری باشد، مشخصه های تراکنش از جمله 
کد ملی در سابقه دارنده حساب مربوطه )افتتاح کننده 

حساب نزد بانک( درج خواهد شد.
دبیر کانون بانک ها و موسسات بانکی خصوصی با 
اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از کارت های بانکی، 
ادامه داد: در صورتی که  اشــخاص نخواهند به لحاظ 
مبادات پولی ناشــی از معامــات غیرقانونی مورد 
شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطاع 
از قوانیــن و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق 
پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام 
به افتتاح حســاب کرده و با در اختیار گرفتن کارت 

بانکی مربوطه، تمامی مــراودات پولی خود را بابت 
معامات نامشــروع و غیرقانونی به حساب و به اسم 

افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند.
به گفته جمشیدی، بدین ترتیب و بعد از مدتی 

افتتاح کننده حساب متوجه می شود که از طریق کارت 
بانکی اش معاماتی انجام گرفته است که مالیات های 
متعلقه به عهده او محول شده یا برخاف قانون مبارزه 
با تامین مالی تروریسم، متهم به جرائم مختلفی ناشی 

از پولشویی شده  است.
وی در همین راســتا به دارنــدگان کارت های 
بانکی و صاحبان حســاب های جاری هشدار داد که 
از قرار دادن دسته چک های بانکی یا کارت پرداخت 
بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشــندگان کاا 
اکیــدا خودداری کرده و خــود را در مظان اتهامات 
کاه برداری، پولشــویی، بدهکاران مالیاتی و... قرار 

ندهند.

دبیر کانون بانک ها:
مردمکارتبانکیخودرابهدیگرانندهند

تهران  بازرگانی  اتاق  کمیسیون صنعت  رئیس  
معتقد است هرچند برخی بخشنامه ها و سیاست های 
جدید در ظاهر امیدوارکننده به نظر می رسد اما در 
عمل، تغییر مداوم سیاست ها باعث شده بسیاری از 
امور به درستی انجام نشده و بخش خصوصی بر اثر 

این تغییرات دلسرد شود.
مهدی پورقاضی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: با 
وجود آنکه از ابتدای سال صحبت از حمایت و پیگیری امور 
فعاان اقتصادی و حوزه های  اشتغال زا مطرح بوده اما آنچه 
در عمل اتفاق افتاده، فاصله ای زیاد با این سیاست ها دارد. 
ما از ابتدای سال بارها شاهد آن بوده ایم که سیاست های 
موجود در مدیریت بازار ارز، صادرات و واردات تغییر کرده 
و بخــش خصوصی نمی تواند به طور دقیق اوضاع را رصد 

کند و براساس آن تصمیم بگیرد.
به گفته وی طوانی شدن روند بوروکراسی های اداری 
باعث شده کارهایی که در کشــورهایی همچون امارات 
متحــده عربی و ترکیه تنها دو روز زمان می برد، در ایران 
بعضا چند ماه طول بکشــد. این در حالی است که برخی 
از اقام که در مســیر وارد شدن با مشکل مواجه شده اند، 
کااهای ضروری پزشکی هستند که دیر رسیدنشان مشکل 

آفرین می شود.
رئیس  کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با  اشاره به 
سیاست های ثابت اقتصادی بسیاری از کشورهای خارجی، 
تاکید کرد: آنچه در مســیر فعالیت های اقتصادی اهمیت 
باایی دارد ثبات در سیاست هاســت. اینکه فعال بخش 
خصوصی بداند دقیقا در چه بستری فعالیت خواهد کرد، 

تنها راهی است که به رونق تجارت می انجامد. این در حالی 
است که تغییر سیاست ها باعث می شود فرایندی که برای 
واردات کاا آغاز شده، در حین کار با تغییر جدید روبه رو 
شــود و پس از آن کار دوباره از ابتدا کلید بخورد که این 
مسئله وقت و انرژی و انگیزه سرمایه گذاران را از بین می برد.
پورقاضی بــا بیان اینکه علت بخشــی از این تغییر 
سیاست ها فشــارهایی است که از سوی برخی گروه ها و 
افراد وارد می شود، بیان کرد: متاسفانه برخی فشارها باعث 
می شود که بعضا در گروه های کاایی که باید ارز دریافت 
کنند، تفاوت هایی شکل گیرد. این امر عما فضای تجارت 
را از بیــن می برد، زیرا تاجر نمی داند که باید صبر کند تا 
ارز 4200 تومانی بگیرد یا نمی داند که اگر کار خود را با 
ارز نیمایی آغاز کرد تا چه حد امکان دارد شرکت رقیبش 

بتواند با ارز رسمی همان کاا را وارد کند؛ از این رو امروز 
بسیاری از فعاان اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که فعا 

صبر کنند تا سیاست ها به ثباتی جدید برسد.
وی درباره درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
رئیس  کل بانک مرکزی برای تشکیل کمیته ای مشترک 
برای حل مشــکل کااهایی که به دلیــل تغییر گروه با 
مشــکل مواجه شــده اند نیز گفت: مــا در طول ماه های 
گذشته کمیته ها و کارگروه های بسیاری دیده ایم که هر 
یک با هدف بهبود شرایط تشکیل شده اند اما نتیجه قابل 
توجهی به بار نیاورده اند. بخش خصوصی در تمام فضاهای 
ممکن خواســته های خود را به شکل صریح مطرح کرده 
و امیدواریم ثبات سیاستی به عنوان حداقل خواسته های 

موجود به مرحله عمل برسد.

رئیس  کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران:

سیاستهایاقتصادیازابتدایامسالبارهاتغییرکردهاست

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت:  برخی 
دســتگاه ها و نهادها به دایلی مقابل دانش بومی 

سنگ اندازی می کنند.
نوید نجات بخش در گفت وگو                                                                                                                                                      با خبرگزاری                                                                                                                                         فارس، با 
 اشــاره به نقش دستگاه های تصویربرداری از کامیون های 
حمل کاا یا اســکنر )ایکس ری( د ر مبارزه با قاچاق کاا 
اظهار داشــت: ظر ف هشت ما ه ساخت دستگاه ایکس ری 
کــه بر لبه تکنو لو ژی روز دنیا حرکت می کند، ر ا به پایان 

رساندیم. 
و ی با  اشــاره به تأکید رهبر                                                                                                                                                                            معظم انقاب د ر رابطه با 
مبارزه با قاچاق کاا و اســتفاده از دستگاه های ایکس ری 
ا فزود: دستگاهی که ساخته شده درصد بومی سازی باایی 
د ارد، قیمت ارزی این دســتگاه سه میلیون دار و میزان 

واردات قطعه ما کمتر از 1۵0 هزار دار است.

مدیرعامل شــرکت بهیار صنعت سپاهان ادامه داد: 
اردیبهشــت  امسال این دســتگاه تحویل ستاد مبارزه با 
قاچاق شــد و از آن زمان تاکنون هنوز مجوز استفاده از 
سوی سازمان انرژی اتمی د ا ده نشده است. بارها ر فت و آمد 
به این سازمان داشتیم و اطاعات و استانداردهای مربوطه 

ارائه شد، ا ما متأ سفا نه هنوز مجوز ندادند.
نجات بخش در پاسخ به اینکه آیا استفاده از تکنو لو ژی 
روز دنیا د ر شــرایط تحریمی، دغدغه مسئوان هست یا 
خیر؟ گفت: ا گر هست به راحتی می توان د ر کنار هم مسئله 
ر ا حل کر د و ا گر ایرادی وجود د ارد، مرتفع کر د. اینکه با 
یک تلفن پا سخ منفی د ا ده شو د، مشکل حل نخواهد شد؛ 
چراکه د ر شرایط جنگ اقتصادی قرار دا ریم، باید هم افزایی 

میان دستگاه ها وجود داشته با شد. 
وی به طرف د یگر موضوع یعنی واردات دستگاه های 

ایکس ری پر د ا خت و یادآور شــد: واردات این دستگاه ها 
ارزبری باایی د ارد و به د لیل شرایط تحریمی خرید آن از 
کشورهایی که این تکنو لو ژی ر ا د ر اختیار دارند، محدودیت 
فراوان د ارد، ا ما وقتی که یک دســتگاه ایکس ری خارجی 
وارد می شو د، به راحتی از گمرک عبور کر د ه و به فعالیت 

می پردازد.
مدیرعامــل این شــرکت د ا نش بنیان بــا بیان اینکه 
برخی دســتگاه ها و نهادها به دایلی مقابل دانش بومی 
سنگ اندازی می کنند گفت: ا گر کاا خارجی با شد، همه 
چیز درست است و ا گر داخلی با شد باید جلوی پیشرفت 
آن سنگ اندازی شو د. کارکرد این دستگاه ها علمی بوده و 

با د ا نش روز ارتباط د ارد.
نجات بخش به یکی از فعالیت های این شرکت  اشاره و 
بیان کرد: از شش سال پیش تولید دستگاه شتاب دهنده 

خطی را بر ا ی حوزه درمان شــروع کردیم و مشکاتی با 
وزارت بهداشت و درمان وجود د ا شت که اخیرا حل شده 

و ظر ف سه هفته آ ینده مجوز آن صا در می شو د.
و ی ا فزود: چهارمین کشور دنیا د ر تولید شتاب دهنده 
خطی هســتیم و به د لیل داشــتن این تکنو لو ژی و نیاز 
کشــور آن ر ا بر ا ی مبارزه با قاچــاق ارتقا دادیم تا کااها 

نیز اسکن شو د.
مدیرعامل این شرکت د ا نش بنیان از ورود معاون علمی 
رئیس جمهور به این موضوع خبر داد و گفت: مقداری کار 
جلو رفته، چو ن هیچ مسئله تکنو لو ژی نداریم،                                                  تکنو لو ژی 
د ا نش بنیان مســیر نوپایی است و تاکنون کارهای بزرگی 
ا نجام شــده ا ما نهادها و بخش های خصولتی و دولتی به 
د لیل آن که به مراکز قدرت وصل هستند، باعث ضربه زدن 

به این شرکت ها می شوند.

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان: 

برخیدستگاههادرمقابلدانشبومیسنگاندازیمیکنند!

در شــرایطی که خودروســازان به تعهدات 
پیش فروش محصوات خود عمل نکرده اند، سایپا 
هم مانند ایران خودرو قیمت برخی محصواتش را 

بیش از 50 درصد افزایش داد.
تاش چند ماهه خودروســازان برای افزایش قیمت 
محصواتشان، آذرماه امســال به نتیجه رسید و با چراغ 
ســبز دولت، افزایش قیمت برخی محصوات آنها در مرز 

حاشیه بازار اجرایی شد.
هفته گذشته شرکت ایران  خودرو با اعام لیست جدید 
قیمتها، از افزایش بیش از 20 تا 40 میلیون تومانی پنج 

خودروی تولید این کارخانه خبر داد.
 در لیســت قیمت های دی ماه ۹۷ این خودروســاز، 
قیمت جدید پنج خودرو شــامل »پژو پارس اتوماتیک«، 
»دانگ فنگ اچ ۳0 کراس«، »هایما اس ۵«، »دنا پاس« 

و »پژو 20۷ دستی« افزایش یافته است.
در همین رابطه گروه خودروســازی ســایپا هم روز 

پنجشنبه قیمت جدید محصوات خود را اعام کرد.
در این فهرســت قیمت جدید سراتو آپشنال 1600 
، 1۷6 میلیون تومان و ســراتو آپشــنال 2000 نیز 1۹6 
میلیون تومان اعام شده است. همچنین خودروچانگان 
12۷ میلیون تومان و پراید  SE1۵1 هم  2۸ میلیون و 
۹00 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت این مدل 

از پراید قبل از این گرانی ها، کمتر از 20 میلیون تومان بود.
این وضعیت در حالی بوجود آمده که از ابتدای امسال 
تاکنون قشر عظیمی از خریداران خودروهای پیش  فروش 
از سوی شرکت های خودروساز بزرگ و کوچک باتکلیف 
و ســرگردانند و با گذشــت  ماه ها از عدم اجرای تعهدات 

خودروسازان هنوز هیچ سازمان و نهادی پاسخ مشخصی 
به آنها نداده است.

بــه گزارش خبرگزاری فارس، وضعیت بازار خودرو و 
همچنین عمل به تعهدات خودروسازان اصا برای مردم 
رضایت بخش نیست. تعدادی از مردم ماه ها و حتی بیش 

از یک ســال اســت که بخشی از ســرمایه  خود را برای 
پیش خریــد خودرو به خودروســازها داده اند و در حالی 
که به دلیل افزایش قیمت ارز بخشی از ارزش  پولشان از 
بین رفته هنوز هم باتکلیف هستند و نه تنها اطمینان از 
دستیابی به خودروی پیش خرید شده خود را ندارند بلکه 
نمی دانند اگر خودروساز به تعهدش عمل کرد این خودرو 

را با چه قیمتی به آنها واگذار می کند.
گفتنی اســت اگرچه اغلب خودروســازان مشکات 
تخصیص ارز و شرایط بین المللی را با توجه به آغاز دوباره 
تحریم ها دلیل عدم اجرای تعهدات خود عنوان می کنند 
اما جای این سؤال باقی است که بااخره تکلیف مشتریان 
این خودروســازی ها چیســت و آیا به تناسب پولی که 
ماه هاست به شرکت های خودروســازی داده اند پاسخی 

دریافت خواهند کرد؟
این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و به طور خاص سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان باید پیگیری های ازم در این خصوص را 
انجام دهد که متاسفانه این وزارت خانه هم تاکنون نقش 
خاصــی را در این زمینه ایفا نکرده اســت و تنها یک بار 
فرشاد مقیمی معاون وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت 
گفت با بسته حمایتی مشکات را حل می کنیم که از آن 
روز تاکنون ماهیت این بسته حمایتی معلوم نشده است.

افزایش 50 درصدی قیمت محصوات سایپا پس از ایران خودرو

خودروسازانبدونعملبهتعهداتخودقیمتهاراباامیبرند
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 شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ 
۲۱ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۸۶

افقی:
 1- میاد باسعادت این پیامبر بزرگ الهی بر عموم ایرانیان 
و به خصوص هموطنان عزیز مسیحی مبارک باد 2- پیرمرد 
خیالی و مهربان شب ژانویه که دوستدار بچه هاست- سومین 
شاه سلسله کیانی 3- نوعی صدف- نمک ها- پایتخت بهرام 
گور 4- نشان مفعول بی واسطه- کلمه ای که بر کنیه مردان 
عرب می نشیند- سخت ترین قسمت میوه هلو- اولین غزوه 
رســول گرامی اسام)ص( با کفار قریش 5- نیست و نابود 
شدن- از خیابان های قدیمی تهران- شاهکار ویلیام شکسپیر 
6- بررســی کردن جنبه های مثبت و منفی چیزی- نوعی 
چــرخ خیاطی- غوک 7- ســازمان جهنمــی آمریکا- از 
فیلم های دیدنی ســینمای دفاع مقدس- پرطرفدارترین 
رشته ورزشی در نزد مردم جهان 8- از وسایل آشپزخانه- 
واحد پول اتحادیه اروپا- رحم آورنده 9- از شــهرهای تابعه 
شــهر اهواز- تنها شکاری که ممکن است فقط یک بار در 
تیررس ما قرار گیرد- جوابــی که خانواده داماد از عروس 
می خواهد 10- گیاه مرداب رو- وسیله ای برای حمل و نقل 
کاا- کنایه از افراد ســاده لوح و زودباور است 11- بهشت 
آن در اصفهان از بناهای دیدنی اســت- فیلسوف مشهور 
قرن هجده آلمان- یکی از ارکان سرودن شعر- زائو ترسان 
12- آخرین تراژدی ولتر- یکی از دوره های بشــر در طول 
تاریخ- ســرزمینی پهناور در شمال کشور کانادا 13- اثری 
از طه حسین مصری- گرفتنی در حمام- از واحدهای پولی 
کشور انگلستان 14- عینک ساز هلندی که در قرن 16 اولین 
میکروسکوپ را ساخت- واژه فارسی که جایگزین ترمینال 
شده- مادر ورزشها 15- خالق رمان جنایت و مکافات- تجلی 

خاقیت انسان است.

عمودی:
1- اثری از پاپ ژان پل دوم 2- ازمه فراموشکاران- 
رنگی برای چشم- تکرار یک حرف 3- یک هفتم 
از هر چیزی- واژه زیبایی که هر کس بر اســاس 
جهان بینی خود آن را تفسیر می کند- وسیله ای برای 
کنترل ولتاژ برق 4- حرف انتخاب- شیمی کربن- در 

شماره 11303 جدو    ل

قدیمی آن را با تفاخر می کشیدند- معدوم و نابود 
5- از درختان گرمسیری که میوه ای قرمز و دارویی 
دارد- نوعی بیماری چشمی- عزیز آذری ها 6- اولین 
نخست وزیر جمهوری کنگو که توسط سازمان سیا 
ترور شد- هماهنگ و هم قدم 7- سال آذری- مقر 
حکومت مارشال پتن فرانسوی- رها کردن خود بر 
روی وســایل راحتی- مهم ترین رود شمال کشور 
ایتالیا 8- جانور افسانه ای که زهری کشنده دارد- 
از ورزش های بومی مــردم چین- حاج و پنبه زن 
9- کسی است که به خود هم رحم نمی کند- فرصت 
 ویژه و انحصــاری در اقتصاد- از عشــاق تاریخ

 10- تکرارش نام پرنده ای مهاجر اســت- پایتخت 
سلسله ساسانیان- ریزه چوب و کاه 11- مغضوب ترین 
نژاد بشر در طول تاریخ- ضمیر بی تکلف- ستاره ای 
در آسمان- ساز شکوه گر 12- گوشت فاقد چربی 
و اســتخوان- از وسایل گرمایشــی- نوعی گل 
13- مکتب رهایی بخش همه دوران ها- کشــوری 
باســتانی در بین النهرین- ماه تمام 14- تکرارش 
کاخ موزه ای است در تهران- از قدیم گفته اند با آن 
دهان شیرین نمی شود 15- امام خمینی)ره( آن را 
رمز موفقیت مسلمانان جهان برشمرده ا ند- پایتخت 

فرهنگی مردم پاکستان.
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سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت زرین جاودانه خوانسار 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۳۵۲ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۶۱۷ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/28 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمودرضا گلشــن به شــماره 
1229703039 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین کریمی راد به 
شــماره ملی 1229579532 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

96 به تصویب رسید.

»جوزف نای« نظریه پرداز غربی در کتاب 
قدرت نرم می گوید: »قدرت نرم عبارت است 
از توانایی کسب مطلوب از طریق جاذبه نه 
از طریق اجبار و یا تطمیع، در واقع وقتی 
بتوانی دیگران را وادار کنی ایده آل هایت را 
بپذیرند و آنچه را بخواهند که تو می خواهی، 
در این صورت مجبور نخواهی بود برای هم 
جهت کردن آنها با  خود پول زیادی صرف 
اجرای سیاســت هویج و چماق کنید، چرا 
که اغوا همیشه موثرتر از اکراه خواهد بود.

امروزه جنگ نــرم موثرترین، کارآمدترین و 
کم هزینه تریــن و در عین حال خطرناک ترین و 
پیچیده ترین نوع جنــگ علیه امنیت ملی یک 
کشور به حساب می آید،  چرا که با کمترین هزینه 

دشمن خود را مورد تهاجم قرار می دهد.
در یک تعریف کلی می توان گفت که جنگ 
نرم یک جنگ خطرناک و پیچیده متشــکل از 
عملیات سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی و اطاعاتی 
توســط برخی از کشورها برای رسیدن به نتایج 

دلخواه در کشورهای هدف است.
جنگی کم هزینه اما خطرناک

جنگ نرم با انتقال اطاعات نادرست به اذهان 
عمومی، مقاومت و اســتواری یک ملت را هدف 
قرار می دهد و به عوامل قدرت ملی خدشه  وارد 
می کند، عزم  و اراده ملت را از بین  می برد و دفاع 
از آرمان ها و سیاست های نظام را تضعیف می کند.

»داود شــجاعی« کارشناس ارشــد روابط 
بین الملــل در گفت و گو با گزارشــگر کیهان در 
این باره می گوید: »از زمان فروپاشــی شــوروی 
جنگ نرم آغاز شــد و متکی بر تهدیدات نرم و 
قدرت فرهنگی و اجتماعی است. آمریکایی ها با 
استفاده از این نوع جنگ تاکنون موفق به تغییر 
چندین رژیم سیاسی در کشورهایی که مورد نظر 

داشتند شده اند.« 
وی اضافه می کنــد: »هزینه حضور نظامی 
و مداخله در کشــورهای دیگر زیاد اســت و به 
عاوه افکار عمومی کشــورها هــم با درگیری 
نظامــی و هزینه های نظامی که مســتقیما بر 
دوش آنان گذاشــته می شود و از طریق مالیات 
و... باید بپردازند مخالف هستند به همین دلیل 
قدرت های بزرگ به جای جنگ سخت و جنگ  
نظامی به جنگ نرم و رسانه ای روی آورده اند. به 
طور مثال آمریکا در حمله به افغانستان مرتکب 
اشتباه بزرگی شد چرا که هزینه حضور نظامی در 
این کشور بسیار زیاد است و افکار عمومی آمریکا 
هم به شــدت از این جنگ تنفر داشتند، همین 
مسئله باعث شد که آمریکا اعام کند که از این 
کشور خارج خواهد شد اما حذف حضور فیزیکی 
ظاهر قضیه بود چرا که در پشت این اقدام عوام 
فریبانه به تهاجم فرهنگی پرداخت و رســانه ها، 
شــبکه های ماهواره ای و سیستم اطاعاتی این 
کشور را زیر نظر گرفت به همین دلیل می بینیم 
که در رادیو، تلویزیون، رســانه ها و شــبکه های 
ماهواره ای افغانستان تهاجم فرهنگی تا چه حد 

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

ساح فرهنگی ، خطرناک تر از ساح نظامی
* فریده شریفی

* یک کارشناس ارشد روابط بین الملل: هزینه حضور نظامی مداخله در کشورهای دیگر زیاد است، 
به عاوه فشار افکار عمومی نیز سبب می شود قدرت های بزرگ به جای حضور مستقیم نظامی به فکر 

حضوری باشند که کم هزینه تر و موثرتر است به همین دلیل جنگ نرم را ترجیح می دهند.

قدرتمند اســت و تبلیغات سمت و سوی غربی 
دارند تا ملی و محلی!«

این کارشــناس به یک مورد جالب دیگر نیز 
اشاره می کند و می گوید: »یکی از تاکتیک های 
رسانه ای و فرهنگی آمریکا در افغانستان بر تسلط 
برای افکار عمومی پخش اعامیه هایی از طریق 
هواپیما و آسمان بود به این صورت که میلیون ها  
اعامیه  پخش کرد که طالبان و القاعده شکست 
خــورده و آمریکا پیروز میدان های نبرد شــده  
است تا از این طریق روحیه مبارزه و مقاومت را 
در مردم افغانستان تضعیف کند و شرایط برای 

تسلط بیشتر خود را فراهم نماید.«
وی همچنیــن اضافه می کند: »در عراق نیز 
وضعیت کم و بیش مشابه بود از آنجا که پس از 
اشغال نظامی و حضور مستقیم نظامیان آمریکا 
در عراق پس از سرنگونی صدام هزینه زیادی بر 
آمریکا تحمیل شد و افکار عمومی هم بار دیگر 
تنفر و انزجار خود را از جنگ های پی درپی آمریکا 
در منطقه غرب آسیا نشان دادند سردمداران کاخ 
سفید تصمیم گرفتند از این کشور خارج شوند 
اما همچنان بر حضــور فرهنگی خود بیفزایند 
و  بــا قدرت نرم به اهداف خود در این کشــور 

دست یابند«
»ســید مصطفی ایران نژاد« کارشناس ارشد 
روابــط بین الملل نیز در گفت وگو با گزارشــگر 
کیهان به قدرت نرم به عنوان یکی از مهم ترین 
ابزارهای سلطه کشورهای سلطه گر و استکباری 
اشــاره می کند و می گوید: جنگ نرم می تواند با 
به کار گرفتن ابزارهای مختلف و به شــیوه های 
مختلــف به اهداف خود برســد به ویژه آنکه در 
دنیای امروز کــه مهم ترین ابزار برقراری ارتباط 
و انتقــال اطاعات و داده های ذهنی و فرهنگی 
»رســانه« به حســاب می آید می توان از طریق 
رســانه ها به موفقیت های فرهنگی زیادی دست 
پیدا کرد و به اهداف دیپلماتیک و سیاسی رسید.«
وی اضافــه می کند: »همان گونه که حضرت 
آیت اه خامنه ای در سخنان خود بارها بر اهمیت 
جنگ نرم و لزوم هوشیاری در مقابل آن و لزوم 
مبارزه با آن تاکید فرموده اند، ملت هوشیار و آگاه 
ایران نیز باید ابتدا دشمنان فرهنگی را به خوبی 
مورد شناسایی قرار دهند و با ابزارها، روش ها و 
شیوه هایی که برای تقابل با ایران استفاده می کند 
آشنا شوند. تا آمادگی ازم برای مقابله با قدرت 

نرم را پیدا کنند.«

این کارشــناس خاطرنشــان می کند: » اگر 
بگوییم که دلیل اصلی خصومت غرب به خصوص 
آمریکا با ایران و انقاب اسامی، هراس از ظهور 
ابر قدرتی جدید به نام ایران است که توانسته در 
مقابل زورگویی ها و ســلطه طلبی  های قلدرهای 

جهانی بایستد به بیراهه نرفته ایم.«
روش های مقابله با جنگ نرم

حضرت علــی)ع( در نامه معروف خویش به 
مالک اشتر از پیامبر)ص( نقل می کند که »هیچ 
امت و قومی به مقام قداســت و تقدیس و ترقی 
نمی رسد مگر آنکه حق خود را مطالبه کند و در 
مقابل قوی بایستد، بدون آنکه زبانش به لکنتی 
بیفتد، یعنی اسام آن ضعیفی را که حق خود را 
نمی تواند مطالبه کند به رسمیت نمی شناسد.« 

)نهج الباغه، نامه 53(
در کتاب اصول کافی مرحوم شیخ کلینی جلد 
پنج صفحه 59 نیز آمده اســت در مکتب اسام 
بدون شک، قدرت یک ارزش و یک کمال انسانی 
و یکی از خطوط چهره انسان کامل است. اسام 
انسان ضعیف را نمی پسندد و خداوند از آدم های 

سست و ناتوان بدش می آید.
دشمنان اسام با استفاده از ابزارهای مختلف 

مــادی و معنوی درصدد ضربــه زدن به هویت 
اســامی و ارزش های مقدس مسلمانان هستند 
و  اگر مسلمانان قدرتمند و مستحکم نباشند به 

راحتی در صفوف مسلمانان نفوذ می کنند.
»مهناز کرباســی« کارشــناس ارشد روابط 
بین الملل در این باره می گوید: »کشورهای غربی 
و در راس آنها آمریکا برای نفوذ در افکار عمومی 
جوامع اسامی و پیشبرد اهدافشان نسل جوان 
را بیشتر نشــانه می گیرند و ارزش های دینی و 
معنوی آنان را متزلزل می سازند، عادی جلوه دادن 
دوستی ها، رواج بی بندوباری، قطع ارتباط فرهنگی 
میان نسل جوان و نسل های معتقد و مومن، ایجاد 
تزلزل در روابط صمیمانه خانوادگی و... از جمله 
اهداف تهاجم فرهنگی است که دختران و پسران 

جوان ایران را نشانه می گیرد.«
وی اضافه می کند: »مسلمانان باید با اقتدار 
با تهاجم فرهنگی غرب مقابله کنند و در این راه 
جایی برای تسلیم و کوتاهی نیست چرا که اسام 
کوچکترین تسامح در امر دین که موجب تضعیف 
یا نابودی آن شود را مردود می شمارد. برای این 
منظــور ابتدا باید ویژگی های جنگ نرم، ابزارها، 
تهدیدات و روش های به کار گرفته شده توسط 

دشمنان را خوب شناسایی کنیم و افکار عمومی 
را نســبت به خطرات تهاجم فرهنگی روشن و 

آگاه سازیم.«
به گفتــه ایــن کارشــناس، دانش آموزان، 
دانشــجویان و اساتید دانشــگاه مهم ترین افراد 
برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب هســتند و 
بــا افزایش علم و آگاهی خــود می توانند با هر 
توطئه فرهنگــی مقابله کنند چرا که مهم ترین 
هدف دشمنان ایران اسامی مقابله با نسل آگاه، 

هوشیار و فهیم است.
کارشناســان و استراتژیســت های قــدرت 
نــرم مهم ترین منابــع قدرت نــرم در ایران را 
نفــوذ رهبری«،  ایدئولوژی اســامی، »قدرت 
»حماسه آفرینی ها« و »درجه باای وفاداری ملت 

به حکومت«  عنوان می کنند.
محصوات تاثیرگذار بر جامعه

در تهاجم نظامی، دشمن با تجهیزات و امکانات 
نظامی وارد میدان کارزار می شــود اما در تهاجم 
فرهنگی نیازی به لشکرکشی و هزینه های هنگفت 
نظامی نیست، در تهاجم نظامی بخشی از مرزها و 
سرزمین های مجاور در تیررس مستقیم دشمن 
قرار می گیرد. اما در تهاجم فرهنگی ســاح های 

مخرب دشمن تا عمق خانه ها پیش می رود.
یک استاد ارتباطات در این زمینه می گوید: 
»فضای مجازی ناســالم، مطبوعات و رسانه های 
گمراه کننــده، فیلم های مبتذل، شــبکه های 
ماهــواره ای و... نمونه هایــی از عوامل فرهنگی 
دشمن برای تاثیرگذاری بر جامعه به ویژه نسل 

جوان هستند. رهاســازی جوانان در فضایی که 
آلوده به این رسانه های فرهنگی منحرف و ناسالم 
باشــد می تواند خطرساز باشــد و زمینه را برای 

انحطاط فرهنگی فراهم بسازد.«
به گفته این استاد دانشــگاه، تقویت بنیان 
خانواده، اعتقاد و ایمان داشتن به خداوند متعال و 
ارزش های دینی، افزایش اعتماد به نفس، مقابله با 
تجمل گرایی و رفاه جویی از جمله روش های موثر 

برای مقابله با تهاجم فرهنگی است.
تحقیقات نشان می دهد که جوانان و نوجوانانی 
کــه بیش از دو ســاعت در روز از رســانه های 
اجتماعی اســتفاده می کنند مبتا به اختاات 
روانی مانند افسردگی و اضطراب قرار می گیرند. 
محققــان می گوینــد جوانان مبتا بــه اعتیاد 
اینترنتی در طول زمان دچار تغییرات ساختاری 
خصوصا در قشر خاکستری مغز خواهند شد که 
می تواند کیفیت یادگیری و روند تحصیات آنها 

را مختل کند.
فرزانه محمدی نیا کارشناس ارشد روان شناسی 
تربیتی در این باره می گوید: »کودکان و نوجوانان در 
دوران بلوغ در مرحله شکل گیری هویت شخصیتی 
خود هستند و در چنین مرحله ای با حجم گسترده 
اینترنت و فضای مجازی مواجه می شوند بنابراین 
در چنین شــرایطی اگر با هجمه وسیع فرهنگی 
نیروهای بیگانه و قدرت های خارجی مواجه شوند 
راه خود را در اینترنت گم می کنند و به راهی که 

دشمنان می خواهند متمایل خواهند شد.«
به گفته این کارشناس با توجه به اینکه بیشتر 
اســتفاده کنندگان از فضای مجازی نوجوانان و 
جوانان هســتند، فرهنگ ســازی برای کاهش 
پیامدهای آن ضروری اســت، لذا اطاع رسانی، 
آموزش و نحوه اســتفاده از این فناوری می تواند 

موثر واقع گردد.

* امروزه جنگ نرم موثرترین، کارآمدترین و کم هزینه ترین و در 
عین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه امنیت ملی 

یک کشور محسوب می شود چرا که با کمترین هزینه دشمن خود را 
مورد تهاجم قرار می دهد.

* کارشناس روابط بین الملل: 
دانش آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاه 

مهم ترین افراد برای مقابله با تهاجم
 فرهنگی غرب هستند  و با افزایش علم و 
آگاهی خود می توانند با هر توطئه فرهنگی 

مقابله کنند.

❖

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

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

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

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/04/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محمد محمدی بخش به کد ملی 0048480428 به نمایندگی 
شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی 10101278928 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و ماشااله طرهانی به کد ملی 6139507731 
به نمایندگی شرکت خدمات رفاهی اله به شناسه ملی 10101621223 
به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و محمدعلی صمــدی به کد ملی 
4010105585 به نمایندگی بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقاب اسامی 
به شناســه ملی 14003691943 به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود 

شیرآشــیانی به کد ملی 2249120978 به سمت مدیر عامل )خارج از 
اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء ثابت رئیس 
هیئت مدیره و امضاء متغیر مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبــات اداری با امضای رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

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

آگهی تغییرات شرکت پویا افاک سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۹۱ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۲۴۶۰

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی مورخ 
1397/2/20 و مجوز 84225 مورخ 97/5/9 وزارت علوم 
تحقیقــات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - غام 
جوان دلوئی به شماره ملی 0779770692- محمدرضا 
قیطانچی به شــماره ملی 1378761235- مجید نبی 
بیدهندی به شماره ملی 0450986462- امین روشندل 
کاهو به شماره ملی 0829376429- مرتضی فتاحی به 
شماره ملی 0532854020- علیرضا جواهری نیستانک 
به شماره ملی 1249822556- مصطفی قاسمی به شماره 
ملی 0066003377 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و 
وحید ابراهیم زاده اردستانی به شماره ملی 1189312492 
محمدعلی ریاحی به شماره ملی 3256140424 به عنوان 
اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه ســال 
انتخاب گردیدند. - محمدرضا جمال ریحانی به شــماره 
ملی 1502707756 به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا 
بختیاری لفمجانی به شماره ملی 0057680043 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک ایران
 به شماره ثبت ۱۷۶۷ و شناسه ملی

۱۰۱۰۰۱۶۱۴۴۸ 

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

به اســتناد صورتجلســه 
عادی  عمومــی  مجمــع 
مورخ  فوق العــاده  بطــور 
تصمیمات   1397/06/09
آقای  شــد:  اتخــاذ  ذیل 
ایمان ســراجی به شماره 
 0074785273 ملــی 
بــه ســمت مدیرعامــل 
هیئت مدیــره،  عضــو  و 
محمدی  شــبنم  خانــم 
ملی  شماره  به  اشتهاردی 
به سمت   0081246341
رئیس هیئت مدیره و آقای 
به  مســعودی  حمیدرضا 
شماره ملی 0062677829 
بــه ســمت نایب رئیــس 
حامــد  و  هیئت مدیــره 
مســعودی به شماره ملی 
سمت  به   0069667519
آقای  و  هیئت مدیره  عضو 
آرمان مسعودی به شماره 
ملــی 0453471889 به 
ســمت عضو هیئت مدیره 
)خارج از سهامداران( برای 
مــدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. کلیــه اوراق و 
اســناد بهــادار و تعهدآور 
شرکت ازقبیل چک سفته 
بروات و عقود اســامی با 
امضا رئیس  هیئت مدیره و 
یکی از اعضا متفقا به همراه 
مهر شرکت و اوراق عادی 
و اداری با امضا مدیرعامل 
به تنهایی بــه همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت گروه 

تجارت الکترونیک 
سامت ورزشان 

با مسئولیت 
محدود به شماره 

ثبت ۴۷۴۷۱۷ 
و شناسه ملی 
 ۱۴۰۰۵۰۴۳۲۳۰

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

ســازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد انجام پروژه های مشروحه ذیل را از طریق تهاتر با اراضی 
در اختیار نزاجا، طبق مشخصات فنی کار با شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه)ریال(مبلغ برآورد اولیه)ریال(کارفرماموضوع مناقصهردیف

احداث بلوک 18 واحدی)32 بلوک در کرمانشاه، 9 بلوک در الف
1/627/525/313/16722/775/253/132قرارگاه منطقه ای غرب نزاجاسقز و 6 بلوک در اسام آباد غرب(

1- شرایط شرکتهای متقاضی:
الف( داشتن تجهیزات، امکانات و تخصص ازم و توانایی انجام کار مطابق استانداردهای رایج.

ب( توانایی ارائه ضمانت نامه های بانکی مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات.
ج( داشتن گواهینامه صاحیت پیمانکاری رشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور با حداقل رتبه1 و دارا بودن ظرفیت آزاد در رشته مورد نظر.
د( داشتن گواهینامه تاییدیه صاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2- مدت اعتبار پیشنهادات:
به مدت سه ماه پس از آخرین تاریخ مهلت تسلیم پیشنهادها معتبر باشد.

3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه:
الف- تقاضای کتبی جهت دریافت اســناد مناقصه با ذکر موضوع مناقصه)برای هر ردیف مندرج 

در جدول بصورت جداگانه(

ب- قیمت خرید اسناد مناقصه برای هر ردیف مندرج در جدول 2/000/000 ریال است که باید به 
حساب شماره 6158800184307 بانک سپه شعبه جالیه تهران)به نشانی: تهران- خیابان کارگر 
شــمالی بااتر از تقاطع دکتر فاطمی( به نام تمرکز وجوه حاصل از عواید داخلی دارایی ســازمان 

مهندسی نزاجا واریز شده و رسید آن به فروشنده اسناد مناقصه تحویل شود.
ج- متقاضیان جهت دریافت اســناد مناقصه از روز شــنبه مورخه 97/10/8 لغایت ساعت 12 روز 
سه شــنبه مورخه 97/10/11 به نشانی دســتگاه مناقصه گزار تهران، خیابان کارگر شمالی- تقاطع 
دکتر فاطمی- نبش فاطمی غربی- سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا- دایره امور پیمان ها 
و رسیدگی مراجعه و یا با شماره تلفن های 66944325 و 66944339 تماس حاصل نمایند.

4- دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
5- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

سازمان مهندسی اجرایی و تاسیسات نزاجا

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی



پاورقی
Research@kayhan.ir

پس از واقعه شهریور 1320 و ورود نیروی متفقین به 
خاک ایران، افراد نیروهای مزبور جرائمی را مرتکب 
شــده اند که بیشتر آنها قتل عمد و غیرعمد است.

ایران که قبل از همه در جنگ اعام بی طرفی کرده 
بود و به جز آن همه امکانات خود را کاما در اختیار 
ارتش های متجاوز گذارده بود و با دول  اشغالگر پیمان 
سه گانه اتحاد امضاء کرده بود. پس به کدامین گناه 
خانه ها و نوامیس این ملت را مورد تعرض قرار دادند؟

بی نتیجه بودن گزارش های مربوط به تصادف اتومبیل های شوروی 
نامه و سند زیر نیز که به امضای یک مقام رسمی کشور یعنی رئیس  اداره 
انتظامات وزارت کشــور رسیده است، به طور رسمی و علنی بر بی نتیجه بودن 
گزارش ها و شکایات مربوط به تصادفات ماشین های نظامی روسیه تاکید دارد.

سند:
وزارت کشور 

اداره انتظامات 

افراد دیگر مثل آقای خندان 
هم اظهــار تمایل بــه همکاری 
داشت، البته ایشان مدعی بود او 
را دستگیر کرده اند و در سایت ها 
او را فــردی اغتشاشــگر معرفی 
کرده اند که ابتــدا بنای پیگیری 
موضوع و شکایت از سایت مذکور 
را داشــت که خانم شریف رازی 
پیگیر کارش بود ولی چند روزی 
با ما همکاری کرد. او هم در بخش 
معاضدت مالی به خانواده ها زنگ 
می زد و ضمن پرس وجو از وضعیت 
نیاز  زندانی ها چنانچه خانواده ای 
به مســائل مالی داشت یادداشت 
می کرد و یــا آنها را برای گرفتن 
کمک مالی به دفتر فرامی خواند. 
ما هم لیســت افــراد را به آقای 
عابد جعفری می دادیم و ایشــان 
هم مبالــغ مذکــور را پرداخت 
پرداخت  مبالغ  لیســت  می کرد. 
شده در اختیار آقای عابد جعفری 
می باشد. آقای حامد صابری هم 
کار عکس دیــدار آقای کروبی را 
رمضانی،  رامین  خانواده هــای  با 
خانــم خاکــزاد و عابدینی انجام 
داد، تمایل زیادی داشــت که در 
باشد  این زمینه همکاری داشته 
البته ایشــان به صورت حرفه ای 
و  می گرفتند  مختلف  عکس های 
سایت مستقل عکس داشتند که 
من از طریق ستاد با ایشان آشنا 
شــدم و این آشنایی تا پایان عمر 
دفتر ادامه داشت و بعد از آن او را 
ندیدم. ایشان البته در جلسه ای که 
خانواده ها با شورای شهر داشتند 
البته قبل از تشکیل دفتر حضور 
داشته و کار عکس آن جلسه را هم 
انجام داده اند. ولی فرد دلســوزی 
به نظر می رسید چون مبلغ یک 
میلیون تومان هــم کمک برای 
خانواده آسیب دیده ها جمع آوری 
کرده بود کــه پانصد هزار تومان 
آن را به خانواده میرعابدینی برای 
هزینه های درمان پرداخت کردیم. 
در مورد قضیه ســعیده پورآقایی 
هــم که عرض کــردم موضوع را 

آقای زرکوب در حضور آقای عابد 
جعفری برای ما با همان کیفیتی 
که قبا نوشــتم تعریــف کرد و 
مــا هم موضــوع را دنبال کردیم 
که نهایتا اتفاقــی افتاد که نباید 
می افتــاد. علی رغم تاکید فراوانی 

که بــه آقای کروبــی کردم ولی 
ایشان متأســفانه توجهی نکرد و 
موضــوع را در اختیار آقای اژه ای 
قرار داده بود که مسئله ســاز شد. 
البته همان طــور که گفتم نحوه 
تعریف آقای زرکــوب و اعامیه 
فوت و فرزند شهید و جانباز بودن 
و همان خبرهایی کــه در اوراق 
مربوط به سعیده پورآقایی تعریف 
کردم، که همــه موارد در حضور 
آقای داوری، و محمودیان و خانم 
و دختر جواد امام بود واقعا چیزی 

دیگر جز آنچه گفتم نبود. در آن 
مورد آقای کروبی بی تدبیری کرد. 
حضور محمودیان در آن جلسه و 
همراه بودن ایشان به قصد تهیه 
خبر نبود. حتی ایشان همان شب 
به من این خبر را داد که این خبر 
را کار کرده انــد، ولی من گفتم ما 
قصد کار خبری کــردن نداریم. 
اینکه چرا ایشان یا شخص دیگر 
در [سایت] نوروز، خبر را کار کرده 
بود نمی دانم. البته قبل از رفتن ما 
به منزل سعیده پورآقایی اعامیه 
رنگی چاپ شــده بود و چندین 
پــاکارد مقابــل درب آپارتمان 
نصب شــده بود. لذا ادعای مادر 
سعیده مبنی بر اینکه از من خبر 
مرگ دخترش را شــنیده کذب 

محض می باشد. ما وقتی با آقای 
محمودیان و خانم و دختر جواد 
امام مراجعه کردیم، شاید 5 عدد 
پاکارد مشکی مقابل درب ورودی 
آپارتمان نصب شــده و اعامیه 
رنگی ایشان روی دیوارهای کوچه 

هم نصب شده بود. حتی ما آدرس 
را از خانم هــای محــل گرفتیم، 
پس چگونه می تواند ایشــان که 
مرا تا شــب پنج شنبه یعنی یک 
روز قبل از برگزاری مراســم اصا 
ندیده، خبــر مرگ فرزندش را از 
من شنیده باشد. باز هم می گویم 
من انگیزه ای جز یاری رساندن به 
نداشتم.  آسیب دیده  خانواده های 
اینکــه از آن دفتــر دیگران چه 
بهره بــرداری و سوءاســتفاده ای 
کرده اند مــن اطاعی ندارم. ولی 

تنها چیزی کــه می توانم بگویم، 
ممکن اســت آقای محمودیان از 
سادگی من در مورد بهشت زهرا و 
سعیده پورآقایی سوءاستفاده کرده 
باشد، ولی خودش می گفت کار من 
نیست کار حنیف]مزروعی[ است. 
البتــه بعد از چاپ خبر ســعیده 
پورآقایی وقتی فرزند شهید بودن 
آن کذب از آب درآمد، من گفتم 
اگر دسترســی به ســایت نوروز 
داری بگو حداقل خبر را تصحیح 
کنند و بگویند که این فرد فرزند 
شهید جانباز نیست. نمی دانم که 
خبر تصحیح شــد یا نه، ولی این 
مطلب را من به ایشان گفتم. من 
یادآور می شوم که موضوع را خیلی 
ساده گرفته بودیم و اصا تشکیل 

چنین دفتر بــا چنین وضعیتی 
اشــتباه محض بــود. ولی وقتی 
بزرگان تصمیم اشتباه می گیرند، 
خسارات آن هم قطعا بزرگ است. 
فقط در این بین، این ضعفا هستند 
که مظلومانه به دلیل نابخردی و 

کم اطاعی و ســادگی باید تاوان 
عملکرد و اشــتباه بزرگان را هم 
بپردازند. باز هم یادآور می شــوم 
از انگیزه آقای موســوی و کروبی 
برای ایجاد این دفتر هیچ اطاعی 

نداشتم.
... اکنون که به نتیجه و حاصل 
کار می اندیشم، می فهمم که ایجاد 

این دفتر اشتباه بود... .
ولی خدا وکیلی اگر خواستید 
قضــاوت کنیــد و منصفانه رأی 
بدهید، بروید ســراغ بزرگان که 
تصمیمات غلــط می گیرند. جان 
کام اینکــه من اشــتباه خود را 
می پذیرم که بعضــی از اقدامات 
ما هر چند از سر خیرخواهی بود 
ولی نتیجه زیانباری در پی داشته 
اســت. ولی کلیه اقدامات را من 
براساس دســتور آقای الویری و 
یا هماهنگی آقای بهشــتی انجام 
داده ام. اگر در دفتر کارهای دیگر 
اتفــاق افتاده که من خبر ندارم و 
اگر آنها خاف بود افراد خافکار 
خودشان باید جوابگو باشند. من 
تصــور نمی کردم آقــای الویری 
دادن اسامی شماره جواز دفن ها 
را تبدیل به مصاحبه می کند. اگر 
می دانستم که ایشان قصد چنین 
کاری را دارند، غلط می کردم که 
آن کار را بکنم یا اگر می دانستم 
که قرار اســت فیلم بهشت زهرا 
روی سایت ها برود غلط می کردم 
که به بهشت زهرا بروم. همه این 
اقدامات را من برای مطلع کردن 
مسئولین اصلی کشورم انجام دادم.

ها  را محــاکمه کنیـــــد دانــــه درشت 

   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

جان کام اینکه من اشتباه خود را می پذیرم که بعضی از اقدامات ما هر چند از 
سر خیرخواهی بود ولی نتیجه زیانباری در پی داشته است. ولی کلیه اقدامات 

را من براساس دستور آقای الویری و یا هماهنگی آقای بهشتی انجام داده ام.

موضوع را خیلی ساده گرفته بودیم و اصا تشکیل 
چنین دفتر با چنین وضعیتی اشــتباه محض بود. 
ولی وقتی بــزرگان تصمیم اشــتباه می گیرند، 

خسارات آن هم قطعا بزرگ است.

ایران با تمام امکانات در خدمت متفقین 
متفقین با تمام قوا مشغول قتل و غارت در ایران

۴۰    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

۶

تاریخ 25/2/19
شماره عمومی 9473

شماره خصوصی 3224/ن
فرمانداری قزوین

عطف به نامه شــماره 495-25/2/5  اشــعار می دارد اوا فهرست تصادف 
اتومبیل های شــوروی ضمیمه نامه ارســال نشــده و ثانیا با ترتیبی که ویس 
کنســولگری اعام داشته بعد از تخلیه نیروی شوروی البته این اقدام به نتیجه 
نخواهد رسید و بایستی فرمانداری در موقع اقامت نیرو گزارش مزبور را فرستاده 
باشد تا به وسیله مقتضی اقدام گردد. بنابراین غفلت از طرف فرمانداری بوده است 
که در این کار قبا وزارت کشور را مطلع نساخته اند تا اقدام در این خصوص شود.

رئیس اداره انتظامات 
وزیر کشور 1۸۸

آزار و اذیت و مزاحمت و تجاوز برای مردم و نوامیس آنها
سربازان و نیروی اشغالگر ارتش های متفقین اعم از انگلیسی ها یا روس ها و 
یا آمریکایی ها، تنها به قتل های بی هدف یا زیرگرفتن مردم و شهروندان ایرانی با 
اتومبیل بسنده نمی کردند و به بهانه های مختلف به آزار و اذیت آنها می پرداختند. 
در این میان زنان و کودکان بیشتر از سایر شهروندان مقصد این رفتار وحشیانه 
بودند. سند زیر از جمله گزارش هایی است که توسط یکی از مقامات شهربانی 
استان به اداره کل شهربانی نوشته شده و طی آن ماجرای واقعه ای وحشتناک 
 از اذیــت و آزار و تعــرض به مردم توســط ســربازان نیروی شــوروی روایت 

شده است.
اذیت و آزار مردم توسط سربازان شوروی

سند:
وزارت کشور 
اداره سیاسی 

شماره عمومی 1724
شماره خصوصی 495
تاریخ تحریر 21/5/3 

تاریخ خروج 1321/5/6
فوری و محرمانه

مشاور میرحسین موسوی با اشاره به سوء استفاده سران فتنه از بی اطاعی حامیان شان:

گزارش هنگ مازندران )امنیه( که بوسیله امنیه کل کشور رسیده مشعر است 
که چهار نفر ســرباز سوار شوروی به عنوان دستگیری سربازان فراری شوروی 
به قریه ارزخون رفته، شــروع به اذیت و آزار آنها نموده، به ناموس اهالی قریه 

دست درازی کرده و... 
تحقیقاتی که از طرف امنیه محل به عمل آمده، اظهارات شاکیان را تصدیق 
و مشخصات کامل چهار نفر سربازان مزبور و شرح قضیه را به استانداری گزارش 

داده اند...1۸9

و 3 سال دیگر از دوران اشغال باقی بود.
سند:

وزارت دادگستری
اداره حقوقی

به تاریخ 1322/3/1
شماره ح 154۸ ضمیمه دارد 6711

ریاست هیئت وزیران
پس از واقعه شــهریور 1320 و ورود نیروی متفقین به خاک ایران، افراد 
نیروهای مزبور جرائمی را مرتکب شــده اند که بیشتر آنها قتل عمد و غیرعمد 
است. وزارت دادگستری از طریق وزارت امورخارجه اقدام برای تسلیم متهمین 
به دادگاه صالح نموده اســت ولی نسبت به عده زیادی از پرونده ها که فهرست 
آن به پیوست تقدیم می گردد، به اخذ نتیجه مثبتی موفق نگردیده و نسبت به 

بقیه نیز مکاتبه با وزرات خانه نامبرده ادامه دارد.

چون بزه هایی که از ناحیه افراد نیروهای متفقین واقع می شود رو به ازدیاد 
اســت و بیم آن  می رود که حقوق افراد ایرانــی در معرض تضییع قرار گیرد، 
مراتب را به استحضار خاطر عالی می رساند که مقرر فرمایند اقدام جدی تری 

در تهیه وسائل تعقیب متهمین معمول دارند.
از طرف وزیر دادگستری 190

ورود  اشغالگران به خانه های مردم بی دفاع
اســناد زیر نمونه ای از رفتار متعرضانه سربازان اشــغالگر است که عملکرد 

جنایتکارانه امروزشان در عراق و افغانستان را تداعی می کند. همان گونه گستاخ 
و متجاوز و خبیث با این تفاوت که اگر آنها چنین رفتاری را با عراقی ها کردند 
به بهانه در اختیار داشتن ساح های کشتار جمعی بود )که هیچگاه ثابت نشد( 
و یا دســتاویز همکاری با طالبان و القاعده و... )که آنهم هرگز اثبات نگردید( 
یا اگر در افغانســتان به انواع و اقسام جنایات دست زدند با بهانه حمله افرادی 
منتسب به این کشور به برج های دوقلوی نیویورک در 11 سپتامبر 2001 بود 
و حاکمیت گروه حمله کننده یعنی طالبان در افغانستان. اما چنین رفتار فاجعه 
بار و حمله به خانه مردم و تعرض به نوامیس آنها در ایران دوره جنگ جهانی 
دوم چه معنی و مفهوم و چه بهانه ای داشــت؟ ایران که قبل از همه در جنگ 
اعام بی طرفی کرده بود و به جز آن همه امکانات خود اعم از راه آهن و جاده ها 
و وســایل نقلیه و تلگراف و تلفن و اماکن و ساختمان ها و جنگل ها و دریاها و 
کارخانه ها و بنادر و شــهرهایش را کاما در اختیار ارتش های متجاوز گذارده 
بود و با دول  اشغالگر پیمان سه گانه اتحاد امضاء کرده بود. متفقین کنفرانس 
هماهنگــی در تهران برگــزار کردند و پس از آن تهران را پل پیروزی خواندند. 
پــس به کدامین گناه خانه ها و نوامیس این ملت را مورد تعرض قرار دادند؟ آیا 
این نشانه ای از ددمنشی و بی آبرویی و خباثت ذاتی این اشغالگران نیست؟ اسناد 

زیر اشاره ای کوتاه به این موضوع است:
سند:

وزارت پست و تلگراف و تلفن
تلگراف 

شماره کتاب: 544 از قم به تهران 
شماره قبض 14۸00 

شماره تلگراف 151
عدد کلمات: 72

تاریخ اصل: 9، تاریخ وصول: روز 9/ماه ۸/سال 1322
ســفارت انگلیس، رونوشت آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت امورخارجه، 
رونوشت مجلس شورای ملی، رونوشت کل شهربانی، رونوشت روزنامه اطاعات
سربازان انگلیسی مسلح بدون هیچگونه رعایت ساعت 12 ظهر 1322/۸/6 
سرزده، به بهانه تفتیش وارد منزل بنده شده، خانم و بچه های کوچک از ترس 
مریض و بســتری می باشند. شــهربانی قم اطاع، نتیجه گرفته نشد. تقاضای 

رسیدگی و احقاق حق دارم.
قم علی جعفر زاده 191

تصویر نامه وزیر دادگستری به ریاست هیئت وزیران که طی آن 
گزارشی مختصر از جرایم متفقین در ایران ارائه می دهد، او در این 

گزارش اکثر این جرایم را قتل عنوان می کند. مورخ 1322/3/1

صفحه 6
شنبه 8 دی ۱۳۹۷

۲۱ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰86

اعتراف وزیر دادگستری به جنایات متفقین در ایران
یکی از مهمترین اسناد اعتراف به جنایاتی که متفقین در حق مردم ایران 
مرتکب شدند، نامه وزیر دادگستری وقت به ریاست هیئت وزیران در اواسط اشغال 
ایران یعنی سال 1322 است که البته هنوز جنایات یاد شده به حد باایی نرسیده 

شهرداری خورموج در نظر دارد اجرای پروژه  مشروحه ذیل را 
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
پیمانکاران متقاضی می تواننــد از تاریخ 1397/10/6 به مدت 5 
روز کاری تا تاریخ 1397/10/11 اسناد مناقصه از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت دریافت نمایند.
ضمنا مهلت تحویل اســناد مناقصه از تاریــخ 1397/10/12 تا 

پایان وقت اداری تاریخ 1397/10/23 می باشد و تاریخ بازگشایی 
پاکات ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1397/10/24 می باشد.

نوع تضمین براساس آیین نامه تضمین در معامات دولتی مصوبه 
شــماره 123402 ت 50659 مورخه 1394/9/22 هیئت وزیران 

می باشد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

مبلغ برآورد موضوع مناقصهردیف
اعتبار مصوباولیه )ریال(

رشته 
و 

گروه

مبلغ تضمین 
در مناقصه 

ریال
دستگاه 
نظارت

محل 
اجرا 
پروژه

شماره فراخوان 
در سامانه 
تدارکات 

الکترونیکی دولت

1
زیرسازی و آسفالت 
خیابان جنوب دره 
میرشکاری شهر 

خورموج
4/055/895/057

 3/000/000/000
با پیش بینی 

1/500/000/000
راه و 
203/000/000باند

دفترفنی 
شهرداری 
خورموج

شهر 
20097500790005خورموج

روابط عمومی شهرداری خورموجتاریخ  درج نوبت دوم: 97/10/08

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت دوم(
1- مناقصه گذار: شهرداری محمدیه 2- موضوع مناقصه: واگذاری عملیات حفظ و نگهداری 
فضای ســبز به مدت یکســال شــامل: الف- مجموعه شــاهد با برآورد 5/703/000/000 
ریــال ب- مجموعــه تمدن با بــرآورد 5/401/000/000 ریــال - ج - مجموعه مهرگان 
بــا بــرآورد 6/269/000/000 ریال به پیمانکاران دارای صاحیــت پیمانکاری و صاحیت 
ایمنی 3- مهلت و محل دریافت اســناد از تاریخ 97/10/9 حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
یک شــنبه مورخ 97/10/16 امور قراردادهای شهرداری محمدیه 4- مبلغ سپرده: مجموعه 
شــاهد 286/000/000 ریال، مجموعه تمدن: 271/000/000 ریــال و مجموعه مهرگان: 
314/000/000 ریــال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به حســاب ســپرده 
جاری 3100002331001 به نام شــهرداری محمدیه 5- در صورتی که برندگان اول و دوم 
به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردد ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شــد. 6- سایر اطاعات و جزییات مربوط به معامله در اســناد مناقصه مندرج می باشد. 7- 
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 8- مدت و محل ارائه پیشنهادات: 
از تاریخ 97/10/17 حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/10/27 محل تحویل 
اســناد دبیرخانه شهرداری محمدیه می باشــد. 9- زمان و محل بازگشایی پاکت های الف و 
ب: روز دوشــنبه مورخ 97/11/1 راس ساعت 9/30 در محل دفتر شهردار می باشد و حضور 
شــرکت کنندگان و یا نماینده آنان با معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پیشنهادات بامانع 
می باشــد ضمنا تاریخ جلسه بازگشایی پاکات پیشــنهاد قیمت متعاقبا به شرکت کنندگان در 

مناقصه اعام می گردد. 10- هزینه نشر آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
مریم نخستین - شهردار محمدیه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

آگهی مناقصه نوبت دوم

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده ۱8 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی 

ازم ااجرا
بدین وســیله به آقایــان: 1- محمدرضا آزمایی فرزند حجت اله به شــماره 
ملی 0059315474 به آدرس اراک خیابان شــهدای صفری پاک 8084  
2-ابوالفضل رســولی فرزند جعفر به شــماره ملی 5718991693 به آدرس 
اراک خیابــان مولوی غربی کوچه شــهید اکبری اباغ می شــود که بانک 
اقتصاد نوین شــعبه اراک به استناد قرارداد 3747074 - 93/10/28 جهت 
وصول مبلغ 760/000/000 ریال تا تاریخ 97/6/26 به انضمام روزانه مبلغ 
472222 ریال خســارت دیرکرد به بانک اقتصاد نوین شعبه اراک و حقوق 
دولتی متعلقه علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کاسه 
9700330 در این اجرا تشکیل و درجریان 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 استناد 
تقاضای بســتانکار به شــماره وارده 7317 - 97/9/18 و ماده 18 آئین نامه 
اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار کیهان آگهی 
می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی 
اباغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات 
اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد و به جز آگهی مزایده، 

درصورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
منصوری 523 م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمود محمدی دارای شناسنامه 5380042236 به شرح دادخواست 
به کاســه یک سیار از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان احمدعلی محمدی قمشــلویی به شماره 
شناســنامه 671 در تاریخ 1389/3/16 اقامتگاه دائمی خود در روســتای 
طبلشکین بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمود محمدی فرزند احمدعلی به شــماره شناسنامه 5380042236 
متولد 1372 پســر متوفی 2- محمد محمدی فرزند احمدعلی به شــماره 
شناســنامه 5380075843 متولد 1375 )پســر متوفی( 3- علی محمدی 
فرزند احمدعلی به شــماره شناســنامه 5380081851 متولد 1376 )پسر 
متوفی( 4- جواد محمدی قمشــلوئی فرزند احمدعلی به شماره شناسنامه 
4380084043 متولد 1369 )پسر متوفی( 5- ام البنین عبدالمحمدی فرزند 
علی اصغر به شــماره شناســنامه 561 متولد 1345 همسر متوفی 6- زهرا 
محمدی قمشلوئی فرزند احمدعلی شــماره شناسنامه 9548 متولد 1364 
دختر متوفی 7- مریم محمدی قمشلوئی فرزند احمدعلی شماره شناسنامه 

61 متولد 1367 دختر متوفی 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر این صورت 

گواهی صادر خواهد شد.
حسینی -قاضی شورای حل اختاف آوج

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده ۱8 
آئین  نامه اجرای اسناد رسمی

 ازم ااجرا
بدین وســیله به خانم ایران بیات فرزند لطیف به شماره ملی 0530745658 
به آدرس اراک- خیابان امام- خیابان شــهید مهدی ســلطانی- کدپســتی 
3816614119 اباغ می شــود که بانک اقتصاد نوین شــعبه اراک به استناد 
قرارداد 5281025-93/09/29 جهت وصول مبلغ 80000000 ریال تا تاریخ 
97/6/26 به انضمام روزانه مبلغ 56667 ریال خسارت دیرکرد به بانک اقتصاد 
نوین شــعبه اراک و حقوق دولتی متعلقه علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه 
نموده و پرونده به کاســه 9700329 در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام 
است و چون طبق گزارش مامور اباغ در آدرس تعیین شده در اجرائیه شناخته 
نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم 
نیست لذا به استناد تقاضای بستانکار به شماره وارده 7594-97/9/26 و  ماده 
18 آئین نامه اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در روزنامه کثیراانتشــار 
کیهان آگهی می شــود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
که روز رســمی اباغ اجرائیه محسوب می شــود اقدام به پرداخت بدهی خود 
ننمائید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد و به جز 

آگهی مزایده،  در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک 
منصوری 522 م الف

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: ۹6۰۰۰۲۹
بدینوسیله به شرکت تعاونی خط افق تیره با نمایندگی آقای سعید وزینی و علیرضا 
حســینی چاوش بدهکار پرونده کاســه 9600029 که برابر گزارش مامور اباغ 
و اجراء آدرس شــرکت شناســایی نگردیده اســت، اباغ می گردد که برابر سند 
رهنی شــماره 91/9/15-11619 دفترخانه 20 تفرش فیمابین آن شرکت و بانک 
توســعه تعاون مبلغ 176/673/980 ریال تا تاریخ 96/5/26 به انضمام خســارات 
تاخیر روزانه تا تاریخ تســویه بدهکار می باشــید که به علت عدم پرداخت بدهی 
خود، بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده اســت لذا پس از جری تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کاســه فوق در شــعبه اجرای این اداره مطرح می باشد. 
مع الوصف طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی ازم ااجراء مصوب 
1387/6/11 به شــما اباغ می گردد که از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ 
اجرائیه محســوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار کیهان چاپ و 
منتشــر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این  صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شــما 
تعقیب خواهد شد.                           تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 1397/10/8
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی تفرش

آگهی موضوع ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی برابر رای 2771-1397 مورخ 96/8/28 تصرفات خانم/آقای مسلم سلیمانی جم شماره 
شناســنامه 1743521960 صادره از اهواز فرزند جلیل دارای کد ملی شــماره 1743521960 
نســبت به یکباب ساختمان به مساحت 181/60 مترمربع در قسمتی از شش دانگ پاک ثبتی 
2695/18 واقع در بخش 2 اهواز اخبار خروجی محســن طالبــی منجر به صدور رای گردیده 
برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصل ســنقرزاده پانزده روز جهت اطاع عموم 
آگهی می گردد تا هرکس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و 
اماک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره 
ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت 

برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8                        تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/10/24

نصرت اله 
5/2443م/الف کفیل اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه دو اهواز

اباغ اجرائیه اسناد ذمه )چک(
بدین وســیله به آقای   خوانی حســینی فرزند محمدزاهد به شــماره 
ملی 3859951051 اباغ می شــود که تعاونی اعتباری کارســازان 
آینده جهت وصول مبلغ 57/000/000 ریال به اســتناد چک شماره 
507970 به عهده بانک ملی شــعبه سنندج علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کاســه 9701231 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مامور مورخه 1397/9/1، محل اقامت  شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراانتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
معاون اجرای اسناد رسمی سنندج
حسین مامیرزائی

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: ۹6۰۰۰۲8
بدینوســیله به شرکت تعاونی خط افق تیره با نمایندگی آقای سعید وزینی و علیرضا 
حسینی چاوش بدهکار پرونده کاسه 9600028 که برابر گزارش مامور اباغ و اجراء 
آدرس شــرکت شناسائی نگردیده اســت، اباغ می گردد که برابر سند رهنی شماره   
22756 - 94/10/22 دفترخانه 20 تفرش فیمابین آن شــرکت و بانک توسعه تعاون 
مبلغ 664258561 ریال تا تاریخ 96/5/26 به انضمام خسارات تاخیر روزانه تا تاریخ 
تســویه بدهکار می باشــید که به علت عدم پرداخت بدهی خود، بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده است لذا پس از جری تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه 
فوق در شــعبه اجرای این اداره مطرح می باشــد. مع الوصف طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رســمی ازم ااجراء مصوب 1387/06/11 به شما اباغ می گردد 
که از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه کثیراانتشار کیهان چاپ و منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخــت بدهی خود اقدام و درغیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
                                               تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 1397/10/08
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی تفرش

»مزایده نوبت اول«
اجرای احکام مدنی شــورای حل اختاف جوکار در نظر دارد یک خط همراه دائمی با پیش شــماره 

0912 را از طریق مزایده بفروش برساند:
با توجه به کارشناســی انجام شده و اســتعام صورت گرفته خط فوق به مبلغ 60/000/000 ریال 
برآورد گردیده اســت. لذا از کلیه کســانی که مایل به شــرکت در مزایده می باشند دعوت به عمل 
مــی آورد تا تاریخ 1397/11/3 پیشــنهادات خود را به این اجرا اعام نماینــد. ضمنا مزایده بتاریخ 
1397/11/4 در محل دادگاه عمومی جوکار اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف برگزار می گردد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف 
جوکار اکبری

آگهی مزایده اموال توقیفی
نظــر به اینکــه به موجب پرونــده کاســه  116/97 اجرایــی در خصوص 
محکوم علیه مؤسســه آرمان محکــوم به پرداخــت 58/701/299 ریال و نیز 
پرداخــت مبلغ 2/465/000 ریال بابت هزینه اجــرا در حق دولت و با توجه به 

توقیف سهم اارث محکوم علیه از وسایل شامل
1- دستگاه پول شمار 3 عدد                 4/000/000       12/000/000
  6/000/000        6/000/000 2- دستگاه تصفیه آب 1 عدد 

با توجه به اینکه اموال توســط کارشناس خبره محلی ارزیابی و مقرر گردید که 
از طریق مزایده در مورخ 97/11/13 از ســاعت ده تا یازده بعدازظهر در محل 
اجرای احکام شــورای حل اختاف  دادگاه بندر امام خمینی)ره( اجرا گذاشــته 
خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناسی تعیین شده شروع و مال متعلق به کسی 
خواهد شد که بیشــترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایید و خریداران می توانند 
ظرف پنج روز قبل از موعد جهت کســب اطاع بیشتر و ماحظه اموال به این 

اجرا مراجعه نمائید.
قاضی اجرای احکام شورای حل اختاف بندر 
امام خمینی)ره(- مهدی نوروزی

بدینوســیله به آقای ابراهیم سعادت فرزند محمد ش.ش 20 بدهکار پرونده 
شماره 139604026781000174/1 به کاسه 9600184 که برابر گزارش 
مأمور اداره پست شــناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر چک شماره 
720327 عهده بانک صادرات شعبه وفائی مایر بین شما و آقای نورالدین 
شمســی مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل طلــب و مبلغ 2/000/000 
ریال حقوق دولتی بدهکار می باشــید که براثر عدم پرداخت وجه بســتانکار 
درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و 
بکاســه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ اباغ اجرائیه محســوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار 
درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: ۱۳۹6۰۴۰۲6۷8۱۰۰۰۱۷۴/۱

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مایر
م الف 6881 پری الوندی

آگهی مزایده اموال توقیفی
نظر به اینکه به موجب پرونده کاســه 170/97 اجرایی درخصوص محکوم علیه موسســه آرمان محکوم 
به پرداخت 254/821/799 ریال و نیز پرداخت مبلغ 2/465/000 ریال بابت هزینه اجرا در حق دولت و با 

توجه به توقیف سهم اارث محکوم علیه شامل:
1- کولر 55 هزارگری ایستاده     110/000/000 110/000/000
15/000/000       15/000/000      LG 2- تلویزیون 48 اینچ
3- یخچال  هاینس              10/000/000       10/000/000
4- پرینتر 3 عدد               5/000/000          15/000/000
5- آبسردکن                    5/000/000         5/000/000 
6- بخاری                       2/000/000        2/000/000
7- مانیتور L6L013 6عدد   3/500/000     21/000/000

باتوجه به اینکه اموال توسط کارشناس خبره محلی ارزیابی و مقرر گردید که از طریق مزایده در مورخ 97/11/13 
از ســاعت یازده تا دوازده بعدازظهر در محل اجرای احکام شورای حل اختاف دادگاه بندر امام خمینی)ره( اجرا 
گذاشته خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناسی تعیین شده شروع و مال متعلق به کسی خواهد شد که بیشترین 
قیمت پیشــنهادی را ارائه نمایند و خریداران می تواند ظرف پنج روز قبل موعد جهت کســب اطاع بیشــتر و 

ماحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.

قاضی اجرای احکام شورای حل اختاف 
بندر امام خمینی)ره(- مهدی نوروزی

178/000/000

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: 
۱۳۹۷۰۴۰۲6۷8۱۰۰۰۳65/۱

بدینوسیله به آقای محسن بیات نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: 1352/11/25 شماره 
ملی: 0490516041 شــماره شناســنامه: 8009 )متعهد( پرونده کاسه 9700395 
که برابر گزارش اداره پســت مایر در آدرس اعامی شناخته نگردیده  اید و مدارک 
ارســالی نیز فاقد آدرس متن ســند می باشــد، اباغ می گردد که برابر چک شماره 
101656 مــورخ 1396/05/26 عهده بانک ســپه، بین شــما و بانک مهر اقتصاد 
شــعبه مرکزی مایر کد 6340 مبلغ 520/000/000 ریال بابت اصل طلب بدهکار 
می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه فوق در این اجراء مطرح می باشد، لذا 
طبق ماده18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی به شما اباغ می گردد از تاریخ 
انتشــار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مدیر اجرای ثبت مایر م الف725

آگهی مزایده اموال توقیفی
در تاریخ 97/10/5 در اجرای مزایده پرونده کاسه 8/97 ارجاعی در خصوص محکوم علیه آقای 
جبار حیدری به نشانی منطقه ویژه اقتصادی سایت یک شرکت رضابتن محکوم به پرداخت مبلغ 
90/000/000 ریال بابت  اصل خواســته و هزینه دادرســی در حق محکوم له آقای محمد سعید 
جردانی و هزینه اجرایی در حق صندوق دولت به مبلغ 4/500/000 ریال محکوم شده است مبنی 
بر فروش 1- دو عدد سیلوی سیمان 60 تنی هر سیلو 5 میلیون تومان روی هم 10 میلیون تومان 
2- باســکول تعیین مقدار مصالح کوچک 30000000 ریال )سی میلیون ریال( 3- دیگ مخلوط 
مصالح 40000000 ریال )چهل میلیون ریال( 4- اتاق فرمان 20000000 ریال )بیســت میلیون 
ریال( 5- سیم بکسل و قیف شن کش 20000000 ریال )بیست میلیون ریال( 6- کمپرسور هوا 
و سایر متعلقات کوچک 10000000 ریال )ده میلیون ریال( جمع کل 220/000/000  )دویست 

و بیست میلیون ریال(  
مبلغ 220/000/000 ریال توسط کارشــناس خبره ارزیابی و مقرر گردید که از طریق مزایده در 
مورخ 97/11/16 از ســاعت یازده الی دوازده در محل اجرای احکام شورای حل اختاف  دادگاه 
بندرامام خمینی)ره( اجرا گذاشــته خواهد شــد و مزایده از قیمت کارشناسی تعیین شده شروع و 
مال متعلق به کسی خواهد شد که بیشترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایند و خریداران می توانند 
ظرف پنج روز قبل از موعد جهت کسب اطاع بیشتر و ماحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.
قاضی اجرای احکام شورای حل اختاف بندر امام خمینی)ره(
 مهدی نوروزی
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یادداشت خبرنگارکوتاه از شهرستان ها

سینما جوان چابهار با حضور سید عباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، در این 

شهرستان افتتاح شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی سیستان و 
بلوچستان گفت: این ســینما جوان دومین مرکز 
ســینمایی در استان اســت که بزودی در زابل نیز 
چنین مرکزی بــه منظور حمایــت از هنرمندان 

تاسیس می شود. 
وی بیان کرد: تجهیزات ســینما جوان در زابل 

خریداری شده است.
حسین مسگرانی تصریح کرد: در مرکز سینما 
چابهار پنج اتاق برای آموزش اهالی فرهنگ و هنر 

در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: همچنین امکانات مربوط در عرصه 
فیلم و عکس برای استفاده هنرمندان چابهاری نیز 

در این مرکز فراهم است. 

ساری- خبرنگار کیهان:
 انتقال 2 راس گوزن زرد از پناهگاه حیات وحش دشت ناز 

ساری به رشکان ارومیه با موفقیت انجام شد.
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اعام کرد: 
دو راس گــوزن زرد ایرانی )یک راس گوزن نر و یک راس گوزن ماده( 
با اســتفاده از داروی بیهوشی و به صورت ایمن زنده گیری و به سایت 
تکثیــر رشــکان در 30 کیلومتری ارومیه منتقــل و با موفقیت کامل 

رهاسازی شدند.
همچنین یک راس گوزن نــر، نیز از ارومیه زنده گیری و برای رها 

سازی به پناهگاه حیات وحش دشت ناز منتقل شد.
این گوزن ها قادر به پریدن از ارتفاع ســه تا پنج متری هســتند و 
برای جلوگیری از فرار آنها دو حفاظ امنیتی به کار گرفته شده است و 

محیط بانان هم از آن ها مراقبت می کنند.
تقارب ژنتیکی که به دلیل خویشاوندی گوزن های زرد ایرانی حاصل 
شده، یکی از مهم ترین عوامل تهدید زیستی برای این گونه جانوری در 

پارک ملی دریاچه ارومیه است.
به علت محدود بودن تعداد گوزن های زرد ایرانی در جزیره اشــک 
دریاچه ارومیه، تقارب ژنتیکی در این منطقه موجب افزایش بیماری  های 
ژنتیکی شده است. گوزن  زرد ایرانی در خطر انقراض قرار دارد و کاهش 
خلوص ژنتیکی و نیز کاهش مقاومت بدن حیوانات در مقابل ســرما و 

برخی بیماری ها مهم ترین عایم این تهدید به شمار می رود.
تعداد 160 تا 170 گوزن زرد در جزیره اشــک زیست می کنند اما 
کاهش آب دریاچه و به هم چســبیدگی جزایر موجب شــده است تا 
حیوانات وحشی مثل روباه و شغال وارد زیستگاه  گوزن های زرد شوند 

و زندگی آنان را تهدید کنند.

و گردشگری  نور  راهیان  اردویی  مسئول 
سپاه الغدیر یزد گفت: از ابتدای سال تحصیلی 
98-97 تاکنون یک هزار نفر از دانش آموزان 
دختر و پسر 10 شهرستان این استان با اعزام 
کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی هشت 
ســال دفاع مقدس در جنوب کشور دیدن 

کردند.
سرهنگ منصور زارع افزود: دانش آموزان در این 
ســفر معنوی سه روزه از مناطق عملیاتی شلمچه، 
دهاویه، هویزه، اروندکنار و یادواره شهید چمران و 

سایر شهدا دیدن کردند.
بــه گفته وی، ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت، 
آشــنایی با سیره شــهیدان و آمادگی برای مقابله 
بــا تهدید نــرم دشــمنان از اهداف اصلــی اعزام 
دانش آموزان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس است.

زارع، برگزاری این اردو با همکاری دستگاه های 
اجرایــی و خانواده ها، نقش موثری در ســازندگی 
روحی، اخاقی و ارتقای معنوی نســل جوان دارد 
و موجب ترویج فرهنگ ایثار در جامعه خواهد شد.

صمــد حمــزه ای سرپرســت مرکــز 
ثانیه  هر  گفت:  خلیج فارس  اقیانوس شناسی 
1500 لیتر فاضاب و پساب  آلوده بندرعباس 

به دریا می ریزد.
در کمیسیون بهداشت و سامت شهری شورای 
شهربندرعباس کارشناسان محیط زیست نسبت به 
افزایش ســطح آایندگی ساحل بندرعباس هشدار 
دادند و اعام کردند: عواملی همچون دفع فاضاب 
شــهری، پســاب مزارع پرورش میگو، صنایع غرب 
بندرعباس و همچنین دفع فاضاب خام در ساحل 

سورو در آلودگی سواحل نقش اصلی را دارند.
علیرضا محوری رئیس اداره پایش محیط زیست 
بندرعباس در این جلسه گفت: مقادیر زیادی از مواد 
آاینده پساب حاصل از مزارع میگو که سایت های آن 
در شرق ساحل بندرعباس در حال راه اندازی است، 

وارد دریا می شود.
همچنین مهران سلجوقی کارشناس اداره پایش 
محیط زیست نیز در این جلسه گفت: کلیه پروژه های 
بزرگ مطابق برنامه سوم تا ششم توسعه در مرحله 
مکان یابی مســتلزم انجام مطالعات اثرات زیســت 
محیطی هستند و پروژه مزارع پرورش میگو با مقیاس 
بیش از ۲0 هکتار مشمول این ارزیابی قرار می گیرد.

آسیب های مخرب بیکاری 
در چهارمحال و بختیاری

در کشور ما و به ویژه در استان چهارمحال و بختیاری، کمتر چیزی 
به نام کار ثابت که پشتوانه آرامش بخشی باشد وجود دارد و غالبا دیو هزار 
شــاخی به نام »بیکاری« روح و جان قشر جوان را در استان که بیشتر 

دهه شصتی ها هستند،در هم فشرده است.
یکی از مهم ترین مطالبات اســتانی از دولت جمهوری اسامی رفع 

بیکاری و ایجاد اشتغالی مطمئن است.
عدم شــغل متناسب با تحصیل و عاقه مندی جوانان، باعث شده تا 
توان و فکر جوان به ناچار، تحلیل رفته و سرخوردگی و فرسایش روحی 
آنها، باعث افسردگی، بیماری روحی، روانی و گاه روی آوردن به مشاغل 

نامطمئن و کاذب، در استان شود.
از جنبه ای دیگر عدم دست یابی جوانان استان به کار ثابت و مطمئن، 
باعث شــده تا از ازدواج و تشکیل خانواده، ناامید شده و آسیب های آن 
از منظر روان شناسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی مذهبی، بسیار مخرب 

و تکان دهنده است.
نگاهی به آمار ارائه شــده توسط مجری طرح آمارگیری نیروی کار 
به تفکیک اســتانی، متاســفانه موید آن است که نرخ بیکاری در استان 
چهارمحال و بختیاری ۲3/7 درصد اســت که در بین استان های کشور 
رتبه منفی نخست را در بیکاری دارد چنانچه در سال 96 این نرخ بیکاری 
۲0 درصد بوده و با رشد نیروی آماده به کار به ۲3/7 درصد افزایش یافته 
اســت. نگاهی به آمار بیکاری در سال های گذشته مانند سال 91 رشد 
نرخ بیکاری در این اســتان 10 درصد بوده و متناسب با رشد جمعیتی 
و به صورت معقول در ســال جاری حدود 14 درصد باا آمده که خود 

نشان گر بی توجهی به موازنه نیروی کار و شغل نسبتا ثابت، بوده است.
این رقم موید آن اســت که تاش قابل قبولی در تغییر بهینه نرخ 

بیکاری در استان نشده است.
از سوی دیگر ارقام متفاوت نرخ بیکاری توسط مسئوان استان هم 
جای پرسش دارد چنانچه استاندار چهارمحال و بختیاری نرخ 13/9  درصد 
و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان نرخ ۲۲/8 درصد اعام 
کرده اند!  اما برای برون رفت از این وضعیت بغرنج که جوان تحصیل کرده 

استان را، تهدید می کند چه باید کرد؟!
ارائه آمار نادرســت باعث کم توجهی به بیکاری فاحش و پیامدهای 

آن در جامعه خواهد شد.
از منظر دیگر، ارائه آمار غیرمستدل  و نادرست بودجه و اعتبار دولتی 
را کاهش می دهد و دولت مردان خواسته یا ناخواسته با ارائه  آمار کاذب و 
درصد گیری نادرست، ضربات سختی بر پیکر جوان بیکار، خواهند زد که 
قوه مقننه و قوه مجریه بایستی نسبت به اصاح این آئین نامه و تغییرات 

متناسب، اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در نشست 
خود با خبرنگاران تعداد بیکاران این اســتان را 63 هزار نفر اعام کرد و 
گفت: 85 درصد این افراد را فارغ التحصیان دانشگاهی تشکیل می دهند.

حفیظ اه فاضلی افزود: برای رفع مشکل بیکاری در استان چهارمحال 
و بختیاری که بااترین نرخ را در میان اســتان های کشــور دارد، دولت 

برنامه های متعددی در نظر گرفته است.
وی اجرای طرح مشــاغل خانگی با اختصاص اعتباری بالغ بر ۲۲5 
میلیارد ریال را از مهم ترین برنامه ها عنوان و اضافه کرد: از ابتدای اجرای 
این طرح تاکنون در حدود 4 هزار طرح به بانک های عامل معرفی شده 

است.
فاضلی همچنین از اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار 
برای رونق اشــتغال روستایی به استان اشاره کرد و توضیح داد: تاکنون 
۲79 طرح در کمیته های شهرستانی بررسی شده که از این تعداد 159 
طرح با اعتباری بالغ بر 860 میلیارد ریال به تصویب رســیده و به بانک 

های عامل معرفی شده است.
اما استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست کارگروه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید در چهارمحال و بختیاری که 15 آبان امســال برگزار 
شــد اظهار داشــت: نرخ بیکاری این استان از سوی مرکز آمار ایران، در 
تابســتان سال گذشته 18 درصد و در تابستان سال جاری 13/9 درصد 

اعام شده است.
اقبال عباسی افزود: امسال سهم استان از تسهیات  اشتغال روستایی 
و عشایری کشور، سه هزار و 140 میلیارد ریال و از محل مشاغل خانگی 

175 میلیارد ریال است.
عباسی می گوید: برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، نیاز به 

مصوبات علمی، کارشناسی و اجرایی است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، چهارمحال و بختیاری در پاییز 96 با 
۲1 درصد نرخ بیکاری پس از استان کرمانشاه بااترین جمعیت بیکار را 

در کشور به خود اختصاص داده است.
کارشناســان نبود زیرساخت های توســعه از قبیل فقدان واحدهای 
تولیدی و صنعتی بزرگ و طرح های کشاورزی پربازده، ضعف مدیریت در 
بهره گیری از ظرفیت های نسبی این استان از جمله در حوزه گردشگری 
و ناتوانی در جذب اعتبارات را از عوامل مهم افزایش نرخ بیکاری و عدم 

توسعه یافتگی  این استان عنوان می کنند.
ملک محمد زمانی دهکردی

معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان های 
بنیاد مســکن انقاب اسامی گفت: حدود 2 
میلیون واحد مسکن روستایی در کشور به علت 
فرسوده بودن و استفاده از مصالح غیرمقاوم در 
برابر حوادث طبیعی، به بازسازی و مقاوم سازی 

نیاز دارند.
هادی درفشــی افزود: در برنامه ششــم توسعه 
اقتصادی اجتماعی کشــور، بازسازی و مقاوم سازی 
ساانه ۲00هزار واحد مسکونی روستایی توسط بنیاد 

مسکن تدوین شده است.
وی گفت: از ســال 1384 تاکنون ۲/1 میلیون 
واحد از مجموع بیش از چهار میلیون واحد مسکونی 
کم دوام روســتایی کشور، مقاوم ســازی و نوسازی 

شده است.
معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان های بنیاد 
مسکن انقاب اســامی در ادامه به ضرورت تامین 
منابع و تسهیات ارزان قیمت برای بازسازی منازل 
غیرمقاوم روستایی و دسترسی بهتر مردم به این منابع 

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
در سفر به جنوب سیستان و بلوچستان چهار 
پروژه بهداشتی درمانی نیکشهر را افتتاح کرد.
این پروژه ها شــامل کلینیک تخصصی و فوق 
تخصصی، بخش LDR، ســی تی اسکن بیمارستان 
محمد رسول اه)ص( و مجموعه مسکونی 6 واحدی 

متخصصان است.
عملیات ساخت کلینیک ویژه تخصصی و فوق 
تخصصی نیکشهر در زمینی به مساحت هزار و 6۲0 
متر مربع از سال 1394آغاز که برای ساخت و تجهیز 
آن بیش از سه میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار 

هزینه شده است.
این کلینیک با ۲0 پزشــک متخصص خدمات 
مورد نیاز مــردم در حوزه هــای داخلی، جراحی، 
دیابت، نورولوژی، ارتوپدی، اطفال، زنان، رادیولوژی 

و سونوگرافی را ارائه می کند.
همچنین بخــش LDR )واحدهای اختصاصی 
زایمان( بیمارستان محمد رسول اه )ص( نیکشهر 
که عملیات ســاخت آن از سال 1395 در زمینی با 
زیربنای هزار و 150 متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲ 
میلیارد و 500 میلیون تومان آغاز شــده بود با 1۲ 

اتاق زایمان به بهره برداری رسید.
ســی تی اسکن این بیمارستان نیز با مشارکت 
بخش غیردولتی و با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد 

تومان راه اندازی شده است.
همچنین ســاخت بیمارستان 540 تختخوابی 
ایرانشــهر با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، آغاز شد. این بیمارستان 540 تختخوابی 
با مشارکت بنیاد برکت در مدت زمان سه الی چهار 

سال ساخته می شود.
برای ســاخت این بیمارستان با گسترده 100 

هکتار 10 هزار میلیارد ریال هزینه می شود.

ساخت بیمارســتان 540 تختخوابی چابهار به 
عنوان بزرگترین بیمارستان جنوب شرق کشور هم 
با حضور وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
فرمانده قرارگاه خاتم اانبیا )ص( و استاندار سیستان 

و بلوچستان آغاز شد.
این بیمارستان در زمینی به مساحت حدود ۲5 
هکتار قرار اســت با اعتباری افزون بر هزار میلیارد 
تومان توسط قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا در منطقه 

آزاد چابهار ساخته شود.
همچنین بخــش جدید اورژانس بیمارســتان 
امام خمینی)ره( شهرستان خاش در زمینی با زیربنای 
1490 متر مربع و اعتباری بالغ بر 7 میلیارد و 700 
میلیون تومان با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد. با 
بهره برداری از این بخش ۲8 تخت بیمارستانی جدید 
به ظرفیت بیمارستان امام خمینی خاش اضافه شد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا)ص( گفت: 
350 میلیارد تومان برای ســاخت و ۲50 میلیارد 
تومان برای تجهیزات بیمارســتان 540 تختخوابی 
چابهار از محل اعتبارات دانشــکده علوم پزشــکی 

ایرانشهر هزینه می شود.
سعید محمد در حاشیه کلنگ زنی بیمارستان 
540 تختخوابی چابهار اظهار داشت: این بیمارستان 
با زیربنای 60 هزار مترمربع در زمینی به مساحت 
۲0 هکتار در محدوده منطقه آزاد چابهار ســاخته 

می شود.
وی گفت: زمین بیمارستان توسط منطقه آزاد 
چابهار به طور رایگان به وزارت بهداشت واگذار شده 
و قرار است مساعدت ازم برای صدور پروانه کار آن 

نیز انجام شود.
مجری پروژه بیمارستان 540 تختخوابی چابهار 
ادامه داد: مدت زمان تکمیل این پروژه 36 ماه تعیین 

شده است.

رشت- خبرنگار کیهان:
ارزش  از رشد 68 درصدی  استاندار گیان 
داری صادرات این استان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته خبر داد.
مصطفی سااری اســتاندار گیان که در جلسه 
مشترک شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
و کارگروه صادرات غیرنفتی این استان سخن می گفت، 
با اعام این خبر اظهار داشــت: میزان صادرات استان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش داری 
رشــد 68 درصدی و از نظر وزنی رشد 135 درصدی 

داشته است. 
وی در ادامه با اشــاره به کاهش 7 درصدی ارزش 
واردات در سطح ملی و 10 درصدی در استان گیان، 
گفــت: کاهش واردات از بعد ملی مطلوب اســت اما 
اینکه میزان این شــاخص در استان گیان بیشتر از 
سطح کشور بوده، وجود موانع و مشکات استانی در 
این مسیر را نشان می دهد که نیازمند توجه بیشتر و 

بررسی است.
اســتاندار گیــان در بخش دیگر ســخنانش بر 
گسترش روابط با کشورهای Cis و ضرورت استفاده 
از ظرفیت های موجود تاکید کرد و افزود: در تاشیم 
تا استان گیان به عنوان محور اجرایی اقدام های فنی 
و کارشناسی در مسیر عملیاتی شدن معاهده اوراسیا 

معرفی شود.

همدان - خبرنگار کیهان:
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
با بیان اینکه تولید زعفران در اســتان طی سال جاری به 548 
کیلوگرم رسیده است گفت: متوسط عملکرد کاشت زعفران به 
ازای هر هکتار در استان چهار کیلوگرم است که خوشبختانه 

بااتر از متوسط کشوری است.
حجت اه شهبازی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان همدان در 
تولید و سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سطح کشور در رتبه چهارم 
قــرار دارد اظهار کرد: میزان تولید گیاهان دارویی از 5هزار و 556 تن 

در سال 83 به 11 هزار و 683 تن در سال جاری افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲5 قلم گیاه دارویی در استان همدان 
کشت می شود یادآور شد: از سال 83 کشت محصول زعفران نیز با 16 
هکتار سطح زیر کشت آغاز شده و هم اکنون به 161 هکتار رسیده است.

شهبازی متذکر شد: براساس آخرین بررسی ها شهرستان مایر با 
73 هکتار و ۲61 کیلوگرم زعفران دارای بیشــترین سطح زیر کشت 
زعفران در استان است و شهرستان رزن با 65 کیلوگرم تولید ساانه و 
شهرستان بهار با 5۲ کیلوگرم تولید در مقام دوم و سوم کاشت زعفران 

در استان قرار دارند.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: 
هم اکنون اســتان همدان از نظر سطح زیر کشت رتبه چهاردهم و در 

تولید زعفران رتبه سیزدهم را در کشور به خود اختصاص داده است.

 سیستان و بلوچستان رتبه نخست 
جمعیت جوان کشور را داراست

 مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان گفت: این استان 
رتبه نخست جمعیت جوان کشور را به خود اختصاص داده است 

به طوری که 67 درصد جمعیت آن زیر 30 سال سن دارند.
رضا راحت دهمرده در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: 
این اســتان همچنین رتبه های نخســت را در ثبت وادت در کشور با 

4/34 در هزار و نرخ باروری کل با 4/۲ داراست.
وی ادامه داد: جمعیت سیستان و بلوچستان بر اساس آخرین آمارها 
۲ میلیون و 919 هزار و 80۲ نفر اســت که بیشترین این جمعیت با 

51/5 درصد در روستاها ساکن هستند.
مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان با اشاره به درصد جمعیت 
گرو ه های سنی نسبت به کل جمعیت گفت: کودکان و نوجوانان صفرتا 
14 سال 38/3 درصد، جوانان 15 تا ۲9 سال ۲8/4 درصد، میانساان 
30 تا 64 ســال 30/1 درصد و ســالمندان 65 سال به باا 3/۲ درصد 

جمعیت این استان را شامل می شوند.
وی بیان کرد: بیشترین رشد جمعیت سیستان و بلوچستان مربوط 

به شهرستان سراوان و کمترین به حوزه سیستان مربوط می شود.
مدیر کل ثبت احوال سیســتان و بلوچستان بیان کرد: 8۲ درصد 
از جمعیــت یک میلیون و 797 هزار و 5۲4 نفر باای 15 ســال این 
استان معادل یک میلیون و 474 هزار و 780 نفر کارت هوشمند ملی 

دریافت کردند.

رشت- خبرنگار کیهان:
بندر انزلی مقام دوم جذب سرمایه گذاری را 

در میان بنادر کشور کسب کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیان با اعام 
این خبر اظهار داشت: در مراسم روز حمل و نقل، 19 
تفاهمنامه و قرارداد سرمایه گذاری با بخش خصوصی به 
ارزش یک هزار و 800 میلیارد تومان در بنادر تجاری 
کشور منعقد شد که بندرانزلی باجذب 335 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و داخلی 
در بین کل بنادر کشــور دومین رتبه و اولین رتبه در 
بین بنادر شمال کشور از نظر جذب سرمایه گذاری را 

کسب کرد.
به گفته حسین چراغی با اجرای این سرمایه گذاری ها 
بندرانزلی از یک بندر خدماتی و ســنتی، به یک بندر 
صنعتی، تولیدی و خدماتی تبدیل خواهد شــد و گام 
بزرگی برای تغییــر نقش بندر بزرگ انزلی در زمینه 
ترانزیت، صادرات، واردات و خدمات ارزش افزوده در 

صنعت دریایی و بندری برداشت خواهد شد.

»کیانا عبدالهی فــر« دانش آموز پاوه ای در 
بیست و سومین دوره مسابقات جهانی محاسبات 
ذهنی ریاضی »UCMAS« مالزی بر سکوی نخست 

جهان ایستاد.
این دانش آموز نخبه کاس ششم ابتدایی است که 
از آبان ماه سال گذشته آموزش محاسبات ذهنی ریاضی 

یا همان چرتکه ای را آغاز کرد.
وی امسال برای اولین بار در مسابقات بین المللی 
UCMAS در کشور مالزی که با حضور بیش از سه هزار 

دانش آموز از 43 کشور جهان برگزار شد شرکت کرد و 
موفق به کسب مقام اول شد. در این مسابقات که سطح 
آن بسیار باا بود کشورهایی از جمله آمریکا، ژاپن، کره، 

کانادا، آلمان، انگلستان و اسپانیا شرکت کرده بودند.
عبدالهی فر گفت: برای رسیدن به این موفقیت در 
تابســتان روزی 10 تا 1۲ ســاعت مشغول محاسبات 
ذهنی ریاضی بودم و در ایام مدرسه هم به دلیل اینکه 
اولویت اولم درس هایم هســت، روزی پنج تا 6 ساعت 

در این زمینه کار می کنم.

برنامه ریزی  و  مدیریت  رئیس  ســازمان 
اســتان بوشــهر گفت: 2هزار و 100 میلیارد 
ریال از اعتبارات ســفر دی ماه سال 1393 
رئیس جمهوری و هیئت دولت به این استان 

تخصیص یافت.
رضــا عوض  پور افزود: این میزان اعتبار با هدف 
اجرا و تکمیل طرح های عمرانی مصوب شده است. 
وی بیان کرد: تکمیل راه خروجی دوم و فاضاب 
شهر بوشهر، اجرای سد خائیز تنگستان، طرح های 
توســعه ای دانشگاه خلیج فارس و مجتمع فرهنگی 
عسلویه از جمله طرح هایی است که اعتبارات سفر 

به آنها تخصیص یافته است. 
عوض پور یادآور شــد: اکنــون برای تخصیص 
اعتبارات روند مبادله توافقنامه با دستگاه های اجرایی 

مرتبط با طرح های یاد شده در دست اجراست. 
وی ادامه داد: همچنین 55 میلیارد ریال اعتبار 
نیز جدا از اعتبارات سفر رئیس جمهوری برای ادامه 
پروژه اسکله دلوار، سد دالکی، بیمارستان برازجان، 
جاده بندر ریگ به گناوه اختصاص یافته است که با 
تخصیص مجموع اعتبارات یاد شده انتظار می رود 

تکمیل این پروژه ها شتاب گیرد.

در پی چــاپ خبری تحت عنوان »خطر انفجار لوله های نفت و گاز 
اهــواز را تهدید می کند« در صفحه 7 مورخ یکم دی ماه رئیس روابط 
عمومی شرکت ملی نفت ایران جوابیه ای به کیهان ارسال کرده است 

که در پی می آید:
1- کریدور خطوط لوله اهواز بواسطه پیشروی تدریجی ابنیه و تأسیسات شهری 
در محدوده هایی در محاصره قرار گرفته است و این در حالیست که در طراحی ابتدائی 

آن فاصله ایمن از تأسیسات و ابنیه شهری/ عبوری رعایت شده بود.
۲- در راستای تأمین ایمنی عملیات و محیط پیرامونی فعالیتهای مستمر پایشی/ 
اصاحی/ نظارتی حراستی توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در دست اقدام 
است. مواردی مانند تزریق مواد بازدارنده خوردگی در خطوط لوله مستعد خوردگی 
داخلی، بازرسی دوره ای عملیاتی برای اطاع از نشتی های محلی، بازرسی و نگهداری 
مرتبط با سامانه های ضد خوردگی فلزات، گشتهای مستمر حراستی، انجام مانورهای 

دوره ای آمادگی ایمنی و واکنش به شرایط اضطراری در مقوله نشت نفت و گاز.

3- پروژه های متعدد ایمن سازی و بهسازی با صرف میلیاردها ریال انجام پذیرفته 
که عبارتند از: 

- انجام مطالعات نحوه ایمن ســازی همچنین مطالعات پیشرفته ارزیابی کمی 
ریسک QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT برای مسیر کریدور موجود.

- بهســازی و ایمن ســازی وضعیت خطوط لوله در محدوده میدان فرودگاه و 
همکاری تنگاتنگ با نهادهای شهری برای عبور ایمن تونل های دوگانه قطار شهری 

از زیر کریدور خطوط لوله اهواز.
- اجرای فاز اول طرح ایمن ســازی و بهســازی وضعیت کریدور اهواز در مسیر 

واحد - 3 تا واحد - ۲ اهواز و تقویت سازه پل روگذر کارون.
- انجام بازرسی توسط پیگ هوشمند برای خط لوله گاز و پیگیری برای تأمین 

منابع مالی جهت انجام بازرسی و انجام اصاحات برای سایر خطوط لوله مهم.
- مکاتبه مستمر با نهادهای شهری ذیربط جهت رعایت حریم خطوط و ایمنی 

ازم.

وزیر جهاد کشــاورزی با  اشــاره به اثرات 
نامطلوب ریزگردها در منطقه سیستان واقع در 
شمال سیستان و بلوچستان بر آغاز عملیات مالچ 
پاشی در کانون های ریزگرد این منطقه تاکید کرد.

محمود حجتی در سفر به زابل در نشست بررسی 
طرح های منابع طبیعی و زیست محیطی سیستان با 
حضور استاندار سیســتان و بلوچستان اظهار داشت: 
موسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع مسئول مطالعه 
وضعیت منطقه است و از همه ظرفیت ها نظیر دانشگاه 

باید استفاده شود.
وی بر شروع عملیات بیولوژیک با کاشت نهال ها 
و بوته های سازگار با اقلیم منطقه سیستان تاکید کرد.
رئیس  سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
نیز در این نشســت از انجام عملیات مالچ پاشــی در 
کانون های ریزگرد سیستان تا پایان امسال خبر داد و 
گفت: با توجه به اثرات مخرب ریزگردها بر زندگی مردم 
منطقه مقرر شد تا پایان سال 450 هکتار از کانون های 

ریزگرد منطقه تحت عملیات مالچ پاشی قرار گیرد.
جلیل آقایی افزود: با توجه به اینکه خشکسالی های 
پی در پی و حرکت شــن های روان)ماسه( و ریزگردها 
در سال های اخیر در سیستان موجب خسارات مادی 
زیادی شــده است مقرر شد در کل سه کانون بحران 

منطقه با گستره هزار هکتار مالچ پاشی انجام شود.

صعود جوان معلول
ساری- خبرنگارکیهان: جوان معلول مازندرانی، رکورد صعود 
هــزار و 691 پله برج میــاد را در مدت 41 دقیقه ثبت کرد. رئیس 
اداره ورزش و جوانان شهرستان جویبار گفت: علی محبتی جوان ۲5 
ســاله معلول جسمی از ناحیه ۲ پا، همزمان با روز جهانی معلوان با 
قهرمانی در پله نوردی در برج میاد، رکورد صعود هزار و 691 پله در 

مدت 41 دقیقه را ثبت کرد.
علی سلیمانی افزود: این مسابقه که با حضور چهارمعلول از شهرهای 
مختلف کشور برگزار شد، محبتی تنها نماینده مازندران توانست رکورد 

قبلی ورزشکار معلول افغانستانی با زمان 51 دقیقه را بشکند.
طرح کاهش آلودگی

* طرح آبیاری قطره ای به منظور کاهش آلودگی ها در بخش آب 
و خاک تاکنون در 34 هزار هکتار از باغ های مازندران  انجام شد.

مدیر آب و خاک جهاد کشــاورزی مازندران افزود هدف از اجرای 
این طرح کاهش آلودگی ها در بخش آب و خاک است. فرزین فرهادی 
با بیان اینکه پساب ها، زباله و مصرف کود و سم از عوامل اصلی آلودگی 
آب و خاک هســتند، گفت: برای کاهش آلودگی های آب و خاک 55 
هزار هکتار از اراضی شالیزاری مازندران تجهیز و نوسازی شد و همین  

مسئله سبب کاهش مصرف کود و سم می شود.
وی گفت: راه اندازی کارخانه های زباله سوز و بازیافتی می تواند در 

کاهش آلودگی های آب و خاک موثر باشد.
نشست مشترک مرزی

تایباد- خبرنگار کیهان: نشســت مشترک فرماندهان مرزبانی 
نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران و کشور افغانستان با هدف 

تعامات مرزی در شهر مرزی تایباد برگزار شد.
فرمانده مرزبانی ناجا مباحث این نشست را کنترل و انسداد مرزها 
برای ممانعت از ورود غیرمجاز از ســمت کشــور افغانستان و کنترل 
مرزها در مقابله با قاچاق ورود موادمخدر، برقراری روابط هرچه بیشتر 
برای صــادرات و واردات کاا و نیز تامین امنیت رانندگان ایرانی در 

افغانستان ذکر کرد.
سرتیپ قاسم رضایی گفت: دولت افغانستان درباره مصوبات نشست 
دور پیش نهایت همکاری را داشته به طوری که در موارد مورد توافق 
پیشــرفت های خوبی صورت گرفته و باعث برقراری امنیت پایدار در 

مرزهای مشترک دو کشور شده است.
وی افزود: در این نشست نیز مقرر شد برای کنترل بیشتر مرزهای 
ایران و افغانستان گشت های مشترک و در بعضی مواقع نیز عملیات 

همزمان از سوی مرزبانان دو کشور انجام شود.
کاهش آمار  وادت  و فوتی ها

تبریز- خبرنگارکیهان: مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی 
گفت: آمار وادت امســال در اســتان 9 درصد نسبت به سال قبل و 

فوتی ها 3 درصد کاهش یافته است.
احد جودی تصریح کرد: امسال بیش از ۲3 هزارنفر ازدواج و 7۲9 
طاق اتفاق افتاده است و رتبه ازدواج استان در سطح کشور 16 و در 
طاق 14 است. در این نشست بیشترین نامگذاری نوزادان برای سال 
جاری ابوالفضل، علی، امیرعلی، مهدی و محمد برای پســران و زهرا، 

فاطمه، رقیه، نازنین زهرا و اسرا برای دختران اعام شد.
آغاز ساخت ناحیه صنعتی

* ساخت اولین ناحیه صنعتی اشتغال صنایع دستی و گردشگری 
آذربایجان شرقی در 6 هکتار زمین و با 550 میلیارد ریال اعتبار، آغاز 
شد. احداث این مجموعه در یک سال صورت می گیرد که در نزدیکی 
پلیس راه تبریز بســتان آباد و در مسیر آزاد راه تبریز- تهران است. با 
احداث ناحیه فوق در 15۲ قطعه کارگاهی حدود 600 نفر مشــغول 

به کار می شوند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
 استان همدان:

تولید زعفران در همدان بااتر از 
متوسط کشوری است

گوزن ساری به ارومیه رفت

وزیر جهادکشاورزی:
ریگزارهای سیستان را 

مالچ پاشی کنید

صادرات گیان افزایش 
و واردات کاهش یافت

بندر انزلی مقام دوم جذب 
سرمایه گذاری را کسب کرد

2 میلیون مسکن روستایی به بازسازی نیاز دارند
 اشاره کرد و افزود: سرعت تخصیص منابع بانکی برای 

بازسازی منازل روستایی رضایت بخش نیست. 
درفشی در ادامه گفت: برای بودجه سال 1398 
پیشنهاد پرداخت تسهیات 450 میلیون ریالی برای 
بهسازی هر واحد مسکونی روستایی ارائه شده است 
که امیدواریم این ســقف در بودجه ســال آینده به 

تصویب نهایی برسد.
وی گرانی مصالح ســاختمانی و تورم را از علل 
افزایش تسهیات بانکی برای مقاوم سازی مسکن های 
روســتایی بیان کرد و افزود: در سال 1397 سقف 
تســهیات بانکی برای بازســازی هر واحد مسکن 
روســتایی از 180میلیون ریال به ۲50میلیون ریال 
با کارمزد چهاردرصــد افزایش یافت که با توجه به 
گرانی مصالح در سال جاری ، روستاییان تمایل زیادی 
برای دریافت این تسهیات برای مقاوم سازی منازل 

خود نداشتند.
معاون پشــتیبانی و امور هماهنگی استان های 
بنیــاد مســکن انقاب اســامی افزایــش مصالح 
ساختمانی را در کندی طرح های عمرانی روستایی 
تاثیرگذار دانســت و ابراز امیدواری کرد با افزایش 
قابل توجه ســقف تســهیات بانکی ارزان قیمت ، 
ســاخت و ساز و فعالیت عمرانی در روستاها شتاب 

بیشتری بگیرد.

دانش آموز کرمانشاهی جهانی شد

چهار پروژه بهداشتی درمانی نیک شهر افتتاح شد

جوابیه شرکت ملی نفت ایران به یک خبر

هزار دانش آموز یزدی از 
مناطق عملیاتی دفاع مقدس 

دیدن کردند

اعتبار بوشهر
 باا رفت

هر ثانیه ۱۵۰۰ لیتر فاضاب بندرعباس به دریا می ریزد

 مسعود دادرس معاون شبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان بندرعباس نیز به موضــوع پاژ بانوان 
و جانمایی اشــتباه این پاژ  اشــاره کرد و گفت: در 
جانمایی این پاژ  اشــتباه صورت گرفته است و در 
جایی احداث شــده که بیشترین آلودگی دریایی را 

دارد.

 وی افزود: آلودگی ســاحل سورو جدی است و 
متاسفانه فاضاب خام به ساحل این منطقه سرازیر 
می شــود که در آینده برای سامت انسان ها ایجاد 

مشکات زیادی خواهد کرد.
صمد حمزه ای سرپرست مرکز اقیانوس شناسی 
خلیج فارس در این جلسه گفت: بر طبق پایش ها و 
کارهای علمی صورت گرفته، میزان ورود فاضاب و 
پساب آلوده به دریا 700 لیتر در ثانیه نیست و مقدار 

واقعی آن بین 1۲00 تا 1500 لیتر بر ثانیه است.
وی اظهار داشــت: اثرات این پســاب به علت 
ماندگاری باا تنها در ساحل بندرعباس خود را نشان 

خواهد داد و در آینده مشکاتی را ایجاد می کند.
 مشاور شهردار در امور ساحل و دریا از جانمایی و 
مکان یابی اشتباه تاسیسات غرب بندرعباس انتقاد کرد 
و گفت: آب شیرین کن هایی که در غرب بندرعباس 
تعبیه شــده اند، متاسفانه به لحاظ سطح آایندگی 
اوضــاع بدتری دارند و خطر آنها نســبت به مزارع 

پرورش میگو بسیار بیشتر است.

سینما جوان چابهار
 به بهره برداری رسید
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 تقــوای الهــی به معنــای تــرک همــه ناپســندهای عقانی و شــرعی و 
 انجــام همــه پســندیده های عقانــی و شــرعی و بــه عبــارت ســاده تر 

عمل به واجبات و پرهیز از محرمات است.

بر اساس آموزه های قرآنی تقوای الهی کلید همه مشکات است و می توان از آن به 
شاه کلید تعبیر کرد که قفل هر دری را می گشاید. 

از آنجا که بسیاری از گناهان از گناهان زبانی هستند، باید تقوای زبان مهم ترین و نخستین تقوای الهی در شخص باشد.  دروغ و 
غیبت و تهمت و تمسخر و افترا و قذف و بسیاری دیگر از گناهان به زبان ارتباط دارد. پس حفظ زبان و نگهداشتن آن از گناه می تواند 

درهای خیر بسیاری را به روی انسان بگشاید و او را به سرعت به سمت و سوی تقوای الهی سوق دهد.

در قرآن با  اشاره به مصادیق و جزئیات، به همه آثار و برکات تقوا  اشاره شده به طوری که چیزی از قلم نیفتاده است. 
این آثار شــامل همه خیرات و برکات دنیوی و اخروی و نیز مادی و معنوی می شود. هم چنین تاثیر تقوا در دفع بایا و 
مشکات و مصیبت ها یا رفع آنها و نیز جلب منفعت و برکت و خیر و صاح بیان شده است. از همین رو علما و بزرگان 

تا ۱۲۰ اثر ریز و درشت و جزیی و کلی تقوا را در کتب خود بر شمرده اند.

حجاب برای زنان به معنای حیا و عفت است؛ 
امــا حجاب برای نفس انســانی و روح آدمی به 
معنای دوری از خدا و خاف اخاق الهی است. 
آدمی باید حجاب میان خــود و خدا را بردارد، 
همان کاری که پیامبر)ص( کرد. پیامبر)ص( به 
عنوان نخستین مظهر از مظاهر تجلیات الهی و 
صادر نخست، به طور طبیعی بی حجاب با خدا 
دیدار دارد و وحی و گفتمان خدا بی هیچ پرده و 
حجابی است. البته یک حجاب مه مانندی میان 
خدا و خلق است که از آن به مقام عماء تعبیر شده 
است. این به دلیل همان محدودیت ذاتی انسان 
و خلق است؛ زیرا برای خداوند اسمای مستاثری 
است که هنوز ظهور و تجلی نداشته است و همین 
موجب می شود که ما تنها با خدایی آشنا باشیم و 
معرفت داشته باشیم که خدای ظهور است و در 

اسما و صفاتی ظهور و تجلی یافته است.
به هرحال، از نظر آموزه های قرآنی بویژه در 
آیات نخست سوره نجم آمده است که پیامبر)ص( 
بدون هیچ حجابی با خدا دیدار داشته و خداوند 
بی حجابی به او وحی کرده و سخن گفته است. 
از آیــات دیگر قرآن به دســت می آید که همه 
می توانند با سرمشق گیری از آن حضرت)ص( به 
این مقام برسند. ازنظر قرآن خداوند با همه هستی 
این گونه رابطه دارد: الدانی فی علوه و العالی فی 
دنوه؛ خدا نزدیک  در عین عالی بودن و عالی در 
عین نزدیکی است )دعای 47 صحیفه سجادیه(؛ 
زیرا خداوند می فرماید: هو معکم اینما کنتم؛ خدا 
با شماست هرجا که باشید )حدید/4(، پس اگر 
خداوند با ما در همه جا است و حتی از رگ های 
گردن ما نزدیکتر است)سوره ق( یا اینکه حائل 
میــان خودمان و خودمان اســت؛ یعنی یحول 
بین المرء و قلبه )انفال، 24( باید گفت که ما اگر 
پــرده و حجاب خودیت و منیت را برداریم خدا 
را در همیــن نزدیکی و حتی نزدیک تر از نفس 

خودمان می یابیم.
پس بی واسطه نیز می توانیم خدا را در خود 
متجلی ببینیم، بویژه آنکه خداوند بر همه چیز 
احاطه دارد و ما نیز جزیی از احاطه علمی و رویتی 
خدا هستیم؛ پس اگر حجاب و حائل را برداریم 
پیش از آنکه خودمان را ببینیم خدا را می بینیم.

بارها دیده اید کســانی چون بی حجاب ها از 
یک عالم اســامی می پرســند: مگر حجاب در 
قرآن آمده است؟ اصا مگر اسام به نیت و قلب 
سلیم و داشتن دل پاک نیست؛ پس وقتی قلب 
ما پاک است، چه گناهی ؟! یا پسرها و دخترها 
و زنان و مردان نامحرم به هم دست می دهند و 
می گویند: ما که هیچ احســاس بدی نداریم؟ یا 
به بــی حجاب نگاه می کنند و می گویند: ما که 

تحریک نمی شویم. پس کجایش گناه است؟
مجموعه شــبهاتی کــه این افــراد مطرح 
می کنند در دو دسته شبهات حکمی و شبهات 
موضوعی)مصداقی( قرار دارد. شبهات حکمی به 
معنای آن دسته از شبهاتی است که شخص اصا 
منکر وجود چنین حکمی در اســام می شود و 
مثا می گوید: در هیچ جای قرآن حکم حجاب 

مطرح نشده است.
در شبهات موضوعی این گونه مطرح می کنند 
که اصا این حجابی که ما داریم خودش کفایت 
می کند؛ چه کســی گفته همه مو باید پوشیده 
بماند؟ یــا مثا وقتی حکم  یــک موضوعی را 
می دانند و می پذیرند که مثا غیبت حرام است، 
می گویند: اصا کی گفته این سخن من غیبت 
اســت. من دارم نقد سیاسی می کنم یا من دارم 
شــخصیت فانی را ارزیابی و تحلیل می کنم و 

مانند آن.
باید توجه داشت که از نظر روانشناسی قرآن، 
ما یک گناه داریم و یک احساس گناه. اصوا اینکه 
شخص دنبال توجیه و عذر و بهانه می رود، برای 
این اســت که احســاس گناه رهایش نمی کند. 
گویی شــخصی جنایت و قتلی را مرتکب شده 
و این احساس گناه شب ها نمی گذارد بخوابد و 
آرامش را از زندگی اش بیرون برده است. همین 
احساس گناه، آنچنان دلش را سنگینی می کند و 
بر دوشش فشار می رود و قلبش را تنگ می سازد 
که گویی همه دنیا برایش زندان اســت. از اتاق 
بــه خیابان و بیابان و کــوه و جنگل می رود تا 
احساس آزادی کند، ولی این دنیا با همه بزرگی 

و آزادی اش برایش زندان می شود.
اشخاصی که شبهه علمی را مطرح می کنند 
می خواهند خودشان را از زیر بار این احساس بد 
و اندوهناک نجات دهند؛ حاا یا با شبهه حکمی 
یا شــبهه موضوعی. اینجاست که با صدای بلند 
می گویند: کی گفته این گناه اســت؟ کی گفته 
این غیبت اســت ؟ کی گفتــه این بی حجابی 
اســت؟ وقتی به عالم اســامی می رسند می 
پرسند: آقا مگر این حرام است؟ این گناه است؟ 

ما باید چه کنیم؟
خداوند در آیات نخســت ســوره قیامت به 
روانشناسی رفتار آدمی در برابر گناه و احساس 
گناه پرداخته و به این مطلب توجه می دهد که 
بسیاری از شبهات علمی در قالب شبهه حکمی 
یا شبهه موضوعی، برای رهایی از هر گونه قید و 
بندی است که اخاق و قانون و ارزش های الهی 
آنــان را محدود کرده و آزادی عمل و رفتار آنان 
را گرفته است. در حقیقت، شخص با شبهه سازی 
و شــبهه افکنی علمی می خواهــد  آزادی عمل 
داشــته باشــد و به تعبیر قرآن جلویش را باز 
کرده و بشــکافد و مرزهــای اخاقی و قانونی و 
عقلی و شــرعی را بردارد و به فجور بپردازد: بَْل 
یُِریُد اْلِنَْساُن لَِیْفُجَر أََماَمُه؛ )انسان شک در معاد 
ندارد( بلکه او می خواهد )آزاد باشد و بدون ترس 
از دادگاه قیامت( در تمام عمر گناه کند.)قیامت، 

آیات 1 تا 5(

امین حجتی

بسیاری از مردم از وضعیت رزق و روزی خویش شکایت دارند؛ بارها 

بیان می کنند که در جســت وجوی راهی هستند که بتوانند از وضعیت 

بهتری برخوردار باشــند و از بامداد تا شــامگاه و حتی از شام تا صبح 

دنبال یک لقمه ندوند و این طور نباشد که نان سوار و آنان پیاده باشند، 

بلکه طوری شود تا آنان سوار و نان پیاده باشد؛ اما چه کنند که هر چه 

بیشتر می دوند کمتر می رسند و هر چه بیشتر می جویند کمتر می یابند. 

نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های قرآنی کلید رزق و روزی 
بی حساب را بیان کرده است. 

رابطه تکبر و حقارت نفس
قال الصادق)ع(: »ما من احد یتیه اا من ذله یجدها فی نفسه«

امام صادق)ع( فرمود: هیچ کس نیست که تکبر ورزد، مگر بر اثر 
خواری و حقارتی است که در نفس خود می بیند. )1(

ــــــــــــــــــــــــــ
1- الکافی، ج 2، ص 312

چگونگی سلطه ستمگران
پیامبر گرامی اســام)ص( فرمود: تا زمانی که قرآن خوانان امت 
اســام با فرمانروایانش ســازش نکنند، و علما گناهکارانش را تبرئه 
و بی گنــاه معرفی نکنند و نیکان آنان، بدانش را پشــتیبانی نکنند، 
دســت خدا بر ســر این امت خواهد بود و در سایه حمایت او به سر 
خواهند برد. اما چنانچه این کارها را مرتکب شــوند، خداوند دست 
قدرت خود را از سر آنها برخواهد داشت و ستمگرانشان را بر ایشان 

مسلط خواهد کرد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــ

1- تنبیه الخواطر، ج1، ص 84

آثار گناهان )۳(
پرسش:

گناهانی که از انســان ســر می 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 دو بخش قبلی پاسخ به این سوال، پاسخ اجمالی و تفصیلی آن شامل: آثار 
عام گناهان و آثار خاص گناهان شامل: گناهانی که نعمت ها را تغییر می دهد به ویژه: 
ظلم و ستم کردن به مردم - ترک عادت نیک - ترک اختیار معروف - کفران نعمت 
و شکر نعمت نکردن را مطرح کردیم. اینک در ادامه، دنباله مطلب را پی می گیریم.

2- گناهانی که پشیمانی می آورد
پنج گناه است که پشیمانی و حسرت شدیدی را به دنبال دارد که به راحتی 

قابل جبران هم نیست:
الف( قتل ناحق

حضرت سجاد)ع( در ادامه روایت فرمود: »والّذنوب الّتی تورث الّندم قتل الّنفس 
الّتی حّرم اه قال اه تعالی فی قّصه قابیل حین قتل اخاه هابیل فعجز عن دفنه 
فاصبح من الّنادمین«؛ گناهانی که پشیمانی می آورند )یکی( کشتن نفس انسانی 

است که خداوند )کشتن( او را حرام کرده است. )مائده-31(
خداوند بلندمرتبه در قّصه قابیل آن زمانی که برادرش هابیل را به قتل رساند 
و از دفن او عاجز شد)تا کاغی را دید که چیزی را دفن می کند( می فرماید: )صبح 

کرد در حالی که پشیمان بود(
نمونه های فراوان در خاطرات زندانی ها در مجات و روزنامه ها می خوانیم که 

کسانی که مرتکب قتل شده اند به شّدت پشیمان و نادم شده اند.
ب( ترک صله رحم

»و ترک صلهً القرابهً حتی یستغنوا«؛ ترک صله ارحام و بستگان تا آنجایی که 
بی نیاز شوند ترک رابطه با دوستان و خویشاوندان از گناهانی است که حسرت و 
پشیمانی و ندامت را به دنبال دارد که نمونه های آن را بخوبی در جامعه می توانیم 

مشاهده کنیم.
ج( ترک نماز در وقتش

»و تــرک الّصلوًه حتی یخرج وقتها«؛ ترک نماز تا وقتش بگذرد در این دنیا 
خصوصاً در آخرت حسرت طوانی را در پی خواهد داشت.

د( ترک وصّیت
»و ترک الوصّیًه«؛ وصّیت نامه ننوشتن.

هســتند کسانی که وصّیتنامه نوشتن و یا وصّیت کردن را بد می دانند، ولی 
نمی دانند که ممکن اســت مرگ ناگهانی دامــن آنها را بگیرد، وصّیت ها و دیون 
مردم و مظالم آنها و یا نماز و روزه قضا داشته و وصّیت به آن را ترک کرده باشد، 

آنگاه دچار حسرت و پشیمانی می شود.
هـ( ترک رد مظالم

در ادامه این فقره آمده که »و رّد المظالم«؛ یعنی رّد مظالم را ترک کند
مقصود این اســت که گاه انســان مالی از مردم ضایع نموده که یادش رفته 
مربوط به چه کسی بوده است. برای این گونه موارد خوب است مالی در راه خدا 
داده شــود به عنوان رّد مظالم و نّیت صاحبان مال تا روز قیامت جبران حق آنها 

شود، ترک این مسئله نیز در قیامت پشیمانی و حسرت را به دنبال دارد.
و( زکات ندادن 

»و منع الّزکاهً حّتی یحضر الموت و ینغلق اللّسان«؛ ندادن زکات تا زمانی که 
مرگ فرا برسد و زبان بند آید آنگاه می شود که همین اموالی که زکاتش را نداده 
در اختیار دیگران قرار می گیرد و آنها از آن اســتفاده می کنند ولی عذاب زکات 

ندادن را صاحب مال باید بچشد.
3- گناهانی که عذاب و بدبختی را به دنبال دارد

»و الّذنــوب الّتی تنزل النقم«؛ گناهانی که عذاب و بدبختی را نازل می کند 
عبارت است از:

الف( نافرمانی ستمگرانه از آگاهان
»عصیان العارف بالبغی«؛ با ســتم از انســان عارف و آگاه )و رهبران دینی( 

نافرمانی نمودن.
ســرپیچی از فرامین پیشــوایان دینی، انبیاء و امامان و مراجع عظام یکی از 
آثارش فرود آمدن عذاب الهی است که نمونه بارز آن درباره قوم نوح و قوم ثمود 

و عاد و... در تاریخ به ثبت رسیده است.
ب( سرکشی در مقابل مردم

»والّتطاول علی الّناس«؛ سرکشی در مقابل مردم.
ج( استهزاء دیگران

»وااستهزاء بهم«؛ ریشخند نمودن مردم و استهزاء نمودن آنان عذاب الهی 
را در پی دارد.

د( مسخره کردن دیگران
»والّســخریّْهً منهم«؛ مسخره کردن دیگران که قرآن به صراحت از آن نهی 

نموده و فرموده است شاید شخص مسخره شده از مسخره کننده بهتر باشد.
ادامه دارد

مال و جاه، کمال موهومند نه حقیقی
)بدان ای سالک راه خدا!( یک وقت کمال »کمال حقیقی« است، 
یک وقت کمال »کمال موهوم« اســت، و به عبارتی بدلی است. آن 
چیزی که هرکس مفطور به آن اســت، طلب و حب به کمال است. 
اما »کمال حقیقی« نه »کمال وهمی و بدلی« خود جاه اساسا یک 
»کمال موهوم« است که انسان بی خود به دنبال آن می دود. حب به 
مال هم مثل جاه، یک کمال موهوم است که ابنای دنیا به دنبالش 
می دوند، نه کمال حقیقی« یعنی درست است که ما به ازای خارجی 

دارد ولی کمال نیست و مشکلی را حل نمی کند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی )حب به دنیا(، آیت ا... شیخ مجتبی تهران)ره(، ص 244

کلیدروزیهایبیحسابوغیرمنتظره

 چرایی شبهه سازی 
از منظر روان شناسی قرآن

رفع حجاب منیت
 ضامن تجلی خدا در انسان

این کلید تقواســت که درهای محبت و رضایت و عنایت 
الهی را می گشاید.

خداوند تقوا را کلید آرامش)اعراف، آیه 35؛ یونس، 
آیات ۶2 و ۶3(، رهایــی از اندوه)زمر، آیه ۶1؛ زخرف، 
آیــات ۶7 و ۶8(، رهایی از ترس و خوف)همان(، کلید 
آســایش)اعراف، آیــات ۹4 و ۹۶(، آســانی درکارها و 
زندگی)طــاق، آیات 2 تا 4؛ لیل، آیات 5 و 7(، امنیت 
مطلــق و کامل و جامع)حجر، آیــات 45 و 4۶؛ دخان، 
آیــات 51 تا 55(، امنیت از هتــک حرمت و آبروریزی 
)هــود، آیه 78؛ حجر، آیات ۶7 تا ۶۹(، رهایی از عجب 
و خودپســندی)بقره، آیه 2۰۶؛ نجم، آیه 32(، رهایی از 
ظلــم )مریم، آیات 13 و 14؛ جاثیه، آیه 1۹(، رهایی از 
رذایل اخاقی فردی و اجتماعی)حجرات، آیات 11 و 12؛ 
قصص، آیه 83؛ مائده، آیات 27 و 28؛ شعراء، آیات 17۹ 
تا 183(، تخلق به اخاق الهی و انسانی و اسامی)طور، 
آیات 17 و 18؛ مریم، آیات 13 و 14؛ حجرات، آیه 3(، 
برتری و ارزشمندی انسان)بقره، آیه 212؛ احزاب، آیه 32؛ 
حجرات، آیه 13(، رحمت الهی)انعام، آیه 155(، بشارت 
خداوندی)یونس، آیات ۶3 و ۶4(، بصیرت و بینایی خاص 
)اعــراف، آیه 1۰2؛ طاق، آیه 2۹(، وایت الهی)یونس، 
آیات ۶3 و ۶4؛ جاثیــه، آیه 1۹(، پیروزی در زندگی و 
کارها)اعراف، ایه 128؛ هود، آیه 4۹(، قرب خداوندی)آل 
عمــران، آیه 15(، محبت خداوندی)توبه، آیات 4 و 7(، 
خیر مطلق)عنکبوت، آیه 1۶(، رحمت مطلق الهی)حدید، 
آیه 28؛ نساء، آیه 12۹؛ انعام، آیه 155 ( و در یک کلمه 
رســتگاری و فاح دنیا و آخرت برمی شمارد. )بقره، آیه 

18۹؛ آل عمران، آیات 13۰ و 2۰۰(
در قرآن با  اشاره به مصادیق و جزئیات به همه آثار و 
برکات تقوا اشاره شده به طوری که چیزی از قلم نیفتاده 
است. این آثار شامل همه خیرات و برکات دنیوی و اخروی 
و نیز مادی و معنوی می شود. هم چنین تاثیر تقوا در دفع 
بایا و مشکات و مصیبت ها یا رفع آنها و نیز جلب منفعت 
و برکت و خیر و صاح بیان شده است. از همین رو علما 
و بزرگان تا 12۰ اثر ریز و درشــت و جزیی و کلی تقوا را 

در کتب خود بر شمرده اند.
در یــک کلمه می توان گفت که تقوا کلید جلب همه 
خیــرات و خوبی ها و فضایــل و برکات و رفع و دفع همه 
شرور، سیئات و مصایب و مشکات و بدبختی هاست. پس 
اگر خیر دنیا و آخرت می خواهید تقوا پیشــه کنید و اگر 
از شــرور دنیوی و اخروی و مادی و معنوی می ترسید و 
گرفتار مشکات و مصیبت و بدبختی هستید، تقوا پیشه 
کنید؛ زیرا تقوا کلید ســعادت و رهایی از شــقاوت است.

)غررالحکم، ح 1۹31(
از همین رو پیامبر)ص( می فرماید: َمن ُرزَِق تُقًی َفَقد 
نیا َواآِخَرهِ؛ هر کس تقوا روزی اش شود، خیر  ُرزَِق َخیَر الُدّ
دنیا و آخرت روزی او شــده است.)کنزالعمال، ج13، ص 

151، ح3۶472(
امیرمومنان علی )ع( نیز می فرماید: اَِنّ الَتّقوی ُمنَتهی 
ِرَضی اّه ِمن ِعباِدهِ َو حاَجُتُه ِمن َخلِقِه َفاتَُّقوا اّه الَّذی اِن 
اَسَررتُم َعلَِمُه َو اِن اَعلَنُتم َکَتَبُه؛ نهایت خشنودی خداوند 
از بندگانش و خواســته او از آفریدگانش تقواست، پس از 
خداوندی تقوا داشته باشید که اگر پنهان کنید می داند و 
اگر آشکار سازید می نویسد. )کنزالعمال، ج1۰، ص143، 

ح28731(

تقوا، کلید روزی بی حساب
بســیاری از مردم گرفتار مشکات آسایشی هستند 
و امــور مادی دنیوی حتی آرامش را از آنان ســلب کرده 
است به طوری که شبانه روز به دنبال لقمه ای هستند که 
ســد جوع کنند و آسایش و رفاه را برای خود و خانواده و 
خویشان فراهم آورند. اما هر چه بیشتر می دوند یا کمتر 

می یابند و یا اگر بیابند موجب سلب آرامش آنان می شود 
و زندگی را برایشان با همه آسایش تلخ و کشنده می کند.
خداونــد در آیات قرآن به مردم می آموزد که راه های 
سخت و دشوار کسب روزی را به کنار بگذارند و خود را به 
رنج و سختی نیندازند تا هم به آسانی به آسایش برسند و 
هم آرامش خود را فدای آسایش نکنند؛ چرا که خوشبختی 
زمانی تحقق می یابد که آسایش در کنار آرامش تحقق یابد 
و فقدان هر یک به معنای فقدان ســعادت و خوشبختی 
است؛ چرا که دیده می شود کسانی که آسایش دارند، ولی 
آرامش ندارند احســاس خوشبختی و سعادت نمی کنند، 
همچنین کسانی که آرامش دارند، ولی از آسایش بهره ای 
نبرده اند، احساس خوشــبختی ندارند. پس برای تحقق 
ســعادت می بایست هر دو مولفه سعادت یعنی آرامش و 

آسایش با هم تحقق یابد.

از نظر قرآن هر چند که آســایش ممکن است از راه 
تاش و کوشش افراد به دست آید و انسان با کار و فعالیت 
اقتصادی به آسایش برسد، ولی اوا به سختی به آن دست 
می یابد و ثانیا آرامش از آن ســلب می شود یا با کم ترین 
آرامش به آن دســت می یابند. در حقیقت آرامش خود را 
فدای آسایش می کنند که آن نیز ثمره ای برایشان ندارد.

اما راهی را که قرآن نشان می دهد که سعادت را خیلی 
آســان  تحقق می بخشــد، راه تقوای الهی است. خداوند 
می فرمایــد: َو َمْن یََتِّق اّهَ یَْجَعــْل لَُه َمْخَرًجا َو یَْرُزْقُه ِمْن 
ْل َعلَی اّهِ َفُهَو َحْسُبُه إَِنّ اّهَ  َحْیُث ا یَْحَتِسُب َو َمْن یََتَوَکّ
بالُِغ أَْمِرهِ َقْد َجَعَل اّهُ لُِکِلّ َشْی ءٍ َقْدًرا؛ هر کس تقوای الهی 
پیشه کند، خداوند، راه نجاتی )از مشکات( برای او فراهم 

می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد 
و هر کــس بر خدا توّکل کند، کفایت امرش را می کند، 
خداوند، فرمان خود را به انجام می رســاند. براستی خدا 
برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است.)طاق، آیات 2 و 3(
امام علی )ع( براســاس این اصل قرآنی می فرماید: لَو 
ــماواِت َواارَض کانَتا َعلی َعبــٍد َرتقا ثَُمّ اتََّقی اّه  اََنّ الَسّ
لََجَعــَل اّه لَُه ِمنها َمخَرجا َوَرَزَقُه ِمن َحیُث ا یَحَتِســُب؛ 
اگر آسمان ها و زمین راه را بر بنده ای ببندند و او تقوای 
الهی پیشه کند، خداوند حتما راه گشایشی برای او فراهم 
خواهد کــرد و از جایی که گمان ندارد روزی اش خواهد 

داد.)نهج الباغه، خطبه 184(
پیامبــر)ص( نیز درباره تاثیر تقــوا در افزایش عمر و 
ـَــُه  ُه اَن یُنَساَل توسعه در رزق و روزی می فرماید: َمن َسَرّ

ــَع لَُه فی رِزقِِه َفلَیَتِّق اّه َو لَیِصل َرِحَمُه؛  فی ُعُمِرهِ َو یَُوَسّ
هر کس دوست دارد که عمرش طوانی و روزی اش زیاد 
شود، تقوای الهی پیشه کند و صله رحم نماید.)بحاراأنوار، 

ج 74، ص 1۰2، ح 5۶(
امام صادق)ع( در تاثیر شگرف تقوا در ایجاد عزت و غنا 
و ثروت و آرامش می فرماید: ما نََقَل اهُ َعَزّ َو َجَلّ َعبداً ِمن 
ُه ِمن  ُذِلّ الَمَعاِصی إلَی الَتّقَوی إَاّ أغَناُه ِمن َغیِر َماٍل َو أَعَزّ
َغیِر َعِشیَرهٍ َو آنََسُه ِمن َغیِر بََشٍر؛ خدای عزوجل بنده ای را 
از خواری گناهان به عزت تقوا منتقل نمی کند، مگر اینکه 
بدون مال و ثروت، بی نیازش می سازد و بدون خویشان و 
بستگان عزیزش می گرداند و بدون دیگر انسان ها، او را )با 
خود( مأنوس قــرار می دهد.)اصول کافی ج2 ص7۶ باب 

اطاعه التقوی حدیث8(
نشانه های اهل تقوا

اما پرســش اساسی این اســت که تقوای الهی که به 
معنای ترک همه ناپســندهای عقانی و شرعی و انجام 
همه پســندیده های عقانی و شرعی و به عبارت ساده تر 
عمل به واجبات و پرهیز از محرمات است، آیا نشانه هایی 
هم دارد؟ در پاســخ باید گفت که برای هر چیز باطنی از 
جمله تقوای الهی نشــانه هایی است که می توان از آن راه 

وضعیــت خود و دیگران را ارزیابی کرد. این نشــانه ها در 
رفتار و گفتــار و کردار آدمی خودنمایی می کند و همان 
طوری که شخص وقتی تقوا پیشه می کند در می یابد که 
روحیه اش تغییر کرده و زندگی اش تحت تاثیر آن بهبود 
یافته، دیگران نیز با نگاهی به رفتار و کردارش درمی یابند 
که او نسبت به معروف گرایش دارد و نسبت به منکر گریزان 
است. فضایل در او اجتماع می کند و رذایل از او رخت بر 
می بندد. امام علی )ع( می فرماید که تقوای شخص باید در 
عمل و کردارش دیده شود و گرنه بهره ای از تقوا نبرده و 
او جزو منافقان است. ایشان می فرماید: َوَرُع الُْمْؤِمِن یَظَهُر 
فی َعَملِِه، َوَرُع الُْمنافِِق ا یَظَهُر إاّ َعلی لِسانِِه؛ پرهیزکاری 
مؤمن در رفتارش آشکار می شود و پرهیزکاری منافق جز 
در زبانش ظاهر نمی شود.)غررالحکم، 1۰12۹ و 1۰13۰(
امام علــی )ع( درباره برخی از نشــانه های اهل تقوا 
می فرماید: اَِنّ اَهِل الَتّقوی َعامــاٍت یُعَرفوَن بِها: ِصدُق 
الَحدیــِث َواَداُء اامانَِه َوالَوفاُء بِالَعهِد و …؛ تقواپیشــگان 
نشانه هایی دارند که با آنها شناخته می شوند: راستگویی، 

امانتداری، وفای به عهد و….)التوحید، ص۶3(
امام صادق)ع( درباره ادای امانت به عنوان نشانه اهل 
تقوا می فرمایــد: اِتَُّقوا اّه، َوَعلَیُکم بِــأَداءِ اامانَِه إِلی َمِن 
ائَتَمَنُکم َفلَو أََنّ قاتَِل أَمیِرالُمؤِمنیَن علیه الســام ائَتَمَننی 

یُتها إِلَیِه؛ تقوای الهی پیشه کنید و امانت را  َعلی أَمانٍَه أََدّ
به کســی که شما را امین دانسته است، باز گردانید، زیرا 
حّتی اگر قاتل امیرالمؤمنین امانتی را به من بسپرد، قطعاً 

آن را به او بر می گردانم. )امالی صدوق، ص318(
پیامبر)ص( می فرماید :اَتَقی الّناِس َمن قاَل الَحَقّ فیما 
لَُه َوَعلَیِه؛ باتقواترین مردم، کسی است که در آنچه به نفع 
یا ضرراوست،حق رابگوید.)من ایحضره الفقیه، ج 4، ص 

3۹5،ح 584۰؛ نهج الباغه، خطبه 178 (
این مطلبی که پیامبر)ص( فرموده اســت برگرفته از 
آیات قرآن است. خداوند در آیاتی از جمله 8 سوره مائده 
و 152 ســوره انعام می فرماید که عدالت و قرار دادن هر 
چیــزی در جای حق و موضع مناســب آن نزدیک ترین 
مصداق تقواست. خداوند می فرماید:  ای کسانی که ایمان 

آورده اید! همواره بــرای خدا قیام کنید و از روی عدالت، 
گواهی دهید! دشمنی با جمعّیتی، شما را به گناه و ترک 
عدالت نکشــاند! عدالت کنید، که به پرهیزکاری نزدیکتر 
اســت! و از )معصیت ( خدا بپرهیزیــد که از آنچه انجام 

می دهید، با خبر است!.)مائده، آیه 8(
پیامبر)ص( در جایی می فرماید: ِجماُع الَتّْقوی فی قولِِه 
تَعالی: »اَِنّ اّهَ یَاُْمُر بِالَْعْدِل َو ااِْحساِن«؛ عصاره تقوا در این 
گفته خداوند آمده است: خداوند به عدالت و نیکی فرمان 

می دهد. )مشکاه اأنوار، ص ۹5(
البته انســان تا معروف و منکر را نشناسد و نسبت به 
خوب و بد و حق و باطل آگاهی و دانایی نداشــته باشد، 
نمی تواند تقوای الهی پیشــه کند. از این رو پیامبر)ص( 
می فرماید: تَمــاُم الَتّقوی اَن تََتَعلََّم ما َجِهلَت َو تَعَمَل بِما 

َعلِمَت؛ تمام و کمال تقوا این است که آنچه را نمی دانی 
بیاموزی و بدانچه می دانی عمل کنی.)تنبیه الخواطر، ج 

2، ص 12۰؛ نهج الباغه، خطبه ۹1(
وقتی انســان، دانا به حقایق و آگاه به احکام الهی شد 
می توانــد با چراغ عقل و راهنمایی فطرت الهی و الهامات 
و وحی خداوندی یعنی شریعت اسام در مسیر تقوا گام 
بردارد. این گونه است که اهل تقوا اهل شریعت هستند و با 
چراغ پر نور عقل و فطرت بر این باورند که باید تعبد ورزند 
و بر خاف احکام شرعی رفتار نکنند؛ چرا که این احکام 
براساس مصالح و مفاسدی سامان گرفته که فطرت انسان 
نســبت به آن واکنش مثبت و منفی نشان می دهد.)روم، 
آیه 3۰؛ شمس، آیات 7 تا 1۰( پس احکام الهی را در این 
چارچوب ارزیابی می کند که هر چه طیب و مناسب فطرت 
و طبیعت و خیر انسان است، به عنوان واجب و مستحب و 
مباح و هر آنچه خبیث و خاف فطرت و طبیعت و شری 
برای انســان است به عنوان حرام و مکروه قرار داده شده 

است.)اعراف، آیه 157(
این گونه اســت که نســبت به احکام و شریعت الهی 
مطیع اســت و هرگز راه عصیــان را نمی پیماید؛ از امام 
صادق)ع( درباره آیه )تقوای الهی داشته باشید آنگونه که 

حّق تقواســت( سؤال شد، فرمودند: از خدا فرمان می برد 
و نافرمانی نمی کند، به یاد اوست و فراموشش نمی کند، 
شــکرگزار اوست و کفران نمی کند.)معانی اأخبار، شیخ 

صدوق، ص 24۰(
بر همین اساس است که پیامبر)ص( می فرماید: اِْعَمْل 
بَِفرائِِض اّهِ تَُکْن اَتَْقی الّناِس؛ به واجبات خدا عمل کن، تا با 

تقواترین مردم باشی.)کافی، ج 2، ص 82، ح 4(
تقوا همان طوری که خود را در واجبات و فرایض نشان 
می دهد در اجتناب از حرام و مکروه نیز خودش را نشــان 
خواهد داد. به این معنا که اهل تقوا همان طوری که اهل 
عمل به واجبات اســت اهل ترک از محرمات و مکروهات 
نیز است؛ چنانکه پیامبر)ص( درباره این نشانه اهل تقوا و 
ورع می فرماید: ثَاٌث َمْن لَْم تَُکْن فیِه َفلَْیَس ِمّنی َو ا ِمَن 
؟ قاَل: ِحلٌْم یَُرُدّ  . قیَل: یا َرسوَل اهّ ِ، َو ما ُهَنّ اهّ ِ َعَزّ َو َجَلّ
بِِه َجْهَل الْجاِهِل َو ُحْسُن ُخلٍْق یَعیُش بِِه فِی الّناِس َو َوَرٌع 
؛ سه چیز است که هر کس  َو َجَلّ یَْحُجُزُه َعْن َمعاِصی اهّ ِ َعَزّ
نداشته باشد نه از من است و نه از خدای عّزوجّل. عرض 
شد: ای رسول خدا! آنها کدامند؟ فرمودند: بردباری که به 
وسیله آن جهالت نادان را دفع کند، اخاق خوش که با آن 
در میان مردم زندگی کند و پارسایی که او را از نافرمانی 

خدا باز دارد.)خصال، ص 145، ح 172(
پس متقی نسبت به هر کاری که انجام می دهد احتیاط 

می ورزد تا موافق حکم الهی باشــد و خاف آن نرود و به 
محاسبه و ارزیابی عمل می پردازد و با معیار و میزان احکام 
الهــی، خود و عملش را می ســنجد؛ چنانکه پیامبر)ص( 
ُجُل ِمَن الُمَتّقیَن َحّتی یُحاِسَب نَفَسُه  می فرماید: ا یَکوُن الَرّ
ریِک لَِشریِکِه َفَیعلََم ِمن اَیَن َمطَعُمُه  اََشَدّ ِمن ُمحاَسَبِه الَشّ
َو ِمن اَیَن َمشَربُُه َو ِمن اَیَن َملَبُسُه اَ ِمن ِحٍلّ ذلَِک اَم ِمن 
َحراٍم؛انســان از تقواپیشگان نیست مگر آنکه سخت تر از 
حسابرسی شریک از شریک، از خود حساب بکشد و بداند 
خوردنی، نوشیدنی و پوشیدنی اش از کجاست آیا از حال 

است یا حرام؟ )مکارم ااخاق، ص 4۶8(
از آنجا که بسیاری از گناهان از گناهان زبانی هستند، باید 
تقوای زبان مهم ترین و نخستین تقوای الهی در شخص باشد. 
می دانیم که دروغ و غیبت و تهمت و تمسخر و افترا و قذف 
و بســیاری دیگر از گناهان به زبان ارتباط دارد. پس حفظ 
زبان و نگهداشتن آن از گناه می تواند درهای خیر بسیاری 
را به روی انسان بگشاید و او را به سرعت به سمت و سوی 
تقوای الهی سوق دهد. امیرمومنان علی)ع( می فرماید: َو اّهِ 
ما أری َعْبدا یََتّقی تَْقوًی تَْنَفُعُه َحَتّی یَْخِزَن لِســانَُه؛ به خدا 
سوگند، بنده باتقوایی را نمی شناسم که تقوایش او را سود 
دهد مگر آنکه زبانش را نگه دارد. )نهج الباغه، خطبه 17۶(

از دیگر نشانه هایی که امیرمومنان علی)ع( در توصیف 

اهــل تقوا بیان می کند توصیفاتی اســت که در خطبه 
متقین بیان کرده اســت. از جمله ایشان می فرماید: فی 
ُه  ن تَباَعَدَعنُه ُزهٌد َونَزاَهٌه َوُدنُُوّ ِصَفِه الُمَتّقیَن ـ: بُعُدُه َعَمّ
ن َدنا ِمنُه لیٌن َوَرحَمٌه لَیَس تَباُعُدُه بِِکبٍر َوَعَظَمٍه َوا  ِمَمّ
ُه بَِمکٍر َوَخدیَعٍه؛ در وصف پرهیزکاران، می فرماید:  ُدنُــُوّ
اگــر از کســی دوری می کند، به خاطــر دنیاگریزی و 
پاکدامنی اســت و اگر به کسی نزدیک می شود، از سر 
خوشــخویی و مهربانی است، نه دوری کردنش از روی 
تکبر و نخوت اســت و نه نزدیک شدنش از روی مکر و 

فریب. )نهج الباغه، خطبه 1۹3(
همچنین متقی اهل توکل بر خداست و لذا هر کاری 
کــه عزم بدان می کند با توکل اقدام می کند و هرگز به 
خود و توانایی خویش اعتماد نمی کند و اگر موفق شد 
خدا را شکر می کند و اگر ناموفق بود حمد خدا گوید و 
آن را مصلحت و حکمتی می داند که از آن آگاه نیست. 
پیامبر)ص( در بیان نشانه های اهل تقوا می فرماید: َمن 
ل َعلَی اهِ تَعالَی؛  أَحَبّ أن یَکوَن أتَقی الّنــاس َفلَیَتَوَکّ
هر که دوســت دارد با تقواترین مردم باشــد به خدای 
تعالی توکل کند.)من ایحضره الفقیه، ج 4، ص 4۰۰، 

ح 5858(
امیرمومنان نشانه های دیگری را برای تقوا بیان می کند 
ٍف ُمْحِسٍن؛ همه  که عبارتند از: اَِنّ ااْتْقیاَء ُکُلّ َسخٍیّ ُمَتَعِفّ
تقوا پیشگان سخاوتمند، پاکدامن و نیکوکارند.)غررالحکم، 

ح 34۰1(
و نیز می فرماید: لِلُْمَتّقی ثَاُث َعاماٍت: اِْخاُص الَْعَمِل 
َو قَِصُر ااَْمِل َو اْغِتناُم الْـــُمَهِل؛ تقواپیشه، سه نشانه دارد: 
اخاص در عمل، کوتاهی آرزو و غنیمت شمردن فرصت 

ها. )غررالحکم، ح 737۰(
َتٌه َشــْهَوتُُه َمْکظوٌم َغْیُظُه  و نیز می فرماید: اَلُْمَتّقی َمِیّ
خاءِ َشــکوٌر َو فِیالَْمکاِرهِ َصبوٌر؛ تقواپیشــه، هوا و  فِی الَرّ
هوسش مرده، خشمش فرو خورده، در آسایش شکرگزار 

و درسختی ها صبور است. )غررالحکم، ح 1۹۹8(

تقوا، شاه کلید سعادت
 و راه رهایی از شقاوت

بر اســاس آموزه های قرآنی تقــوای الهی کلید همه 
مشکات است و می توان از آن به شاه کلید تعبیر کرد که 
قفل هر دری را می گشــاید. اگر گرفتار نادانی و جهالتی 
باشد، تقواست که در دانایی و علم را می گشاید)بقره، آیه 
282(؛ و اگر گرفتار سفاهت و بی خردی است، تقواست که 
خردورزی، تعقل و شعور را برای انسان به ارمغان می آورد 
و قلبش را بــرای ادراک حقایق باز می کند؛ و اگر قدرت 
تشخیص ندارد و حق و باطل و خوب و بد را بویژه در هنگام 
وجود شبهات و تاریکی فتنه ها نمی شناسد، این تقواست که 
توانایی تشخیص و جداسازی را به او می دهد )انفال، آیه 
2۹( چنانکه امام باقر)ع( می فرماید: اَِنّ اّه َعَزّ َوَجَلّ یَقی 
بِالَتّقوی َعِن الَعبِد ما َعُزَب َعنُه َعقُلُه َو یَُجلّی بِالَتّقوی َعنُه 
َعماُه َو َجهلَُه؛ خداوند به وسیله تقوا بنده را حفظ می کند 
از آنچه که عقلش به آن نمی رسد و کور دلی و نادانی او را 
برطرف می سازد. )التوحید، صدوق، ص127(؛ و اگر فشار 
بدی ها و زشتکاری ها بر وجدانش سنگینی می کند و آثار 
آن زندگی اش را تباه ساخته، این تقواست که او را از آثار 
آن می رهاند و بدی را به نیکی تبدیل می کند و وضعیت 
ســابق و بلکه بهتــر از آن به او هدیه کــرده و آرامش و 
آسایش را به زندگی اش باز می گرداند)همان(؛ و اگر گرفتار 
مشکات است و راه ها را برخود بسته می یابد، این تقواست 
که راه ها را برایش باز کرده و درهای تازه ای پیش رویش 
می گشــاید)همان؛ طاق، آیات 2 و 3(؛ و اگر رازهای سر 
به مهر در پیش رویش باشد با کلید تقواست که می تواند 
رازهای هســتی را بگشاید و به حقایق آفاق و انفس نه با 
چشم سر، بلکه با چشم دل بینا شود و قلبش توانایی رویت 
و شهود یافته و فراتر از ظواهر در باطن ها بنگرد و ملکوت را 
چون ملک نظاره گر باشد و اسرار آفرینش و رازهای امور 
و افراد و اشــیاء و اشخاص را بفهمد و ببیند؛ و اگر گرفتار 
کمبودهای مادی و معنوی و کاهش نعمت های الهی در 
زندگی اســت، با کلید تقواست که گنج ها و گنجینه های 
هستی را می توان گشود و از آسمان و زمین برکات را چون 
باران بر خود ارزانی داشت)طاق، آیات 2 و 3؛ اعراف، آیه 
۹۶(؛ و اگر از ذلت و خواری خســته شده و دنبال کرامت 
و عزت اســت، باید از کلید تقوا سود جست)حجرات، آیه 
13(؛ و اگــر محبت و رضایت و عنایت الهی را می خواهد، 



ورزشی

سرویس ورزشی-
در پایان مرحله نخســت رقابت های انتخابی تیم 
ملی کشــتی آزاد و فرنگی ایران، محمد بنا سرمربی 
تیم ملی کشتی فرنگی گفت: همدلی در کشتی آزاد 

و فرنگی وجود دارد.
مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد 
و فرنگی روز پنجشــنبه در سالن شــهدای هفتم تیر تهران 
برگزار و نفرات برتر معرفی شــدند. رقابت های انتخابی تیم 
ملی کشتی آزاد و فرنگی از صبح چهارشنبه شروع شده بود 
و پس از معرفی نفرات برتر نفــرات برتر اوزان ۵۷، ۶۱، ۷۰ 
و ۸۶ کیلوگرم کشــتی آزاد و اوزان ۵۵، ۶۳ و ۷۷ کیلوگرم 
کشتی فرنگی، این بار نوبت به اوزان روز دوم رسید که نفرات 

زیر به عنوان بهترین ها معرفی شدند:
کشتی آزاد: 

*۷9 کیلوگــرم: ۱- علیرضــا قاســمی )تهــران( 2- 
محمدرضا آرش )لرســتان( ۳- مجتبــی اصغری )گیان( و 

علی سوادکوهی )مازندران( 
*9۷ کیلوگرم:۱- حســین رمضانیــان )مازندران( 2- 
دانیال شــریعتی نیا )همدان( ۳- هادی وفایی پور )همدان( و 

جال منان )تهران( 
*۱2۵ کیلوگــرم: ۱- نعیم حســن زاده )مازندران( 2- 
علیرضا گرزبر )لرســتان( ۳- وحید یوســفوند )لرستان( و 

سیدمهدی هاشمی )مازندران( 
کشتی فرنگی:

*۶۰ کیلوگرم: ۱- شــیرزاد بهشــتی طا )تهران( 2- 
بهروز ملکی )خوزستان( ۳- رضا مردی )قم( و فرزاد غیبی نیا 

)خوزستان( 
*۶۷ کیلوگرم: ۱- حامد تاب )خوزســتان( 2- حسین 
اسدی )خوزستان( ۳- وحید میرفتح اللهی )تهران( و احمد 

خرسانی )خوزستان( 
*۸2 کیلوگــرم: ۱- هادی علیزاده پورنیا )قم( 2- جمال 
اســماعیلی )تهران( ۳- مهرداد بهرامــی )توابع تهران( 4- 

عباس مهدی زاده )اصفهان( 
*9۷ کیلوگرم: ۱- ابوالضل سید مهدوی )توابع تهران( 
2- حسن آریایی نژاد )مازندران( ۳- مهدی بالی )مازندران( 

4- محمد بیرانوند )خوزستان(.
همدلی در کشتی آزاد و فرنگی

در پایــان رقابت های انتخابی، محمد بنا ســرمربی تیم 
ملی کشــتی فرنگی گفت: بســیاری از نفــرات خوب ما در 
مرحله نخســت انتخابی تیم ملی حضــور ندارند و هر چند 
سطح کیفی این مسابقات زیاد باا نبود اما از شور و هیجان 

خوبی برخوردار بود و به غیر از نفرات اصلی، سایر داشته های 
ما همین کشتی گیران هستند که در مرحله نخست کشتی 
گرفتند. این مســابقات را باید برگزار می کردیم تا از کشتی 
گیران برتر با نفراتی که بیرون مانده اند، تیمی را برای حضور 
در جــام جهان پهلوان تختی تشــکیل بدهیم. البته هیجان 
روز دوم مســابقات انتخابی از روز نخست بیشتر بود و شاهد 

رقابت هایی زیباتر از روز نخست بودیم. 
وی با بیــان اینکه تعداد نفرات تیم ایــران در هر وزن 
در جام جهان پهلوان تختی مشــخص نیســت، گفت: برای 
مثــال در وزن 9۷ کیلوگرم در حال حاضر علی اکبر حیدری 
و مهدی علیاری در مرحله نخست انتخابی حضور نداشتند، 
ضمن آنکه علیاری به دلیل داشــتن مدال برنز در پیکارهای 

جهانی ســال 2۰۱۸ از حضور در جام تختی معاف اســت، 
بنابراین در این وزن نیاز است که حتی نفر چهارم انتخابی را 
برای جام تختی انتخاب کنیم. بنا خاطر نشان کرد: می توانیم 
حداکثر استفاده را از برگزاری جام جهان پهلوان تختی ببریم 
و حال ممکن است در برخی وزن ها تعدادی کمتر و در برخی 
وزن ها نفرات بیشــتری را انتخاب کنیم. در نهایت براساس 
نظــر کادر فنی، نفرات نهایی شــرکت کننده در جام جهان 

پهلوان تختی انتخاب خواهند شد.
بنــا درخصــوص تیم هــای خارجــی حاضــر در جام 
جهان پهلوان تختی گفت: اطاع دقیقی از تیم های خارجی 
حاضر در این مسابقات ندارم، اما امیدوارم که تیم های خوبی 
همچون روســیه، جمهــوری آذربایجان و ترکیــه به ایران 
بیایند تا بتوانیم رقابت خوبی داشته باشیم. اما مهم تر از آن 
رقابت فرنگی کاران ایران اســت که در این مسابقات شرکت 
می کنند و چنانچه تیم های خوب خارجی نیز حضور داشته 
باشــند، بهتر است. ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در دو 
دوره بازی های المپیک 2۰۱2 لندن و 2۰۱۶ ریو درخصوص 
بازگشــت ناصر نوربخش به جمع کادر فنی و همدلی بوجود 
آمده در کشــتی، گفت: خوشبختانه این همدلی در کشتی 
آزاد و فرنگی وجود دارد. در کشــتی من با هیچ شــخصی 
خصومت شــخصی ندارم. سال قبل از المپیک حساس ترین 
دوره کشتی است و باید کادر مجرب و با تجربه داشته باشیم.

وی بیان داشت: اگر خدا کمک کند و بتوانیم بازی های 
المپیک 2۰2۰ توکیو را بــا آبرو تمام کنیم، می توانیم برای 
چهار ســال آینده از نیروی جوان در بدنه کادر فنی استفاده 
کنیــم و میدان را برای جوانان خالی کنیم چرا که من دیگر 
تــوان و نیروی ازم برای کار در 4 ســال بعد از المپیک را 
ندارم. من فقط برای کشــتی و کمک به موفقیت کشــتی 

بازگشتم و هیچ کس بااتر از کشتی نیست.

معرفی نفرات برتر مرحله اول رقابت های انتخابی

بنا: همدلی در تیم آزاد و فرنگی وجود دارد 
سال قبل از المپیک حساس ترین دوره کشتی است 

* روز دوم رقابت های شطرنج سریع جهان به میزبانی سن پترزبورگ روسیه امروز در پنج دور انجام شد که در پایان 
سارا سادات خادم الشریعه با ۶ امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت. علیرضا فیروزجا که روز اول صدر 

جدول را در اختیار داشت در پایان روز دوم با ۶/5 امتیاز در رده هجدهم قرار گرفت. 
* در آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی و در ســال حمایت از کاای ایرانی، دومین نمایشگاه بین المللی ورزش، 
محصوات نوین و تجهیزات وابســته، طی روزهای 2۵ تا 2۸ دی ماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار 
خواهد شــد. این نمایشــگاه که با حضور فعاان عرصه ورزش اعم از فدراسیون های ورزشــی، ادارات کل تربیت بدنی استان ها، 

انجمن های ورزشی، تولید کنندگان تجهیزات، محصوات و لوازم ورزشی، برگزارخواهد شد. 

خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید دکتر »محمدمهدی فقیهی«
مبتکرطرحهایخودکفاییدارویی

شــهید دکتر »محمدمهدی فقیهی« یکم 
اردیبهشت ۱۳۳2 در  اصفهان به دنیا آمد و سال 
۱۳۵۱ وارد رشته داروســازی دانشگاه اصفهان 
شــد و در تاریخ۱۶مــرداد۱۳۶2 در تپه هــای 
دربندیخان عراق به مقام رفیع شهادت نایل شد.
او با گرفتن دکترای داروســازی در وزارت 
کشــاورزی به فعالیت  پرداخــت. در این مدت 
دست به طرح ها و ابتکاراتی در زمینه خودکفایی 

دارویــی  از جمله طرح آمالگام )مواد اولیه دندانســازی( و طرح پارافین مایع 
و غیره زد. ســپس  همکاری خود را با ســازمان صنایع ملی به عنوان یکی از 
مبتکرین و برجسته  ترین افراد با ایده خودکفایی دارویی شروع  کرد و طرح های 
ژل منیزیم )مواد اولیه شــربت های ضد اسید معده و سایر مواد آلی( را دنبال 
کرد .  فرازی از وصیت نامه شهید دکتر»فقیهی«: پروردگارا! قافله شهیدان، اسراء 
و محرومــان در افق خونبار انقاب در حرکت اســت، ما را بدان متصل کن . 

خدایا! ما را بصیرتی ده که به هر چه می نگریم تو را ببینیم.
یکی از آیات و نشانه های رحمت خداوند انقاب عظیم الشأن اسامی است 
که ما با درک انقاب بســیاری از آیات خدا  را بیشتر و بهتر درک کردیم .  اگر 
این انقاب نبود، ایثارها و فداکاری ها و حماســه آفرینی ها در جبهه ها شــکل 
نمی گرفت و اگر این انقاب نبود، ما شــاهد  جوانانی نبودیم که چون حضرت 
علی اکبر)ع( در راه امام خود جان هدیه کنند و چون حضرت قاسم)ع( شهید 

شوند .    

حدیث دشت عشق

پورموسوی، سرمربی تیم ملی جوانان شد 
بنــا به اعام ابراهیم شــکوری، دبیر کل موقت فدراســیون فوتبال 
ســیروس پورموســوی ســرمربی تیم ملی جوانان ایران شد. سیروس 
پورموســوی ابتدای فصل سرمربی تیم فواد خوزســتان بود که بعد از 
چند هفته جای خود را به دســتیارش یعنی ایلی اســتان داد. سیروس 
پورموسوی قهرمانی به همراه استقال خوزستان در لیگ برتر را به عنوان 
دستیار عبداه ویسی در کارنامه دارد. او هم چنین عاوه بر فواد سرمربی 

استقال خوزستان را هم در کارنامه مربیگری اش ثبت کرده است.
مصدومیت، مهم ترین چالش ایران در جام ملت ها

فاکس اسپورت اعتقاد دارد مصدومیت بازیکنان هجومی تیم ملی 
ایران، کار آنها برای قهرمانی در جام ملت های آسیا را سخت کرده است. 
پس از این که ایران متوجه شد سردار آزمون پیش از جام ملت ها دچار 
مصدومیت شــده است، دچار ترس و واهمه زیادی شد اما خوشبختانه 
مشخص شــد که آسیب دیدگی آزمون جزیی است. مصدومیت مهاجم 
2۳ ســاله کی روش را به فکر انداخته است اما با این حال مشخص شد 
که آزمــون می تواند در مقابل قطر بازی کنــد و همین موضوع باعث 
خوشــحالی ایرانی ها شد. مهاجم روبین کازان در تمرین قبلی تیم ملی 
غایب بود اما به زودی به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد. البته به جز 
سردار آزمون، علیرضا جهانبخش و علی قلی زاده نیز با مصدومیت راهی 
تورنمنت می شــوند. کاوه رضایی و علی کریمی هم به علت مصدومیت 
خط خوردند. به نظر می رسد مهم ترین چالش تیم کارلوس کی روش در 

جام ملت های 2۰۱9 آسیا، مصدومیت عناصر هجومی باشد.
غفوری: ایران پتانسیل قهرمانی آسیا را دارد 

وریا غفوری ملی پوش فوتبال ایران گفت: نه تنها من همه بازیکنان 

رقابت دارند و دوست دارند به تیم ملی کشورشان خدمت کنند و بازی 
کنند، من هم همین طور. کل ســعی ام را می کنم تا ان شــاءاه بتوانم 
برای تیم ملی بازی کنم، هرچه کادر فنی صاح بداند ولی ان شــاءاه 
من هرچه دارد می گذارم تا کمک هرچند کوچکی به تیم ملی کنم. او 
درباره انتظار از تیم ملی هم اظهار داشت: پتانسیل تیم واقعا بااست و 
بله پتانسیل قهرمانی در این تیم هست اما یک سری بعد از جام جهانی 
آمدند گفتند و جلــوه دادند که انگار قهرمانی در آســیا خیلی راحت 
است . کل تیم ها با هزینه هایی بیشتر از تیم ما و با امکانات خیلی بهتر 
از ما تاش می کنند اما قهرمان نمی شــوند اما کل بازیکنان هدفشــان 
این اســت که ان شاءاه بااخره بتوانیم به یک جایگاهی برسیم که دل 

مردم شاد شود.
نکونام رسما سرمربی پیکان شد

با اعام مســئوان باشــگاه پیکان تهران جواد نکونام رســما 
جایگزیــن مجید جالی شــد و هدایت فیروزه ای پوشــان تهران 
را بر عهــده گرفت. این مربی ظهر روز دوشــنبه طی مصاحبه ای 
خداحافظی خود از نساجی را رسانه ای کرد و همین امر باعث شد 
مذاکره پیکانی ها با نکونام جدی تر از قبل بشــود. ســرانجام پس 
از برگزاری جلســات متمادی، این دو به تفاهم کامل رســیدند و 
قــراردادی را به مدت ۱/۵ فصل و تا پایان لیــگ برتر نوزدهم به 

امضا رساندند. 
اطاعیه سوم فدراسیون در مورد بلیت فروشی جام ملت ها 
فدراســیون فوتبال در سومین اطاعیه از آخرین مهلت فروش 
بلیت های جام ملت های آســیا 2۰۱9 خبــر داد. متن این اطاعیه 
به این شرح است: »بلیت فروشــی مرحله گروهی تیم ملی فوتبال 
کشــورمان در ســه بازی اول جام ملت ها که از روز پنجشــنبه 22 
آذرماه در سامانه بلیت فروشی فدراسیون آغاز شده بود تا آغاز اولین 
دیدار تیم ملی فوتبال کشــورمان که روز دوشنبه ۱۷ دی ماه برابر 
یمن خواهد ادامه خواهد شد. بر همین اساس متقاضیان عاقه مند به 
حضور در این مسابقات و خرید بلیت می توانند به سایت فدراسیون 
فوتبال و لینک بلیت الکترونیک یا ادرس ticket.iri.ir مراجعه کنند.«

در سال ۲۰۱۸ اتفاق های عجیبی در جهان ورزش 
رخ داد که این موضوع بیش از همه در فوتبال دیده شد.

تنها دو روز به پایان سال 2۰۱۸ باقی مانده است. در این 
ســال اتفاق های مهمی در جهــان ورزش رخ داد اما برخی از 
آنها عجیب بودند به طوری که در هنگام خواندن یا شــنیدن 
این اخبار ســخت می توانستید آن را باور کنید. اگر در شروع 
ســال می گفتند قرار است این اتفاق ها بیفتد کمتر کسی آن 
را باور می کرد چون بعید به نظر می رســید. در ادامه به ۱۰ 
اتفاق عجیب جهان ورزش از نگاه نشریه مارکای اسپانیا اشاره 

می شود.
فینال کوپا لیبرتادورس در مادرید

مهمترین بازی باشــگاهی تاریخ آرژانتین در ســانتیاگو 
برنابئو برگزار شــد. دیدار رفت بوکا جونیــورز و ریور پاته به 
دلیل بارش باران یک بار لغو شــد اما بازی برگشــت به علت 
جنجال هواداران ریور برگزار نشــد. این اتفاق موجب شــد به 
جای این که فینال در مونومنتال )ورزشگاه ریور( برگزار شود 
دو تیم در یک قاره دیگر و در پایتخت اســپانیا به مصاف هم 

بروند )ریور پاته قهرمان این رقابت ها شد.(
تغییر سرمربی تیم ملی اسپانیا 

لوییس روبیالس، رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا پس از 
این که متوجه شد یولن لوپتگی بعد از جام جهانی هدایت رئال 
مادرید را بر عهده خواهد گرفت ســرمربی اسپانیایی را برکنار 
کرد. این اتفاق دو روز پیش از نخســتین بازی اسپانیا در جام 
جهانی رخ داد. هدایت اروخا به فرناندو هیرو سپرده شد. این 
تیم پایان تلخی در این بازی ها داشــت. اسپانیا در مرحله یک 

هشتم نهایی مغلوب روسیه شد و از این بازی ها کنار رفت. 

ویدئوی ضیط شده گریزمان
 آنتوان گریزمان در یک ویدئو ضبط شده که توسط جرارد 
پیکه تولید شده بود همه را از تصمیم خود مبنی بر ماندن در 
اتلتیکو یا پیوستن به بارســلونا باخبر کرد. در یکی از قسمت 
های این ویدئو مهاجم فرانســوی از عاقه اش به اتلتیکو گفت 
و خیال هواداران روخی بانکو را از ماندنش در این تیم راحت 

کرد. 
بازیکنی که در الیگا بازی می کرد به زندان رفت

روبن ســمدو که در ویارئال بازی می کرد به خاطر آدم 
ربایی و آزار و اذیت رساندن به آن فرد در خانه اش، دستگیر 
شــد. او  ۱4۱ روز را در زندان ســپری کــرد اما پس از آن 
اوئســکا به او یک فرصت داد و او دوباره در الیگا پا به توپ 

شد.
مهمترین مبارزه سال در جایگاه تماشاگران به پایان رسید

مبارزه حبیب ماگمدوف و مک گریگور در رینگ به پایان 
نرسید. ورزشکار روســی بر مک گریگور برتری داشت و برای 
ادامه مبارزه اش به خارج از رینگ پرید و در میان تماشاگران 
به رقابتش ادامه داد. بــه هیچ یک از دو مبارز کمربندی اهدا 
نشد و هر دو با محرومیت رو به رو شدند. مهمترین مبارزه سال 

به عجیب ترین شکل ممکن پایان یافت. 
جرارد پیکه جام دیویس آینده را برگزار خواهد کرد

بازیکن بارســلونا بــه همراه گروه کاســموس در مجمع 
عمومی فدراســیون بین اللملی تنیس به یک پیروزی بزرگ 
دســت یافتند. آن ها توانســتند ۷۱/4۳ درصد آرا را به خود 
اختصاص دهند تا فرمــت جدید کوپا دیویس را برگزار کنند. 
این بازی ها توسط پیکه و همراهانش برنامه ریزی شده است 

و قرار است سال آینده در مادرید برگزار شود. 
حذف مدافع عنوان قهرمانی 

آلمان در انتهای جدول گروه F جام جهانی روســیه قرار 
گرفت. مانشافت در نخستین دیدار مغلوب مکزیک شد سپس 
توانســت ســوئد را به سختی شکســت دهد و در پایان یک 
شکست تلخ را برابر کره جنوبی تجربه کرد. برای نخستین بار 
در تاریخ فوتبــال آلمان حذف در مرحله گروهی جام جهانی 

رخ داد. 
بی احترامی به نخستین برنده توپ طای بانوان 

از شروع سال مشخص بود که قرار است برای نخستین بار 
به یک خانم توپ طا بدهند با این حال اتفاق ناخوشــایندی 
در جریان این مراســم رخ داد. آدا هگربرگ به عنوان بهترین 
بازیکن ســال 2۰۱۸ در مراســم فرانس فوتبال انتخاب شد. 
مجری مراســم، دی جی مارتین ســالویگ از بازیکن نروژی 
سوالی پرسید که باعث ناراحتی او شد. این رفتار مجری مراسم 

با انتقادهای زیادی رو به رو شد. 
مسی توپ طا را با رتبه پنجم به پایان رساند

پس از یک دهه حکمرانی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو 
در توپ طا، مهاجم آرژانتینی در ســال 2۰۱۸ در رتبه پنجم 

قرار گرفت. این اتفاق از سال 2۰۰۶ رخ نداده بود. 
تقابل اینیستا و تورس در یک بازی رسمی در لیگ ژاپن

در پایان فصل ۱۸-2۰۱۷ دو بازیکن بزرگ از بارســلونا و 
اتلتیکومادرید جدا شــدند. دو اسطوره باشگاه های اسپانیایی 
یعنی آندرس اینیســتا و فرناندو تــورس مقصد بعدی خود را 
ژاپن انتخاب کردند. این دو بازیکن در بیست و دوم آگوست با 

پیراهن های ویسل کوبه و ساگان توسو برابر هم بازی کردند.

۱۰ اتفاق عجیب جهان ورزش در سال ۲۰۱۸ 

مدافع عنوان قهرمانی در مرحله گروهی جام جهانی حذف شد

تیم ملی جــودو ایران بــا ترکیب ۱۰ 
ملی پوش برای حضــور در کمپ بین المللی 

تاشکند راهی ازبکستان خواهد شد.
کمپ بین المللی ازبکستان در حالی از ۱۶ دی 
ماه به میزبانی تاشــکند آغاز خواهد شد که تیم 
ملی جودو ایران با ۱۰ نماینده راهی ازبکســتان 
خواهد شــد و در این کمپ بین المللی تا 22 دی 

ماه حضور خواهد داشت. 
تیم ملی جودو مردان ایران با ۱۰ جودوکار و 
با هدایت محمد منصوری راهی ازبکستان خواهد 
شــد و در این کمپ بین المللــی حضور خواهد 

داشت. ذکریا مرادی نیز به عنوان مربی کنار این تیم حضور خواهد داشت.
کمپ بین المللی تاشــکند سال گذشــته به میزبانی ازبکستان برگزار شد و جودوکاران کشورهایی مثل ژاپن، روسیه، 

تاجیکستان، انگلیس، قزاقستان، ازبکستان، ایران و... در این کمپ حضور داشتند.

برپاییاردویتیمملیجودودرکمپبینالمللیازبکستان
باشگاه پرســپولیس اعام کرد برای حل مشکل 
انتقال ارز تاکنون ۶ بار با کنفدراســیون فوتبال آسیا 

نامه نگاری کرده است.
با وجــود نامه نگاری های متعــدد و تماس های تلفنی با 
کنفدراســیون فوتبال آســیا، دریافت پاداش نایب قهرمانی 
پرســپولیس در آسیا و انتقال ارز به کشور هنوز محقق نشده 
است و تاش های باشگاه به منظور رفع این مشکل ادامه دارد.

طبق اعام ســایت باشگاه پرسپولیس، اقدامات قانونی و 
اداری برای دریافت پاداش نایب قهرمانی سرخپوشان در لیگ 

قهرمانان آسیا، بافاصله پس از برگزاری فینال رقابت ها از سوی باشگاه آغاز شد.
در این ارتباط بیش از ۶ نامه برای کنفدراســیون فوتبال آســیا ارسال شده اســت. همچنین با مسئول بخش مالی 
کنفدراسیون گفت وگوی تلفنی صورت گرفت. با وجود همه این اقدامات، تا این لحظه، با مطرح شدن موضوع تحریم های 
مالی و بانکی کشــورمان و مشکات انتقال ارز، نسبت به در اختیار گذاشتن این پاداش از سوی کنفدراسیون اقدام نشده 

است. باشگاه پرسپولیس در این باره تاش های خود را از طریق تمام مبادی رسمی همچنان دنبال خواهد کرد.

تاشباشگاهپرسپولیسبرایدریافتپاداشنایبقهرمانیآسیا

سرویس ورزشی-
با اجرای قانون بازنشســتگی به ناچار چند رئیس فدراســیون و تعدادی از 
اعضای هیئت رئیسه فدراســیون های مختلف از کار کناره گیری کردند. به این 
ترتیب در حال حاضر چند فدراســیون مثل والیبال، کاراته و... اکنون به وسیله 
مدیران موقت »سرپرســتی« می شوند. این در حالی است که چندی پیش به 
دنبال اســتعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی، این فدراسیون مهم 
و شاید مهم ترین فدراسیون ورزشی کشور نیز اکنون به وسیله سرپرست اداره 

می شود.
 بنابراین طبیعی و بدیهی اســت که یکــی از ضروری ترین و عاجل ترین 
اقدامــات وزارت ورزش، فراهم آوردن شــرایط برگزاری انتخابات و تشــکیل 
مجامع فدراســیون های ذکر شده و تعیین رؤسای آنهاست. این موضوع درباره 
فدراسیون هایی مثل کشتی و والیبال به لحاظ اهمیتی که در عرصه بین المللی 

و جهانی دارند، بیشتر صادق است.
اجرای قانون بازنشســتگی در ورزش که حوزه کاری و مورد بحث ماست 
مثل هر قانون دیگری دارای نقاط قوت و ضعفی است اما چون تصویب و نهایی 
و اباغ شده، باید همگی تابع و مطیع آن باشند، البته مسئوان امر، همان طور 
که رهبر معظم انقاب هم در این باره نکاتی را یادآور شدند، باید در پی رفع و 

کم کردن از نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت این قانون باشند. 
علــی ایحال این قانــون از آنجا کــه عرصه را بر مدیــران کنگرخورده و 
لنگر انداخته و بدون هنر و ابتکار و فاقد صاحیت های ازم تنگ می کند و آنان 
را که به لطف روابط آن  چنانی یا »ابی گری« و سبیل این و آن را چرب کردن 
صندلی های مدیریتی را برای استفاده از مواهب مدیریتی اشغال کرده، وادار به 
اســتعفاء و کناره گیری می کند، قانون بســیار مفید و مثبت و کارآمدی است 
که می تواند در صورت جانشــین شدن مدیران بالیاقت و جوان و دارای انگیزه 
خدمت و متعهد به وظایف و مســئولیت در برابر مردم و جامعه و متخصص در 
کار و مدیریت و رشــته ورزشی مربوطه بســیار به نفع ورزش تمام شود. اما از 
آنجا که به برکناری مدیران بالیاقت و متعهد و توانمند و ســالم منجر می شود، 
می تواند، به کار و بار ورزش و بعضی از رشــته ها و فدراســیون ها تاثیر منفی 

بگذارد. 
البته این مشکل را می شود به روش ها و شیوه های مختلف حل کرد و مثا 
از این دسته از مدیران به عنوان »مشاور« و اعضای »اتاق فکر« در وزارت ورزش 
و کمیته المپیک و فدراسیون های مختلف استفاده کرد. البته این هم به شرطی 
اســت که واقعا قرار باشد از فکر و نظر و تجربه و قوه ابتکار آنها استفاده شود، 
نه اینکه پســت مشاورت به عنوان »تعارف« و »ژست تبلیغاتی برای خودمان« 
به آنها داده شــود و در عمل از آنها و تجربه و تفکرشان هیچ استفاده ای نشود 
و حداکثر از ایشــان به عنوان »زینت المجالس« در جلسات و نشست های خود 
استفاده کنیم بدون اینکه اجازه حرف زدن و اظهار نظر کردن به آنان بدهیم! 

متأسفانه جایگاه مهم »مشاور« و اصل الهی و قرآنی »مشورت و مشاورت« 
خیلی جاها در مملکت ما چنین سرنوشــت و حکایتی پیدا کرده است و خیلی  
وقت ها به کار بردن کلمه هایی مثل »مشــاور« و »مشاورت«، موجب خنده و 
انبســاط خاطر شنونده می شود و بعضی از پیشکسوتان ورزشی هم که صابون 
این گونه مشــاورت ها به تنشان خورده است، به زبان ســاده و عامیانه، اما به 

درستی، »مشاور« را مترادف و هم معنی با »کشک«! می دانند. 
ما اگر واقعا بخواهیــم در ورزش »کار« کنیم و به مردم »خدمت« کنیم، 
دنبال به هم زدن آش خودمان نباشــیم، از خیلی از ظرفیت های معطل مانده و 
داشته هایی که از آنها »بد« )و به نفع خود( استفاده می کنیم، می توانیم به نفع 
پیشــرفت ورزش، در جهت صحیح و معطوف به هدف استفاده نمائیم. یکی از 
این ظرفیت ها وجود همین افراد توانمند و کاردان و باتجربه است که تعدادشان 
در ورزش ما بسیار اســت اما عما از توانایی های آنها استفاده نمی کنیم چون 
خیلی وقت ها حرف ها و نظراتشــان به مذاق ما خوش نمی آید فقط برای اینکه 

به نفع ما حرف نزده اند! و... 
باری، مســلم است که تاش برای برگزاری هرچه سریعتر و قانونمدارانه تر 
انتخابات فدراسیون های بی رئیس خیلی مهم است، اما مهمتر از آن به کار بستن 
همه تاش و دقت مسئوان ارشد ورزش برای نشاندن افراد شایسته و بالیاقت 

در راس امور این فدراسیون هاست. 
حرف ما بی تعارف به این معنی است که مبادا به بهانه و با شعار دموکراسی 
و انتخابات و... اجازه بدهیم هر کس و ناکسی به مرحله نهایی انتخابات راه پیدا 
کند و افراد ناایق و فرصت طلب در این میان با وعده های دروغین و باج دادن به 
این و آن و ابی کردن حمایت بعضی افراد جاه طلب و صاحب نفوذ در وزارتخانه 
و... گوی رقابت را از دیگران بربایند و بعد از اینکه خرشــان از پل گذشت و بر 
صندلی ریاســت فان فدراســیون تکیه زدند، همه آن وعده ها یادشان برود و 
یکســره به دنبال استفاده شخصی و خانوادگی و باندی و... از مواهب مدیریتی 
باشــند و به تنها کاری که نپردازند، انجام وظیفه و عمل به مسئولیت در قبال 

آن رشته و انتظارات مردم باشد. 
سخن ما صریح است چون از این بابت ورزش ما ضربات زیادی خورده است 
و باندبازی و رفیق بازی و فامیل بازی عدم رعایت اصل شایسته سااری در خیلی 
جاها)چه ورزش و چه غیرورزش( به این ملک و ملت خیلی آســیب رسانده و 
پیامدهای مهم و خطرناکی هم در پی داشته است که حتی اعتقادات و باورهای 

مردم به ویژه نسل جوان را مورد تهدید جدی قرار داده است. 
حرف ما این اســت که مســئوان ارشــد ورزش بیش از گذشته متوجه 
مسئولیت حساس خود در قبال مردم و جوانان و جامعه و ورزش کشور باشند و 
کاری کنند که قانون ذکر شده، عما به نفع ورزش و مصلحت جامعه تمام شود. 
و این کار نیز فقط و فقط در گروی رعایت اصل شایسته سااری انجام می شود 
و بس. به سخن موای متقیان علی)ع(، در این باره توجه کنیم و البته به عنوان 
کســانی که ادعای پیروی از آن »انسان مافوق« و امام انسانیت را داریم، به آن 

»عمل« هم بکنیم و فقط نخوانیم و سر به تحسین تکان دهیم!
امام)ع(، خطاب به صحابی بزرگ و باوفای خود، مالک اشــتر وقتی او را به 
عنوان حکمران به مصر اعزام می کند می فرماید: »بپرهیز از اینکه افرادی را برای 
خصوصیتی که نســبت به تو دارند و رابطه ای که میان تو و آنهاســت به مردم 
مســلط کنی! در صورتی که فرد ایق تری در بین مردم باشــد.« )نهج الباغه، 
نامه ۵4(، و این صادق آل محمد)ع( اســت کــه می فرماید: »از نظر من فرقی 
نمی کند که امور مردم را به خائن بســپارید یا ناشی، چون نتیجه عملکرد هر 

دو یکی است«!
و بااخره هم ایشــان)ع(، فرموده اســت: »... به خویشتن خویش بنگرید. 
سوگند به خدا، کســی که گله گوسفندی دارد و در این گله چوپانی. چنانچه 
مردی را بیابد که از این چوپان به گوســفندان او داناتر باشــد، این چوپان را 
بیرون می راند و آن مرد را که از این چوپان به گوســفندان او داناتر اســت، به 

جای او می گمارد...«!

قانونیکهباید
بهنفعورزشتمامشود

نکته  ورزشی

صفحه 9
شنبه 8 دی ۱۳9۷

۲۱ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰86

برنامه گروه ایران در جام ملت های آسیا ۲۰۱9
گروه چهارم

دوشنبه ۱7 دی ۱397 
*ایران.............................................................................................یمن )ساعت ۱9:۳۰(

سهشنبه ۱۸ دی ۱397 
*عراق................................................................................................ویتنام )ساعت ۱۷(

شنبه ۲۲ دی ۱397 
*ویتنام.........................................................................................ایران )ساعت ۱4:۳۰( 
*یمن...................................................................................................عراق )ساعت ۱۷(

چهارشنبه ۲۶ دی ۱397 
*ایران............................................................................................عراق )ساعت ۱9:۳۰(
*ویتنام...........................................................................................یمن)ساعت ۱9:۳۰(
دایی و کریمی جزو نامزدهای بهترین های تاریخ جام ملت ها 

سایت فاکس اسپورت با نزدیک شدن مسابقات جام ملت های آسیا 2۰۱9 
امارات یک نظرســنجی به راه انداخت تا بهترین هــای تاریخ این رقابت ها را 
انتخاب کند. این ســایت برای هر پســت ۳ نامزد را انتخاب کرده که در خط 
میانی علی کریمی با کیســوکه هوندا)ژاپن( و ناکامورا)ژاپن( و در خط حمله 

نیز علی دایی با ناهیرو تاکاهارا ژاپنی و یونس محمود عراقی رقابت می کند.
سامی جابر: ایران سال 96 تیم فوق العاده ای بود 

در حالی که تقریبا یک هفته تا شــروع جام ملت های آســیا زمان باقی 
مانده اســت، ســامی جابر در صحبت هایی درباره قهرمانی عربستان در سال 
9۶ گفت: آن ســال ایران با بازیکنانی چون علی دایی، خداداد عزیزی، کریم 
باقری و مهدی مهدوی کیا تیم خیلی خوبی داشــت و همه فکر می کردند این 
تیم قهرمان می شود ولی با یک بازی دفاعی از آنها مساوی بدون گل گرفتیم 
و در ضربــات پنالتی با درخشــش محمد الدعایه توانســتیم ایران را ببریم و 
قهرمان شــویم. جام ملت های آسیا برای دومین بار در امارات برگزار می شود 
و عربســتانی ها امیدوار هستند همچون سال ۱99۶ که این بازی ها در امارات 

برگزار شد قهرمانی را به دست بیاورند.
پیش بینی کوپر از تیم های حاضر در نیمه نهایی

مســابقات جام ملت های آسیا 2۰۱9 امارات ۱۵ دی ماه با دیدار تیم های 
ملی امارات و بحرین کلید می خورد. در راستا هکتور کوپر، سرمربی سرشناس 
ازبکســتان پیش بینی کرده اســت که تیم های ایران، عربستان، امارات و کره 

جنوبی به نیمه نهایی مسابقات جام ملت های آسیا 2۰۱9 می رسند.
بازیکن سابق قطر: ایران قهرمان جام ملت های آسیا می شود 

وســام رزق بازیکن پیشین تیم ملی قطر گفت: ایران باثبات ترین تیم در 
میان تیم های شــرکت کننده در جام ملت های آسیا 2۰۱9 در تمامی سطوح 
است و از یک سرمربی بهره می برد که برای مدتی طوانی است که این تیم را 
هدایت می کند. وی ادامه داد: ســطح فنی ارائه شده از سوی تیم ملی فوتبال 
ایران در جام جهانی 2۰۱۸ روســیه باعث می شــود تا این تیم برجسته ترین 
نامزد قهرمانی جام ملت های آســیا در امارات باشد. ایران در گروه مرگ جام 
جهانی 2۰۱۸ روســیه با تیم های ملی اسپانیا، پرتغال و مراکش بازی کرد و با 
ارائه ســطح فنی قدرتمند و شــاخص در آستانه صعود قرار داشت. وسام رزق 
درباره تیم ملی فوتبال قطر نیز اظهار داشــت: تیم کنونی قطر بسیار پیچیده 
و دارای ترکیب عالی اســت. بازیکنان این تیم می توانند دستاوردهای خوبی 
داشته باشند. اگر قطر بتواند به نیمه نهایی جام ملت های آسیا صعود کند این 
یک دســتاورد خوبی محسوب می شود. با توجه به بازی های که از قطر دیدیم 

این امکان وجود دارد.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

مسئوان فدراسیون بسکتبال از رایزنی 
برای دیدار تدارکاتی تیم ملی پیش از پنجره 
پایانی انتخابی جــام جهانی هنوز به نتیجه 
نرسیده اند؛ البته هنوز وضعیت دو پیشنهاد 

جدید مشخص نیست. 
گام بلند تیم ملی بســکتبال برای حضور در 
مسابقات جهانی 2۰۱9 چین در پنجره پنجم و با 
پیروزی برابر فیلیپین که در مانیل به دست آمد، 
برداشته شد. ملی پوشان کشورمان اما برای رهایی 
از هرگونه اما و اگــر حضور در این رویداد جهانی 
باید در پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی، 

تا جایی که مقدور است دیدارهای نتیجه بخشی برابر ژاپن و استرالیا برگزار کنند. 
این دو دیدار به ترتیب 2 و ۵ اســفندماه در تهران برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال که نتیجه دیدار رفت مقابل هر 

دو تیم ژاپن و استرالیا را واگذار کرد، قصد دارد پیش از رویارویی دوباره با آنها برگزار کننده دیدارهای تدارکاتی باشد.
فدراسیون بسکتبال دعوتنامه سفر به ایران را برای سه تیم چین، نیوزلند و کره جنوبی که گزینه های اصلی کادر فنی 
به عنوان حریف تدارکاتی بودند، ارسال کند اما با پاسخ منفی آنها روبرو شد. همین موضوع باعث شده مدیران فدراسیون 
بسکتبال رایزنی با دیگر گزینه ها را در برنامه قرار دهند. لبنان و اردن گزینه های جدیدی هستند که فدراسیون بسکتبال 

متقاضی دیدار تدارکاتی میان تیم ملی آنها با تیم ملی کشورمان شده است.

تیمملیبسکتبالبهدنبالحریفتدارکاتی

رئیس  فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو می گوید 
واترپلوی ایران راه خود را پیدا کرده است.

شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک در نشستی 
دوستانه با مسئوان فدراســیون و سرمربی تیم ملی واترپلو 
ایران به بحث و گفت وگو نشســت. شــهنازی در این نشست 
بــر حمایت کمیته ملــی المپیک از برنامه های فدراســیون 
تاکیــد کرد و از مدال برنز تیم ملی واترپلو ایران در بازی های 
آســیایی جاکارتا پس از 44 سال بعنوان یکی از با ارزشترین 

مدال های کاروان ایران در این رقابت ها نام برد.دبیرکل کمیته 
ملی المپیک در ادامه آغاز سال نو میادی را به چیرو تبریک 
گفــت و برای این مربی جوان و بــا اخاق، آرزوی موفقیت و 
پیروزی در رقابت های پیش رو کرد. در ادامه محسن رضوانی 
از مسئوان کمیته المپیک به دلیل حمایت از حضور تیم ایران 
در بازی های آسیایی پس از دو دوره تشکر کرد و اظهار داشت: 
واترپلو مســیر خود را پیدا کرده اســت و امیــدوارم با کمک 
متولیان ورزش کشور شاهد پیشرفت روزانه این رشته باشیم.

هفته هفتم از دور رفت لیگ برتر بسکتبال مردان ایران امروز با برگزاری 4 دیدار در شهرهای مختلف کشور 
پیگیری شد.

هفته هفتم از دور رفت لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد.در 
تاار بسکتبال آزادی تهران تیم های نیروی زمینی و ذوب آهن ساعت ۱۶ به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت نیروی زمینی با 
نتیجه ۸۰ بر ۷۶ به برتری رســید.در گرگان شهرداری این شهر و از ساعت ۱۵ میزبان پتروشیمی بدون باخت بود و با نتیجه 
۶2 بر ۵2 مقابل پتروشیمی شکست خورد. آویژه صنعت پارسا در مشهد از ساعت ۱۶ به دیدار پگاه ایران رفت و با نتیجه ۸۱ 
بر ۷۰ به پیروزی رســید.در یکی از جذاب ترین این دیدارها از ســاعت ۱۵ شیمیدر در خانه پاایش نفت آبادان به مصاف این 

تیم رفت و با نتیجه ۵۷ بر ۵2 مقابل نفت به برتری رسید. هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال مردان پنج شنبه برگزار می شود.

آزادکار سنگین وزن ایران گفت: فکر می کنم یک عده خاص با رسول خادم مشکل شخصی داشتند و این فضا را در کشتی 
به وجود آوردند. 

پرویز هادی در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشــت: هدف اصلی من المپیک 2۰2۰ اســت. امسال هم بیش از همه 
به مســابقات جهانی 2۰۱9 فکر می کنم. ان شااه سال آینده بتوانم اولین مدال طای خودم را در مسابقات جهانی بگیرم. در 
مجمــوع هم فکر می کنم کمتر از 2۰ ماه تا المپیک مانده و باید کم کم خودمان را آماده این میدان بزرگ کنیم. همانطور که 
گفتم ثبت بهترین نتیجه در المپیک هدف اصلی من است. وی افزود: غامرضا محمدی یکی از بهترین مربیان ایران و جهان 
است. خوشحالم که او سرمربی تیم ملی شد چون قبا هم در تیم ملی و هم در باشگاهی با او کار کردم. با این حال دلم نمی آید 
درباره رسول خادم چیزی نگویم. از عده ای که مغرضانه از رسول خادم انتقاد کردند، خیلی ناراحت هستم. امیدوارم غامرضا 

محمدی راه خادم را ادامه دهد و بتواند موفق باشد. 

هادی:انتقاداتمغرضانهازخادمناراحتمکرد رضوانی:واترپلوراهخودراپیداکردهاست

پیروزیشیمیدردرحساسترینبازیهفتهبسکتبال

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره 1061 مورخ 1397/9/13 پرونده کاسه 10ســال 96 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی اســماعیلی فرزند براخاص بشماره شناسنامه 828 صادره از کوهدشت 
در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب انبار به مساحت 2681/28 مترمربع پاک 79 فرعی از 33 فرعی از 6 
اصلی واقع در قریه امیران معموان حوزه ثبتی پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رســمی علی اکبر 
تیره محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نســبت 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24
جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و اماک پلدختر

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رأی شــماره 1062 مورخ 1397/9/13 هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی خانم فریده پوربیرانوند فرزند عیسی به شماره شناسنامه 658 صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب عمارت مســکونی به مساحت 160 متر مربع پاک 1 فرعی از 116 اصلی وقع در کاوه کالی 
پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای شاه احمد حاجی پور محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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سند کمپانی یک دستگاه سواری هاچ بک چری تیپ تیگو پنج مدل 
 MVM484FTAG007612 1395 سفید رنگ به شماره موتور
و شماره شاسی  NATGBATL1G1003277 بنام آقای مسعود 
پیری فرزند محمد به شــماره ملی 3621830693 مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی اباغ
بدینوســیله به آقای حســین کولیوند فرزند رضا حســین که فعا مجهول المکان 
می باشد اباغ می گردد که در پرونده کاسه 970711 شعبه دوم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقاب شهرســتان مایر به اتهام توهین و تهدید تحت تعقیب می باشد، 
لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی جهت پاســخگویی به اتهام خود در این شعبه 

حاضر گردد. در صورت عدم حضور تصمیم قانونی معمول خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب مایر- محمدی پاک

سر مربی تیم ملی فوتبال ایران در 
آستانه جام ملت های آسیا نوشت: برای 
رســیدن به رویاهای بزرگ باید بزرگ 

فکر کنیم.
کارلوس کی روش ســر مربی تیم ملی 
فوتبال ایران بعد از اعام لیســت تیم ملی 
برای جام ملت های آســیا پیامی را منتشر 
کرد که در آن آمده اســت: »جام ملت های 
2۰۱9 و تمام ماجراجویــی هایش از امروز 
با ثبت لیســت نهایی تیم ملی رســما آغاز 
می شــود.چیزی که تا به امروز ما را نکشته 

تنها می تواند قوی تر و بهترمان کند!! آخرین گفته ام را تقدیم می کنم تا از طرف هواداران تیم ملی قلب خود را بگشایم.
وقتی شما وظایف بزرگی بر دوش دارید، ولی در راستای انجام مسئولیت های خود شکست می خورید، احترام و اعتبار 
خود را از دست می دهید. تنها پاسخ ما بی تفاوتی و نشان دادن بی اعتنایی است. این مسایل نه تنها راجع به و بر علیه اهداف 
تیــم ملی، بلکه راجع به توقعات و رویاهای تیم ملی بود. ما باید مثبت فکر کنیم و خود را تبدیل به افرادی با ایمان قوی 
کنیم. ما اگر می خواهیم به رویای بزرگ مان دست پیدا کنیم ابتدا می بایست بزرگ فکر کنیم. یک بار دیگر تشکر می کنم 
از تمامی آنهایی که درون و بیرون زمین به ما کمک کردند تا به این فرصت بی نظیر برای به چالش کشیدن جام ملت های 

2۰۱9 دست یابیم. برای تک تک شما بهترین ها را در راستای موفقیت تان آرزو می کنم.«

کیروش:برایرسیدنبهرویاهایبزرگبایدبزرگفکرکنیم
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

فرار ترامپ
 از خدمت با 
معافیت جعلی

پادشاهی که 
نشسته نماز 

می خواند، ایستاده 
می رقصد! 

حکم دادگاه 
چینی برای مقام 

رشوه خوار

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف 
محمولــه داروی قاچاق به ارزش تقریبی پنج 
میلیارد تومــان خبر داد که قرار بود از طریق 
تبلیغ در ماهــواره و فضای مجازی به فروش 

برسد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار علیرضا 
لطفی گفت: در پی اقدامات پلیسی، کارآگاهان اداره 
مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی تهران موفق به شناسایی 
محل نگهداری مقادیر معتنابهی انواع داروهای قاچاق 

درمحدوده بزرگراه اشرفی اصفهانی شدند.
 لطفی افزود: با شناسایی دقیق محل نگهداری 
محموله، هماهنگی ازم با دســتگاه قضائی انجام و 
صبح پنجشنبه در بازرسی از این محل بیش از 230 
هزار قلم انواع دارو کشــف و به پلیس آگاهی تهران 
بزرگ منتقل شــد کــه ارزش تقریبی این محموله 
قاچاق توسط کارشناسان پنج میلیارد تومان برآورد 

شده است.
وی ادامه داد: در بررســی مقدماتی از محموله 
داروی کشف شــده مشخص شد این داروها عمدتا 
تولید دوکشــور آمریکا و هندوســتان و از نوع ضد 
ســرطان، نایاب و یخچالی هســتند که در شرایط 

با تاش مأموران پلیس آگاهی تهران

230 هزار قلم داروی نایاب و قاچاق 
به ارزش 5 میلیارد تومان کشف شد

کاما غیراستاندارد و غیربهداشتی نگهداری می شدند.
 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهارداشــت: 
در تحقیقات از متهم دستگیر شده نیز مشخص شد 
که دارو های کشف شده، طی چند نوبت و به صورت 
غیرقانونی از طریق مرزهای شمال غرب وارد کشور 
شده و قرار بود این داروها با تبلیغات در شبکه های 

ماهواره ای و فضای مجازی، به نشــانی مشــتریان 
ارسال شود.

سردار لطفی گفت: طی هماهنگی های به عمل 
آمده با وزارت بهداشــت این محمولــه از داروهای 
کمیاب برای تعیین تکلیــف تحویل این وزارتخانه 

می شود.

سازمان هواشناسی کشور نسبت به وقوع 
برف و کواک در برخی جاده های کوهستانی 

کشور طی امروز هشدار داد.
بنا بر اعام این ســازمان، طی امروز )شــنبه( 
به ســبب بارش برف و کواک بــرف در جاده های 
کوهســتانی اســتان های آذربایجان غربی و شرقی، 
اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، شمال خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری، قزوین، البرز، تهران، گیان، 
مازندران، سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان 
رضوی لغزندگــی جاده ها، مه آلودگی و کاهش دید 
پیش بینی می شــود، همچنین اوایل صبح شــنبه 
لغزندگی و یخ زدگی در ســطح شهرهای آذربایجان 
غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان پیش بینی 

می شود.
از این رو توصیه می شــود تمهیدات ازم برای 
تجهیز خودرو به زنجیر چرخ و تجهیزات زمســتانی 
برای تردد در جاده های کوهســتانی برفگیر به عمل 
آید و برای کاهش خسارات احتمالی، تمهیدات ازم 
از سوی هموطنان، سازمان های امدادی و مدیریت 

بحران بکار گرفته شود.
همچنین به سبب وزش باد شدید، امروز دریای 
خزر مواج و طوفانی پیش بینی می شود و ارتفاع موج 
به حدود یک تا یک و نیم متر خواهد رسید، از این 
رو توصیه می شود طی این مدت احتیاط ازم در تردد 
شناورهای سبک، نیمه سبک و تفریحی به عمل آید.

دادســتان عمومی و انقاب شهرســتان 
بردسیر گفت: در درگیری بامداد روز پنجشنبه 
ماموران پاســگاه گلزار از توابع شهرســتان 
بردسیر با  اشرار مســلح، دو نفر از ماموران 
انتظامی شهید و دو نفر دیگر مجروح شده اند.

به گــزارش فارس از کرمان، محمدامین نخعی، 
اظهار داشــت: مجروحان این عملیات که دو سرباز 
وظیفه هستند به بیمارســتان سیدالشهداء کرمان 
منتقل شــده اند و وضعیت عمومی آنها خوب اعام 

شده است.
این مقام قضائی اعام کرد: پس از اعام گزارشی 
مبنی بر عبور یک خودروی مشکوک زانتیا در محور 
مواصاتی گلزار به بردسیر بافاصله ماموران پاسگاه 

انتظامی اقدام به گشت زنی در این محورکردند.
وی بیان کرد: طی یک تعقیب و گریز، خودروی 
 اشرار مسلح به علت سرعت زیاد واژگون شد و  اشرار 
مسلح اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کردندکه 
در این عملیات معاون پاســگاه گلزار به همراه یک 
ســرباز وظیفه به شهادت رسیده و دو سرباز وظیفه 

دیگر مجروح شدند.
نخعی با اشــاره به اینکه  اشرار مسلح بافاصله 
از محل حادثه متواری شــدند، افزود: بازپرس ویژه 
دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بردسیر بافاصله 
در محل حادثه حاضر و دستورات قضائی ازم جهت 

شناسایی و دستگیری متهمان صادر شد.
براســاس اطاعات دریافتی ستوان سوم سلمان 
رهنما از بردســیر و ســرباز حمیدرضا اسدی اهل 

اصفهان در این درگیری به شهادت رسیدند.

اهالی  از  یکی  گفت:  فرماندار سردشــت 
شهرســتان به نام »هادی وفاپور« در اقدامی 
برای  را  خداپسندانه دیه پسر چهار ساله اش 
ساخت مرکز فوریت های پزشکی در روستای 
اسام آباد واقع در دهستان آان اختصاص داد. 
نژاد جهانی در گفت و گو با ایرنا افزود: فرزند این 
پدر نیکوکار سال گذشته بر اثر یک حادثه رانندگی 
در این شهرســتان جان خود را از دست داده بود و 
وی چند روز پس از سالگرد درگذشت پسرش تصمیم 
گرفت تا دیه را برای کار خیر هزینه کند و برای این 

کار یاری مسئوان را خواستار شد.
وی اضافه کرد: وی پس از مشــورت هایی که با 
چند تن از معتمدان شــهر و مســئوان انجام داد، 
تصمیم گرفت تا این مبلغ را برای ساخت یک مرکز 
فوریت های پزشکی در منطقه سخت گذر و دورافتاده 

این شهرستان هزینه کند.
وی با اشاره به اینکه دهستان آان سردشت یکی 
از محروم ترین مناطق شهرســتان به لحاظ وضعیت 
راه ها و مراکز درمانی است، افزود: این فرد هدف خود 
از ایــن کار خیرخواهانه را کمک به مردم نیازمند و 
تشویق سایر خیران برای اقداماتی از این دست عنوان 
کرد.وی گفت: دیه این پسر چهار ساله 2 میلیارد ریال 
بوده و پدر وی اعام کرده است چنانچه این مبلغ برای 
ساخت این مرکز درمانی کفاف نکند، مبالغ بیشتری 

را نیز اهدا می کند.
پــس از فوت »محمــد« خداوند فرزند پســر 
دیگــری را بــه این خانواده عطا کــرد و هم اکنون 
 هــادی وفاپــور یــک دختر و یــک پســر دارد.

پدر این خانواده سابقه اعمال خیر دیگری را نیز در 
پرونده دارد به طــوری که اعضای بدن پدر خود را 
که در سال 1393 در حادثه ای مصدوم شده و حین 
انتقال نامناســب به بیمارســتان دچار مرگ مغزی 
شده بود را به چهار بیمار نیازمند از شهرهای شیراز 

و ارومیه اهدا کرد.

پیش بینی برف و کواک 
در جاده های کوهستانی

 16 استان

شهادت 2 مأمور 
نیروی انتظامی کرمان

پدری در سردشت دیه فرزندش 
را برای ساخت مرکز درمانی

 اهدا کرد

ساری - خبرنگار کیهان : 
مینی بوس حامل  واژگونی یک دســتگاه 
کارگــران زن روزمزد باغ هــای مرکبات در 
شهرستان گلوگاه واقع در شرق مازندران 15 

زخمی بر جای گذاشت. 
این حادثه در جاده گلوگاه - نوکنده رخ داد و 14 
سرنشین آن که تمامی زنان کارگر روزمزد بودند به 

همراه راننده روانه بیمارستان شدند.
ســخنگوی اورژانس مازندران در این باره گفت : 
حادثه به مرکز پیام شــرق مازندران گزارش شــد و 

سپس بافاصله آمبوانس های مختلف از پایگاه های 
اورژانس گلوگاه، نوکنده، تیرتاش و هال احمر پاسند، 

نوکنده و کردکوی به محل حادثه اعزام شدند.
ذکریا  اشکپور افزود: در این حادثه 14 کارگر زن 
که همگی بین 20 تا 48 سال سن داشتند به همراه 

مردی که راننده مینی بوس بود زخمی شدند.
وی گفت که مصدومان پــس از انجام اقدامات 
اولیه درمانی و پیش بیمارستانی به بیمارستان های 
 ثامن اائمــه گلــوگاه و شــهدای بندرگــز منتقل

 شدند.

واژگونی مینی بوس حامل کارگران در مازندران

معاون امور علمــی، فرهنگی و اجتماعی 
ســازمان برنامه و بودجه گفت: ســه هزار و 
843 دانش آموز بازمانــده از تحصیل مناطق 
حاشیه نشین کشــور در مدت دوماه و نیم با 
استفاده از فضاهای اســتیجاری آموزشی به 

کاس درس بازگردانده شدند. 
به گزارش ایرنا سعید نمکی در بازدید از مدرسه 
قدیمی تکتم در بافت فرســوده شهر بیرجند افزود: 
هر کدام از بازماندگان تحصیل در معرض آسیب های 
اجتماعی هستند که بازگشت آنها به تحصیل باعث 

مصونیت از آسیب ها می شود. 
وی با بیــان اینکه از فضای خانه های قدیمی به 
شکل استیجاری به عنوان مدرسه می توان استفاده 
کرد گفت: برای بازســازی مدارس بافت فرسوده در 
صورتی که پروژه واحدی تدوین شود، کمک می کنیم. 
معاون فنی اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس خراسان جنوبی نیز در این بازدید گفت: پنج 
مدرسه با 41 کاس درس در بافت فرسوده بیرجند 
وجود دارد که برای بازســازی آن 12 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است. 

محمــد ابراهیم آبادی افزود: 149 کاس تاکنون 
مقاوم سازی شــده که زیربنای آن 13 هزار و 600 

متر مربع بوده است. 
در این بازدید قول مســاعد داده شد که در قالب 
یک ردیف جداگانه به عنوان مدارس بافت فرســوده 

اعتبار مورد نیاز بازسازی اختصاص یابد. 
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان 
برنامه و بودجه کشــور گفت: یکهزار و 400 میلیارد 
تومان در بودجه سال 98 پیش بینی شده که به یارانه 

مددجویان نهادهای حمایتی افزوده می شود. 
نمکی در حاشیه بازدید از مرکز آبدرمانی مجتمع 
توانبخشــی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: یارانه مددجویان نهادهای 
حمایتی امســال هفت هزار میلیارد تومان بوده که 
سال آینده این رقم را به هشت هزار و 400 میلیارد 

تومان افزایش می دهیم. 
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان 
برنامــه و بودجــه از افزایــش 20 درصدی حقوق 
کارمندان دولــت جهت جا نماندن از تورم احتمالی 

سال آتی خبر داد.

نمکی از در اختیار گذاشــتن کمک های بیشتر 
برای نقاط کمتر توســعه یافته در بودجه سال 98 و 
از سرفصل های اعتباری دیگر با توجه به بهتر شدن 
اوضاع خبر داد و با  اشــاره به توزیع ناعادانه سرانه 
دانشــگاه ها، مطرح کرد: قطعا پیگیری خواهیم کرد 
چرا سرانه ها پایین است، قطعا اگر بی عدالتی در توزیع 
منابع ببینم با افزایش تخصیص آن را جبران می کنیم.
وی از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت 
جهت جا نماندن از تورم احتمالی سال آتی خبر داد 
و افزود: در بودجه ســال 98، 62 هزار میلیارد تومان 
برای هزینه های عمرانی)در بحث آموزش عالی( کشور 

کنار گذاشته شده است.
نمکی با اعام اینکه برای اولین بار شش تا هفت 
درصد قانون کار را برای مستمری بگیران 20 درصد 
کردیم، از توقف پروژه های زیر 50 درصد پیشــرفت 
فیزیکی خبر داد و یادآور شــد: درصدد ایجاد انگیزه 
برای مشارکت بخش خصوصی هستیم و از طرف دیگر 
می خواهیم با خرید تضمینی خدمت از سرمایه گذار 
بخش خصوصی ایجاد انگیزه ایجاد کنیم که پروژه های 

نیمه تمام به اتمام برسد.

حدود 4هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل به کاس درس رفتند

مدیر شبکه بهداشت و درمان هندیجان 
با بیان اینکه 29 نفر مبتا به بیماری اسهال 
خونی در چند روز گذشته به مراکز درمانی 
این شهرستان مراجعه کردند گفت: اقدامات 
ازم برای کنترل و فروکش کردن انتشار این 

بیماری در حال انجام است. 
احسان صفایی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان 
کرد: در چند روز گذشته 24 نفر از شهر هندیجان، 
یک نفر از شهر زهره از توابع بخش چم خلف عیسی 
هندیجان و چهار نفر از روســتای حسین آباد )که 
بعدا مشخص شد سه نفر از آنها از شهر هندیجان 
به این روســتا رفته اند( با بیماری اسهال خونی به 
مراکــز درمانی این شهرســتان )مطب ها و مراکز 

دولتی( مراجعه کرده اند.
وی با بیان اینکــه از این 29 بیمار، چهار نفر 
به مدت 24 ساعت بستری و تحت مراقبت بودند 
افزود: با توجه به مراجعه فوری این افراد به مراکز 
درمانی تاکنون مورد منجر به فوت گزارش نشده 

است. 
مدیر شبکه بهداشت و درمان هندیجان افزود: 
در 72 ساعت گذشته تنها یک مورد از این بیماری 
گزارش شده است و احتمال دارد انتشار این بیماری 

در شهرستان در حال فروکش کردن باشد.

صفایی گفت: بــا توجه به عائم این بیماران، 
مشخص شده که این بیماری از طریق آب به این 
افراد منتقل شده ولی منشا دقیق آلودگی آب هنوز 

مشخص نشده است.
وی نمونه میکروبی آب شبکه شهری را صفر، 
کیفیت را نسبتا مطلوب و میزان کلر را راضی کننده 
)90 درصد( دانست و گفت: با توجه به آمار بیماران 
احتمال اینکه این بیماری از شــبکه آب شــهری 
منتقل شده باشد پایین است ولی احتمال انتقال 
آلودگی از طریــق مغازه هایی که اقدام به تصفیه 
آب )آب شــیرین کن( می نمایند بــا توجه به بعد 
پراکندگی وجود دارد.وی گفت: نمونه میکروبی آب 
در مغازه های تصفیه آب )آب شیرین کن( صفر است 
ولی با توجه به اینکه میزان کلر در نمونه آب این 
مغازه ها صفر گزارش شده می تواند محیط مناسبی 

برای رشد میکروب و در نهایت آلودگی باشد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان هندیجان افزود: 
شبکه بهداشت در گذشــته با اخطار به صاحبان 
اصنافی که آب تصفیه را کلرزنی نمی کردند اقدام 
به تعطیلی و پلمب آنها نمود ولی آنها با این بهانه 
که کلر طعم آب را تغییر می دهد و به علت ایجاد 
اخال در روند تامین آب تصفیه شهر مجدد فعالیت 

خود را آغاز نمودند.

مشاهده 29 مورد ابتا به اسهال خونی در هندیجان

اراک - خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: سارقان 
مسلح طافروشی شهر غرق  آباد با تاش عوامل 

انتظامی و قضایی دستگیر شدند. 
ســرتیپ کیومرث عزیزی، در جمع خبرنگاران در 
اراک افزود: عصر 30 آبان ماه امسال گزارشی از سرقت 
یک طافروشی در شهر غرق آباد شهرستان ساوه دریافت 
شــد که تحقیقات تخصصی پلیس برای شناســایی و 

دستگیری سارقان در دستور کار جدی قرار گرفت.
وی بیــان کرد: در مراحل اولیــه تحقیقات پلیس 
شهرستان ساوه و ماموران پلیس آگاهی استان مرکزی، 

سرنخ هایی از سارقان به دست آمد.
وی ادامه داد: ســارقان چند روز قبــل از اقدام به 
سرقت طافروشی، یک دستگاه خودروی سواری نیز از 
یک شهروند ساوه ای سرقت کرده بودند که این خودرو 
در بیابان های اطراف یک روســتا در یکی از استان های 

همجوار کشف شد.
عزیــزی عنوان کرد: بــا تحقیقات فنی و تخصصی 
شبانه روزی چهار ســارق این پرونده که در سنین 20 
تا 25 ســال، اهل یکی از استان های همجوار و ساکن 
شهرستان ساوه بودند، شناسایی و ظهر روز چهارشنبه 

دستگیر شدند.
وی عنوان کرد: دو قبضه ســاح و یک کیلو و 812 
گرم طای سرقتی از سارقان مسلح طافروشی کشف 
شد.فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: سارقان 
طاهای سرقت شده را در یک طویله روستایی در یکی 
از اســتان های همجوار پنهان کــرده بودند.وی افزود: 
سارقان در بازجویی های صورت گرفته بیان کرده اند که 
از چند روز قبل از ســرقت این طافروشی را ارزیابی و 
وقتی متوجه ضعف سیستم های ایمنی این محل شدند 

اقدام به سرقت کردند.
عزیزی بیان کرد: در ادامه تحقیقات تکمیلی پلیس، 
فردی که ســاح های گرم نیز از او خریداری شده بود،  

شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.

دستگیری سارقان مسلح 
در اراک

ساری - خبرنگار کیهان :
 سارقانی که شامگاه چهارشنبه قصد سرقت 
از یک طافروشی را با تفنگ پاستیگی در شهر 
»بهنمیر« از توابع شهرســتان بابلسر داشتند، با 

مداخله مردم، ناکام ماندند. 
سارقان ســه نفر بودند و زمانی که وارد طافروشی 
شدند و با تفنگ طافروش را تهدید کردند، با مداخله و 
داد و فریاد دو مشتری مواجه شدند که از قبل در داخل 

مغازه حضور داشتند.

سرقت از طافروشی با تفنگ اسباب بازی در بابلسر ناکام ماند

کشف محموله قاچاق
یزد- خبرنگار کیهان : معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: یک دستگاه تریلی حامل کاای قاچاق کشف 

شد. 
سرهنگ »محمود میرحســینی« افزود: ماموران پلیس آگاهی 
هنگام کنترل خودروهای عبوری یک دســتگاه تریلی که از جنوب 

کشور عازم مشهد بود را برای بازرسی متوقف کردند.
وی اضافه کرد: در بازرســی از این تریلی هزار و 500 قلم انواع 

پوشاک و کفش خارجی قاچاق کشف شد.
وی با بیان اینکه ماموران در این راستا  دو متهم را نیز دستگیر و 
به مقامات قضایی معرفی کردند افزود: کارشناسان ارزش این محموله 

را یک میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد کرده اند.
دستگیری کارمند قابی بانک

اصفهان- خبرنگار کیهان: رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان 
گفت : کارمند قابی بانک در اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

ســرهنگ سعید سلیمیان افزود: در پی شکایاتی مبنی بر اینکه 
فردی با معرفی خود به عنوان کارمند بانک و با ترفند ارائه تسهیات، 
مبالغی را برداشــت و متواری شده است، بررسی موضوع در دستور 

کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی اضافــه کرد: با جســت وجوهای پلیس محل اختفای متهم 
کشــف و پس از هماهنگی با مقام قضایــی در عملیاتی غافلگیرانه 

وی دستگیر شد.
وی گفت: این متهم از شــاکیان خود بیش از 350میلیون ریال 

کاهبرداری کرده بود.
قاتل در دام

زاهدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی اســتان سیستان 
وبلوچســتان از دســتگیری قاتل فراری پس از پنج ســال در شهر 

زاهدان خبر داد. 
ســرهنگ ابراهیم ماشــاهی افزود: با دریافت نیابت قضایی از 
دادسرای عمومی و انقاب شهر جیرفت مبنی بر اختفای قاتل فراری 
در شهر زاهدان موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از پلیس 

آگاهی قرار گرفتند.
وی افزود: در بررسی این پرونده قضایی مشخص شد که قاتل که 
جوانی 27 ســاله است در هفتم اسفندماه سال 92 در پی یک نزاع 

خیابانی مقتول را به قتل رسانده است.
وی تصریــح کرد: پلیس آگاهی محل اختفای متهم را در محله 
زیباشــهر شناسایی و در اقدامی ضربتی متهم را در حال استراحت 

دستگیر کردند.
نزاع منجر به مرگ

ساری- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی جویبار از دستگیری سه 
متهم به نزاع و درگیری در یک مراســم عروسی در روستای بیزکی 

این شهرستان خبر داد. 
 سرهنگ اکبر درویشی، افزود: با وقوع درگیری و در پی آن قتل 
یکی از طرفین دعوا، ماموران انتظامی این فرماندهی با تشکیل اکیپ 
ویژه بررسی و کشف جرم موفق شدند، مخفیگاه سه متهم از عوامل 
اصلی این نزاع و درگیری را در یکی از مناطق روستایی شناسایی و 

در عملیاتی ضربتی متهمان را  دستگیر کنند.
کاهبردار در دام

ســرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی اســتان همدان، از 
دستگیري کاهبردار 110 میلیارد ریالی در این استان خبر داد. 

سرتیپ«کامرانی صالح«، گفت: در پی شکایت 18 نفر از شهروندان 
همدانی در آبان ماه سال جاری به پلیس آگاهي استان مبنی بر این 
که فردي 35 ساله پس از ثبت شرکتي برای خرید و فروش لپ تاپ 
و به بهانه واردات و سرمایه گذاري، با صدور چک هاي بامحل مبلغ 
110 میلیارد ریال از آنان کاهبرداري کرده و متواري شــده است، 

بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان افزود: بر اساس تحقیقات و بررسي های 
کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کاهبرداري پلیس آگاهی اســتان 

مشخص شد، متهم در تهران حضور دارد.
کامرانــی صالح ادامه داد: با توجه به این که آدرســي از وی در 
دســترس نبود، با تاش و کوشش شــبانه روزي، نامبرده به محض 
مراجعت به همدان دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی شد.
بازداشت دو قاتل فراری

اهواز- فارس: فرماندهی انتظامی استان خوزستان از دستگیری 
دو قاتل فراری در عملیات ضربتی پلیس شهرستان شوش خبر داد. 
سرتیپ حیدر عباس زاده ، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع 
دسته جمعی که منجر به قتل دو نفر از شهروندان در 22 آبان ماه 
سال جاری در شهرستان شوش شده بود، پلیس آگاهی شهرستان 
شــوش پس از تاش های مســتمر دو قاتل فراری را شناسایی و با 
هماهنگی مرجع قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشــان 

دستگیر کردند.
وی عنوان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه ساح 

کاشینکف به کار رفته در قتل کشف و ضبط شد.
هواپیمای قاچاق به پرواز نرسید

شــیراز- ایرنا: یک منبع آگاه گفت: یک دستگاه کامیون حامل 
هواپیمایی دو نفره به ارزش 50 میلیارد ریال در شهرستان ارستان 

استان فارس توقیف شد. 
وی که خواســت به نامش اشــاره نشــود، افزود: در راســتای 
مبــارزه با قاچــاق و هدررفتن ســرمایه ملی، مامــوران انتظامی 
شهرســتان ارســتان هنــگام کنتــرل محورهای اصلــی به یک 
 دســتگاه کامیــون بنز حامل بــار قاچاق مظنــون و آن را متوقف 
کردند و در بازرســی از آن ، یک فروند هواپیمای دو نفره قاچاق و 

فاقد مجوز گمرکی کشف شد.
وی  اظهار داشت: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
تصادف زنجیره ای

شهرکرد- ایسنا: مســئول روابط عمومی اورژانس چهارمحال و 
بختیــاری گفت: تصادف دو خودرو پراید و یک خودرو پژو 405 در 

شهرستان کوهرنگ 9 مصدوم بر جای گذاشت.
محسن ابراهیمی اظهار کرد: در پی برخورد دو دستگاه خودروی 
سواری پراید با یک دستگاه سواری پژو 405 در روستای چمن گلی 

منطقه بازفت 9 نفر مصدوم شدند.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان فوریت های پزشکی پس از انجام 
اقدامات درمانی مناسب مصدومان را به مرکز درمانی چمن گلی اعزام 
کردنــد و بیماران پس از  انجام اقدامات درمانی تکمیلی  از آنجا به 

بیمارستان سیدالشهدا فارسان منتقل شدند.
برخورد اتوبوس با تریلر 

کرج- خبرگزاری صدا و سیما: رئیس مرکز فوریت های پزشکی و 
اورژانس البرز گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه تریلر با یک دستگاه 

اتوبوس در محور کرج- قزوین 9  نفر مصدوم شدند.
مهرداد بابایی، افزود: برای امدادرســانی به مصدومان این حادثه 

سه دستگاه آمبوانس اورژانس به محل اعزام شد.
این مســئول گفت: تکنسین های اعزامی پس از ارزیابی صحنه 
و وضعیــت مصدومین، 9 تن را ضمــن ارائه خدمات درمانی پیش 
بیمارســتانی به مراکز درمانی امام حســن مجتبی)ع( و امام جعفر 
صادق)ع( منتقل کردند.وی گفــت: پنج نفر از این مصدومان آقا و 

چهار نفر نیز خانم هستند.

مدیرعامل ســتاد معاینه فنی شهرداری تهران 
اعام کرد که از11۰ هزار خودروی مراجعه کننده به 
مراکز معاینه فنی که کمتر از 4 ســال از تولید آنها 
گذشته است، تنها 38 درصد توانسته اند از تست 

آایندگی با موفقیت عبور کنند.
نواب حسینی منش در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
در پی اجرای طرح ترافیک جدید بسیاری از خودروهایی 
که مشمول معاینه فنی نبودند به مراکز معاینه فنی مراجعه 
کردند، گفت: رانندگان این خودروها برای آنکه بتوانند از 
تخفیف 20 درصدی معاینه فنی برتر طرح ترافیک جدید 
اســتفاده کنند برای دریافت معاینه فنــی برتر به مراکز 

معاینه فنی مراجعه کردند.
وی با بیان اینکه 110 هزار خودرو که سن تولیدشان 
کمتر از چهار سال بود و براساس قانون مشمول معاینه  فنی 
نمی شدند برای دریافت معاینه فنی برتر به این مراکز مراجعه 
کردند، افزود: از 110 هزار خودروی مراجعه کننده به مراکز 
معاینه فنی تنها 42 هزار خودرو یعنی 38 درصد آنها موفق 

شدند تست های معاینه فنی را پاس کنند.
حســینی منش با بیان اینکــه 62 درصد خودروهای 
مراجعه کننده که ســن تولید آنها کمتر از چهار سال بود 

مردودی خودروهای »نو« از تست آایندگی معاینه فنی
نتوانســتند اســتانداردهای آایندگی زمان تولید را پاس 
کنند، گفت: کاتالیســت که حداقل باید سه سال گارانتی 
داشته باشد استاندارد ملی ندارد و تولیدکنندگان نیز هر 
چه دلشان می خواهد به عنوان کاتالیست بر روی خودرو 

نصب می کنند.
وی با بیان اینکه ســازمان محیط زیســت در مورد 
وضعیت نامطلوب کاتالیست ها به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نامه نوشته و مدارک خود را ارسال کرده است، گفت: 
متاســفانه جواب سرباا شنیده شده است و خودروسازان 

نسبت به رفع این عیب اقدامی انجام نداده اند.
حســینی منش با بیان اینکه شــهروندان باید هشیار 
باشــند، گفت: حاا که خودروســاز توجهی به آایندگی 
قطعات تولیدی خود ندارد، بهتر است که شهروندان تا زمانی 
که گارانتی کاتالیست آنها به پایان نرسیده است داوطلبانه 
بــه مراکز معاینه  فنی مراجعه کنند تا اگر در تســت های 
معاینه فنی مشخص شد که کاتالیست دارای عیوبی است 
تا زمانی که گارانتی آن به پایان نرسیده است خودروساز 
براساس قانون نسبت به تعمیر یا تعویض قطعه اقدام کند؛ 
در غیراین صورت شهروندان می بایست 700 تا 800 هزار 

تومان بابت خرید کاتالیست از جیبشان هزینه کنند.

فرمانده انتظامی بابلسر، ضمن تایید وقوع سرقت ناکام 
از طافروشــی در بهنمیر، گفت: سه نفر که قصد سرقت 
از یک طافروشی در شهر بهنمیر را داشتند با هوشیاری 
صاحب طافروشــی و کمک همسایه ها و مردم از محل 

سرقت گریختند.
سرهنگ عبداه رضوانی افزود: این سه سارق که یک 
نفرشان راننده بود، با در دست داشتن اسلحه پاستیکی 
ابتــدا اقدام به ارعاب و تهدیــد طافروش کردند ولی با 
ســر و صدا و فریاد صاحب مغازه و دو مشتری حاضر از 

محل گریختند.
وی توضیــح داد: نحــوه ورود این ســارقان به این 
گونــه بود که یک نفرشــان بدون ماســک ابتــدا وارد 
طافروشــی شــد و با باز کــردن در مغــازه، راه ورود 
 دو ســارق دیگــر را که ماســک بــر چهره داشــتند، 

مهیا کرد.
رضوانی افزود: خوشبختانه جسارت طافروش مانع 
از انجام اهداف شوم سارقان شد و نیروی انتظامی هم با 
ســرعت در محل حادثه حضور یافتند ولی سه سارق به 

سرعت متواری شدند.

قیاس نشسته نماز خواندن ملک 
برادر  سلمان در مراسم ســوگواری 
رقصیدن های  همچنیــن  و  بزرگش 

ایستاده او خبرساز شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 

چند روزی از مرگ طال بن عبدالعزیز 87 ساله، برادر بزرگتر ملک 
سلمان پادشاه عربستان می گذرد، اما انتشار تصاویری از شاه سعودی 
و در حال نشسته نماز خواندنش طی برگزاری مراسم سوگواری، مورد 

توجه کاربران قرار گرفته است.
علت خبرساز شدن این موضوع قیاس نماز خواندن های نشسته 
ملک ســلمان و رقصیدن های وی به حالت ایستاده است. یک بام و 
دو هوایی که همیشه در حکومت خاندان سلطنتی سعودی به چشم 
می خورد و این بار نیز خبرســاز شده است. اگر پادشاه عربستان به 
قدری ناتوان است که قدرت نماز خواندن در حالت ایستاده را ندارد، 
پــس چطور از پس رقص های گروهی بــه خوبی برمی آید و ضعف 

جسمانی خود را در آن لحظات فراموش می کند؟
هنوز مدت زیادی از انتشار ویدئوی رقص مشهور العرضهً توسط 
ملک ســلمان در شهر »عرعر« و باا و پایین پریدن های او نگذشته 
اما گویا شاه سعودی حالی برای نماز خواندن ندارد و ترجیح می دهد 

آن را نشسته به جا بیاورد!

از خدمت در  برای فــرار  ترامپ 
ارتش، معافیت جعلی پزشکی گرفته 

بود.
روزنامه »واشــنگتن پست« به نقل از 
روزنامه »نیویورک تایمز« نوشــته است، 

دختران یک پزشک فوت شــده متخصص امراض پا می گویند طی 
حکایتی خانوادگی، زمانی که »دونالد ترامپ« جوان بوده، برای فرار 

از اعزام به جنگ ویتنام، گواهی پزشکی دریافت کرده است.
»اایزا برانستین« و »شارون کسل«، دختران »لری برانستین«، 
به تایمز گفته اند پدرشان پاییز 1968 برای کمک به ترامپ در اخذ 
معافیت پزشکی، برایش تشخیص بیماری خار پاشنه را -به  عنوان یک 
لطف- فراهم کرده و در عوض پدرشان امکان ارتباط با »فرد ترامپ« 
پدر دونالد ترامپ و مالک ساختمان »کوئینز«، که این پزشک در آن 

مشغول به کار بود را پیدا کرد.
اایزا برانستین با اشاره به پدر رئیس جمهور به روزنامه تایمز گفت: 
»هر اتفاقی که در ساختمان می افتاد، پدرم با ترامپ تماس می گرفت 
و او ترتیب کارها را می داد. این لطف کوچکی بود که عاید پدرم شد.«

روزنامه تایمز مدرکی که صحت سخنان دختران این خانواده را 
تایید کند، پیدا نکرد، اما به پزشــکی دیگر دسترسی پیدا کرده که 
اظهار داشته دکتر برانســتین در مورد ترامپ صحبت های بسیاری 

نقل می کرده است.
دختران دکتر برانســتین گفتند پدرشان ابتدا به  دلیل اینکه به 
شخصی معروف کمک کرده است، احساس افتخار می کرد، اما بعدا 
به دلیــل رفتار و لودگی هایــش در برنامه های تلویزیونی کم کم از او 
خسته شده است. این دکتر که در سال 2007 فوت کرد، دموکرات 
بوده و دخترانش نیز می گویند دموکرات هســتند و جزو طرفداران 

ترامپ نیستند.
دونالد ترامپ حین تحصیل در دانشگاه فوردهام و پنسیلوانیا، چهار 
بار از اعزام به جنگ معاف شد. در حالی که بر اساس آزمایشی که در 
ســال 1966 از وی گرفته شده بود در سامت کامل به  سر می برده 

و در آکادمی ارتش نیویورک بازیکن فوتبال و بسکتبال بوده است.
پیش تر سناتور »جان مک کین«، که چند ماه پیش درگذشت، 
گفته بود دونالد ترامپ در جوانی با استفاده از مدارک پزشکی جعلی 

از حضور در جنگ ویتنام شانه خالی کرده بود.«

یک مقام ســابق امنیتی چین به 
جرم رشــوه خواری و سوءاستفاده از 
قدرت بــه حبس ابد و پرداخت بیش 
از 7 میلیون دار جریمه محکوم شد.

به گزارش فارس، »ما جیان«، معاون 
سابق وزیر امنیت کشور چین به جرم دریافت مبالغ هنگفتی رشوه، 

به حبس ابد محکوم شد.
بر اســاس گزارش اسپوتنیک، وی متهم بود از جایگاه خود برای 
اعمال نفوذ بر تعامات تجاری و تجارت داخلی چین سوءاســتفاده 

کرده است.
وی در دادگاه دالیــان به همه اتهامات وارده اعتراف و اعام کرد 

که به حکم صادره اعتراض نمی کند.
دادگاه حقوق سیاســی »ما جیان« را لغو و اموال وی را توقیف 
کرده است. نامبرده همچنین به پرداخت 7/26 میلیون دار جریمه 

محکوم شده است.
بازپرســان در جریان دادرســی فاش کرده بودند که متهم بین 
ســال های 1999 تا 2004 مبلغ 15/8 میلیون دار رشــوه دریافت 
کــرده تا از نفوذ خود برای کمک به »گو ونگویی«، رئیس  شــرکت 
هولدینگ »بیجینگ زنیث« سوءاســتفاده کرده است. ونگویی نیز 

اکنون تحت تعقیب قرار دارد.
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مقید به قانون باشید
همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، ولو برخاف رأى شما 
باشــد. بايد بپذيريد، براى اينكه ميزان اكثريت اســت؛ و تشخيص شوراى 
نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسام هم نيست، ميزان است 

كه همه ما بايد بپذيريم.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
 آقای سفیر! ادعای بهبود روابط را باور کنیم 

یا باک خالی هواپیما را؟!
سرویس سیاسی-

روزنامه ايران در شماره پنج شنبه خود مصاحبه اى را كه با سفير آلمان در ايران انجام داده، منتشر كرد. نكته قابل تامل 
در اين گفت وگو اين است كه خبرنگار اين روزنامه در برابر ادعاى سفير آلمان كه گفته »ديپلماسی آلمان در جهت بهبود 
روابط ايران و آلمان، خيلی هزينه می كند« موضوعات متعددى از عملكرد و كنش سياسی نظام اين كشور كه نقض كننده 

اين ادعا هست را مطرح نمی كند. 
روزنامه ايران ارگان دولت روز پنجشنبه گفت وگويی با سفير آلمان در تهران منتشر كرده كه وى در بخشی از اين گفت 
وگو مدعی شده است: »ديپلماسی آلمان در جهت بهبود روابط ايران و آلمان، خيلی هزينه می كند. موضوعات زيادى است 
كه ما را به هم پيوند و يا از هم دور می كنند كه هم می توانيم و هم بايد روى آنها در كنار يكديگر كار كنيم. برجام يكی 
از اين موضوعات بی شمار است.« چنين ادعايی از سوى سفير آلمان در حالی مطرح می شود كه اين كشور سال گذشته 

در اقدامی توهين آميز و گستاخانه از سوخت رسانی به هواپيماى حامل ظريف، وزير امور خارجه ايران خوددارى كرد.
آلمان همچنين در تيرماه امسال در اقدامی غيرقانونی و با دايل واهی، يک ديپلمات ايرانی را كه از مصونيت ديپلماتيک 

برخوردار بود، بازداشت و چند ماه بعد اين ديپلمات كشورمان را به بلژيک مسترد كرد.
از سوى ديگر در هفته هاى گذشته و همزمان با ادعاى اروپا مبنی بر گشايش كانال مالی، شركت مخابرات آلمان در 
اقدامی گستاخانه خطوط تلفن و اينترنت بانک هاى ايرانی مستقر در اين كشور را قطع كرده است. پس از انتشار اين خبر 
سفارت آمريكا در آلمان در يک پيام توئيترى با استقبال از تصميم تله كوم آلمان در قطع تلفن و اينترنت بانک هاى ايرانی 

در هامبورگ، از اجراى تحريم ها عليه ايران تشكر كرد.
مدعیان اصاحات و استفاده های ابزاری از شفافیت

روزنامه شرق در شماره روز پنج شنبه تيتر خود را به مباحث پيرامون بودجه اختصاص داده و اين گونه منتشر كرده 
است: »نوبت افشاگرى دولت«!

در بخشی از اين گزارش آمده: »نوبخت در همين مصاحبه تلويزيونی با  اشاره به اينكه بيش از 50هزار ميليارد تومان 
معافيت مالياتی در كشــور وجود دارد، گفت: رئيس جمهور در مجلس به ســازمان برنامه و بودجه ماموريت داد كه اسامی 

دستگاه ها و نهادهايی را كه از معافيت هاى 50هزارميليارد تومانی برخوردار می شوند، اعام كند.«
از شــعارها و رپرتاژ آگهی هاى زنجيره اى كه بگذريم در عمل دولت و طيف موســوم به اصاح طلب در مورد شفافيت، 
كارنامه بسيار ضعيفی دارند. دولت پس از گذشت بيش از 5سال هنوز هم به قول هايش در مورد ايجاد سامانه هايی براى 
شفاف سازى خود نپرداخته است. از ديگر سو مدعيان اصاحات با بهانه هاى رنگارنگ به مخالفان سرسخت طرح شفاف 

سازى عملكرد نمايندگان مجلس بدل شده اند. 
ضمن آنكه از هرگونه شفاف سازى استقبال می كنيم بايد اين را متذكر شويم كه متاسفانه دولتی ها به اعام ارقام بزرگ 
بدون مرجع عادت كرده اند. نمونه روشن آن سخنان آقاى ظريف در مورد پولشويی. خوب است دولت شفاف سازى را از خود 
آغاز كند. مثا اين موضوع را شفاف كند كه چرا دولت به تنهايی به بزرگترين مصرف كننده بودجه بدل شده است. كيهان 
در شماره روز پنج شنبه گزارشی را با اين عنوان منتشر كرد: »بودجه شركت هاى دولتی 3 برابر بخش عمومی، شفافيت را 

از اينجا شروع كنيد« كه بر روى سايت كيهان در دسترس عاقمندان قرار دارد.
نكته مهم تر در اين باره اين است كه دولت محترم بيايد و گزارش تفريغ بودجه سال 96 را منتشر كند كه چقدر از 
بودجه هاى اختصاص يافته را در محل قانونی خود مصرف كرده است. ايحه بودجه هر سال مقاديرى كه بايد به هر جايی 

اختصاص يابد را مشخص می كند و گزارش تفريغ بودجه مقاديرى كه عما در هر جايی مصرف شده را بيان می نمايد. 
شورای شهر گواه ادعای شماست!

روزنامه همدلی در گزارشی با اشاره به برخورد اخير نماينده سراوان با كارمند گمرک نوشت: »حال اين پرسش مطرح 
می شود كه نقش نظارت استصوابی در اين ميان چيست و چرا در اين نظارت به اين جنبه هاى نمايندگان پرداخته نمی شود. 
طبيعی است كه مردم هر استان بيش از هركس ديگرى، همشهرى ها و هم استانی هاى خود را می شناسند و اگر دستشان 
براى رأى دادن به معتمدانشان باز باشد می توانند نمايندگانی به مراتب اصلح تر را انتخاب كنند و بهتر است تشخيص اين 

اصلح بودن برعهده مردم باشد تا آنكه شوراى نگهبان با فيلتر نظارت استصوابی، اين صاحيت را تشخيص دهد«.
اين روزنامه زنجيره اى در حالی اين ادعاى خنده دار را مطرح می كند كه مردم شريف همان مناطق از ميان گزينه هاى 
مختلف به اين گزينه راى داده اند. در اين باب هم نه ايرادى به آن مردم شريف وارد است و نه به شوراى نگهبان؛ چرا كه 

فردى كه تاكنون چنين رفتارى در چنين جايگاهی مرتكب نشده شوراى نگهبان حجتی براى رد صاحيت آنها ندارد. 
برخاف ادعاى اين روزنامه زنجيره اى، مشكل اصلی مجلس نه نظارت استصوابی كه ناكارآمدى احزاب و جناح هايی 
اســت كه تمام تمركز آنان، ماندن در قدرت اســت. اصاح طلبان در طول سال هاى بعد از انقاب اسامی بارها به صورت 

مستقيم و غير مستقيم به نظارت استصوابی حمله كرده اند و خواستار حذف آن شده اند.
نكته قابل توجه اينجاست كه شوراهاى شهر و مجلس ششم اصاح طلبان به خوبی گواه سياسی كارى آنان در مواجهه 
با نظارت اســتصوابی ا ست. انتخابات هاى شوراى شهر بدون نظارت استصوابی انجام می شود، يعنی دقيقا همان ايده طيف 
مدعی اصاحات. بنابراين بر اساس گفته هاى آنان بايد شوراى شهر يک شوراى شهر آرمانی با عملكرد ويژه باشد. در انتخابات 
شوراى شهر سال 96 ليست اصاحات به صورت كامل راى آورد. اما با بررسی عملكرد شوراى شهر اصاح طلبان مشخص 

می  شود كه ناكارآمدترين شوراى شهر اين سالها همان شوراى شهر مطلوب اصاح طلبان است.
مجلس ششم نيز كه اكثريت آن را طيف افراطيون مدعی اصاح طلبی تشكيل می دادند، نه التزام عملی به قانون داشتند 
و نه به اسام پايبند بودند. در همان مجلس آرمانی ششم! غير از آشوب هاى سياسی و تحصن براى پيشبرد اهداف سياسی 

افراطيون مدعی اصاح طلبی، هيچ كار خاصی انجام نشد! 
عملکرد نگران کننده دولت در مدیریت نقدینگی

روزنامه همشهرى در گزارشی نوشت: »افزايش 3 برابرى نقدينگی در 5 سال اخير و رسيدن آن به عدد نگران كننده 
1700 هزارميليارد تومان، خطر افزايش نرخ تورم را در ســال آينده افزايش داده و ســؤال اصلی اين است كه دولت براى 
مديريت نقدينگی و مهار نرخ تورم چه راهبردى اتخاذ خواهد كرد؟ جديدترين گزارش مركز پژوهش هاى مجلس با اشاره 
به تغيير در تركيب نقدينگی هشدار می دهد در صورتی كه تركيب نقدينگی تغيير و سهم پول افزايش يابد، بروز تورمی 

افسارگسيخته دور از انتظار نخواهد بود.«
به عقيده كارشناسان، يكی از علت هاى اصلی تورم و گرانی هاى افسارگسيخته،عدم مديريت نقدينگی است. نقدينگی 
كه بسيار سريع تر از توليد ناخالص داخلی رشد كرده و به جاى اينكه صرفا ابزارى براى معامله خدمات و كااى توليد شده 
باشد، موجی سهمگين است كه هر روز به بازارى حمله می كند و ويرانی به بار می آورد. متاسفانه دولت در سال هاى اخير 

هيچ اقدام قابل توجهی درخصوص مديريت نقدينگی انجام نداده است.
اگر این گونه هست چرا با مدعیان اصاحات متحد شدید؟!

»روزنامه زنجيره اى آفتاب يزد« در يادداشتی به يک مستند درباره مرحوم آيت اه هاشمی رفسنجانی پرداخته و نوشت 
مراقب اكبر گنجی درونتان باشيد!

در بخشی از اين يادداشت آمده است: »در سياهه بلندبااى تخريبگران آيت اه هاشمی تنوع و تكثر عجيبی از نام ها 
و جريان هاى مختلف ديده می شود... اما نام اكبر گنجی در ميان اين سياهه رسوا درخشش بيشترى دارد. چهره اى كه از 
گمنامی موفق شد با تخريب آيت اه هاشمی و ساختن ملعبه اى متوهمانه به نام عاليجناب سرخپوش به شهرتی فراگير برسد 
و در خلسه آن چنان غرق شود كه اصاح طلبی و آينده ملتی را يكجا پاى شهوت شهرت خود به قربانگاه مجلس ششم و 
انتخابات ۸۴ بفرستد.« درباره اين يادداشت نكته اى است كه به اختصار به آن می پردازيم و آن اينكه تنها اكبر گنجی در دوره 
اصاحات نبود كه به هجمه عليه هاشمی رفسنجانی مشغول بود كه اكثر مدعيان اصاحات اين گونه بودند يادداشت هاى هر 
روزه منتشر شده در روزنامه هايی چون »صبح امروز« و »مشاركت« را اگر مرور كنيد خواهيد ديد كه احزاب اصاح طلبی 
چون مشاركت و مجاهدين انقاب حتی حاضر نبودند نام هاشمی را در ليست انتخاباتی خود بگذارند، محمد قوچانی كه 
اين روزها ميرزا بنويس يک جريان سياسی شده است آن روزها هر روز عليه هاشمی می نوشت و امروز مسير عوض كرده 
است چون نان را جاى ديگرى می بيند، سؤال اساسی اينجا است اگر اين گونه بود چرا مرحوم آيت اه هاشمی رفسنجانی 

و اطرافيان او با جريان مدعی اصاحات متحد شدند و سرنوشتشان را به هم گره زدند؟!
تاش زنجیره ای برای حفظ مجرای آسیب رسان به اقتصاد

روزنامه زنجيره اى آرمان طی گزارشــی به فيلترينگ تلگرام پرداخته و ضمن تبليغ اين رســانه ضد ملی كه به اذعان 
كارشناســان در مقاطعی باعث آشفتگی اقتصادى در كشور نيز شده است نوشت: »هنوز پرونده تلگرام روى ميز است. به 
گفته مديركل دفتر مطالعات و برنامه ريزى وزارت ارشاد »در حوزه رسانه هاى مجازى بالغ بر 60 درصد از مردم به اينترنت 

دسترسی دارند؛ چيزى حدود 55 ميليون نفر كه از اين تعداد، بين ۴0 تا ۴5 ميليون نفر از تلگرام استفاده می كنند.«
در ادامه اين گزارش؛ رسانه ]بخوانيد تلگرام[ عامل شفافيت خوانده شده و آمده است: »رسانه عامل شفافيت اطاعات 
اســت، گردش آزاد اطاعات در ســال ۸9 و 90 اباغ شد، ولی دولت وقت عملی نكرد، در سال 93 در دوره آقاى روحانی 
ارسال و اباغ شد. تا امروز 5۲3 دستگاه عضو اين سامانه هستند طی اين مدت 5 هزار درخواست واصل شده كه چهار هزار 
درخواست پاسخ داده شده است. در استان اصفهان ۸ دستگاه فقط عضو اين سامانه هستند، اين يک مطالبه است و بايد 
رسانه ها مطالبه كنند كه چرا بقيه دستگاه ها اين كار را نكرده اند. روزنامه نگارى پهپادى، سنسورى و ديتا درحال ورود به 

فضاى رسانه اى كشور هستند و بايد اين رسانه ها را نسبت به گذشته بيش از پيش شناخت.«
در اين مورد ازم به ذكر اســت كه اخيرا پايگاه شــبكه NBC در گزارشی نوشت: طبق گزارش نيويورک تايمز، يک 
طرح دو ميليارد دارى به ترامپ پيشنهاد شد تا با بي ثبات كردن ايران از لحاظ اقتصادي و ايجاد جو رواني در شبكه هاي 

مجازي، مردم ايران اعتمادشان را نسبت به دولتشان از دست بدهند.
با اين وجود بايد پرســيد چرا روزنامه هاى طيف موســوم به اصاحات تا اين اندازه خواهان ماندن مجرايی هستند كه 

آمريكا يا ديگر دشمنان ملت ايران می توانند از طريق آنها در ابعاد مختلف از جمله اقتصاد به ايرانيان لطمه وارد كنند؟
سرپرست معاونت امور فضاى مجازى دادستانی كل كشور گفت: در زمان فيلتر تلگرام جريانی تاش كرد چنين القا كند 
كه هيچيک از پيام رسان هاى داخلی قادر نيستند جايگزين تلگرام شوند، اما تلگرام طايی و هاتگرام می توانند و كسی نپرسيد 
كه مگر اين ها داخلی نيستند؟! جاويدنيا با انتقاد از عملكرد وزارت ارتباطات درخصوص حمايت از فعاليت پيام رسان هاى 
داخلی به مصاديقی در اين زمينه اشاره كرد و ادامه داد: وقتی در مقابل حدود 3000 سرورى كه تلگرام براى كاربران ايرانی 
اختصاص داده است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور در اختيار پيام رسان هاى داخلی قرار می دهد، يا در مقابل 
حدود 300 گيگ پهناى باند مصرفی تلگرام در كشور پهناى باند ناچيز 35 گيگابايتی آن هم با كيفيت پايين و اختاات 
جدى در اختيار پيام رسان هاى داخلی قرار می گيرد و... دقيقا همانند آن است كه اين وزارتخانه يک جاده خاكی در اختيار 
اين پيام رسان ها قرار داده باشد و از آنها انتظار داشته باشد با پيام رسان هاى خارجی اى كه اتوبان چهار بانده با تمام تجهيزات 
در اختيار دارند رقابت كنند.  خاصه ســخن اينكه وقتی از تلگرام در برابر پيام رســان هاى داخلی حمايت و تلگرام تقويت 

می شود نتيجه اى جز اين را نبايد شاهد بود.

خطیب  جمعه تهران مطرح کرد

هشدار به فتنه گران
حماسه ۹ دی قابل تکرار است

خطیب نمــاز جمعه تهران گفت: به همه 
آنهایی که می خواهنــد فتنه آفرینی کنند 
هشدار می دهم که حماسه ۹ دی قابل تکرار 

است.
آيت اه سيد احمد خاتمی در خطبه هاى نماز 
جمعه تهران به تشريح ابعاد خودشيفتگی سياسی 
پرداخت و اظهار داشت: خودشيفتگی سياسی يعنی 
آنكه تحليل خود را بهتر از تحليل ديگران بدانند، در 
صورتی كه راه مقابله با خودشيفتگی اين است كه 

حرف ديگران شنيده شود.
به گزارش مهر، وى دومين بعد، خودشيفتگی 
سياسی را كم تحملی و بی تحملی دانست و افزود: 
كسی كه وارد عرصه سياست می شود بايد تحمل او 
به اندازه دريا باشد؛ متاسفانه ظرفيت برخی سياسيون 
به اندازه ته استكان هم نيست و اين بدين معنی است 

كه خود شيفتگی وجود دارد.
امام جمعه موقت تهــران تاكيد كرد: تحمل 
مخالف مقابل خودشيفتگی سياسی است. آيت اه 
خاتمی باندساارى و گروه ساارى را سومين عامل 
خود شيفتگی سياسی عنوان كرد و افزود كه نقطه 

مقابل آن شايسته ساارى است.
وى ضمن تبريک مياد حضرت عيسی مسيح 
)ع(، اظهارداشــت: ما كه مسلمان و شيعه هستيم، 
حريم ويژه اى براى اين پيامبر خدا قائل هستيم و 
معتقديم كه ايشان به آســمان رفته اند و با ظهور 
حضرت بقيه اه اعظم)عج( به زمين خواهند آمد و 

به امام زمان)عج( اقتدا خواهند كرد.
امام جمعــه موقت تهران با  اشــاره به اينكه 
مســيحيان جهان بياييد و آبروى حضرت عيسی 
مسيح)ع( را حفظ كنيد، گفت: متاسفانه حاكمان 
كشورهاى اروپايی آبروى اين پيامبر بزرگ را برده اند 
و قطعا اگر ايشان امروز در ميان مردم جهان حضور 
داشــتند، در صف مقدم ابراز تبرى از جنايتكارانی 

كه لكه ننگ مسيحيت هستند، حركت می كردند.
آيت اه خاتمی ابراز داشت: همچنين بر خود 

ازم می دانــم كه از قوه قضائيه به جهت جلوه هاى 
برجسته قاطعيتی كه طی يک ماه گذشته انجام داد و 
با مفسدان اقتصادى برخورد كرد، تقدير و تشكر كنم.
وى بيان داشت: اميدواريم كه اين تيغ همچنان 
عليه مفسدان اقتصادى تيز باشد و قوه قضائيه در 
سالم سازى جامعه در همه عرصه ها تاش هاى ازم 

و كافی را داشته باشد.
امــام جمعه موقت تهران با  اشــاره به پويش 
دانشــجويی روزه نجات در حمايت از مردم يمن، 
گفت: اين حركتی مقدس و پويش مقتدرى است 
و از دانشجويان چنين حركات حماسی قابل انتظار 
اســت، در شــرايطی كه مردم مظلوم يمن در اوج 
سختی و مظلوميت هســتند و دانشجويان با اين 
پويــش از آنان حمايت كردند و اميدواريم كه درد 

مردم يمن شنيده شود.
آيت اه خاتمی با  اشاره به فرارسيدن هفتم دى 
ماه سالروز تشكيل نهضت سوادآموزى، خاطرنشان 
كــرد: به فرمــان امــام)ره( در ســال 57 نهضت 
سوادآموزى شكل گرفت و انصافا موفق بوده است 
به گونه اى كه نرخ باســوادى ۴7 درصدى در سال 

55 به نرخ باسوادى 9۴ درصدى در سال 95 رسيده 
است و اميدواريم اين كار به گونه اى پيش رود كه ما 

هيچ بيسوادى در كشور نداشته باشيم.
وى درباره حماسه 9 دى، ابراز داشت: مردم در 
اين حماسه شعارهايی دادند مبنی بر اينكه »اين همه 
لشكر آمده، به عشق رهبر آمده« كه به خوبی مؤيد 
بيعت مردم با وايت است و ديگر شعارى كه آنان 
به كرات اســتفاده كردند آن بود كه »ما اهل كوفه 

نيستيم علی تنها بماند.«
امام جمعه موقت تهران تأكيد كرد: از ســوى 
ديگر ســال ۸۸ جلوه بصيرت ملت بود، چرا كه در 
آن سال اردوگاه اوباما، رژيم صهيونيستی، منافقان 
ضدخلق، فدائيان خلق، ســلطنت طلبان پست و 
منفــور، فرارى ها و همه وادادگان از يک ســو و در 
مقابــل اردوگاه مردم، بســيجی ها و حزب اللهی ها 
تشــكيل شد و مردم نشان دادند كه از خواص اين 
امت هستند و به وقت دشمن را تشخيص دادند و 
به خوبی با آنان مقابله كردند. آيت اه خاتمی تأكيد 
كرد: به همه آنهايی كه می خواهند فتنه آفرينی كنند 

هشدار ميدهم كه حماسه 9 دى قابل تكرار است.

وى گفت: به گزارش خود آمريكايی ها، ترامپ 
در 700 روز از رياست جمهورى خود، 7 هزار دروغ 
گفته است و اين مسئله به معناى در شيب سقوط 

بودن ليبرال دموكراسی غرب است.
امام جمعه موقت تهران يادآور شد: آنها كه تا 
ديروز می گفتند بشار اسد »نه«، امروز می گويند كه 
ما از اين شعار دست برداشته ايم و در حال بازگشايی 
مجدد سفارتخانه هاى خود در دمشق هستند و اين 
مسئله نشان می دهد كه تاش هاى نيروهاى مقاومت 

جواب داده است.
گرامیداشت ۹ دی با تجمعات انقابی

 در سراسر کشور برگزار می شود
حجت ااســام ســيد محســن محمودى، 
رئيس شــوراى هماهنگی تبليغات اسامی استان 
تهران در سخنرانی پيش از خطبه هاى نماز جمعه 
تهران با تأكيد بر اينكه روشنگرى در فضاى رسانه اى 
و فضاى مجازى رســالتی است كه بر دوش همه 
دلسوزان انقاب است، تصريح كرد: امسال در روز 9 
دى در سراسر كشور تجمع انقابی ملت ايران برگزار 
خواهد شــد و در تهران در ميدان امام حسين)ع( 
راس ساعت 10 صبح شاهد گام هاى استوار مردم 
انقابی تهران خواهيم بود كه ايســتادگی خود در 
برابر اســتكبار و نفوذى هاى داخلی را به نمايش 

خواهد گذاشت.
وى با بيان اينكه ســخنران اين مراسم سردار 
ســامی، جانشين فرمانده كل ســپاه خواهد بود، 
افزود: ملت ايران با حضور خود نشــان خواهد داد 
كه فريب عمر وعاص ها و ابوموسی اشعرى هاى زمان 

را نخواهد خورد.
رئيس شوراى هماهنگی تبليغات اسامی استان 
تهران گفت: از همه مردم تهران دعوت می كنم كه 
با حضور در اين مراسم نشان دهند كه همان مردم 
تهران در ســال ۸۸ هستند كه با تمام قوا در دهان 
اســتكبار كوبيدند و امروز هم از انقاب پاسدارى 

می كنند.
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه بارگذاری بر دوش مردم محصول فهم 
غلط از مسائل است که می گوید دوره انقاب 
تمام شــده و باید به کدخدا پناه برد، یادآور 
شد: این فهم، معلم برخی از مسئوان شد که 
به این نقطه رسیدیم. متأسفانه می بینیم، گفته 
می شود، »قرار نبود مشکل اقتصادی با برجام 
حل شود و با هدف دیگری برجام را پیگیری 
کردیم.« این کار به تمسخر گرفتن مردم است. 
حاا که کارها ناکام مانده می گویند، قرار نبود 
اقتصاد و مسائل اقتصادی از این راه  حل شود.

محمدحسين صفار هرندى در سخنرانی پيش 
از خطبه هاى نماز جمعه تهران با عنوان »فتوحات 
9 دى« ابراز داشــت: بــراى مردمی كه در 9 دى، 
حماســه حضور آفريدند، مهم تر از هر چيز شركت 
در تصويرى بود كه روز قيامت در محضر خدا، اولياء 
اه و حضرت فاطمه)س( آنها را به عنوان مدافعان 

اعتقادات و اهل بيت نشان دهد.
وى در همين زمينه تأكيد كرد: اين جدى ترين 
دليل حضور جانانه مردم در اين حماســه بود كه 
قابل قياس با تجمع ها و راهپيمايی هاى اين كشور 
از ابتداى انقاب نيست. اگر بخواهيم عظمت و ابعاد 
9 دى را با آن راهپيمايی مقايســه كنيم، حماسه 
9 دى از اين لحاظ فقط قابل قياس با عاشــوراى 

سال 57 است.
صفار هرنــدى گفت: در روزهايی كه فتنه هر 
روز به شكلی رخ می نمود و اعتقادات مردم را نشانه 
و شعارهاى انقاب را مخدوش می كرد، فتنه گران 
پنجه به چهره نورانی امام)ره( و رهبرى كشــيدند. 
مرتكب هر رذالتی شــدند. ظاهر قضيه اين بود كه 

در انتخابات تقلب صورت گرفته ولی 
خودشــان بعدها گفتند اين مسئله 
بهانه و نظام نشــانه بود. به نظرات و 
فرمايشــات مقام معظم رهبرى كه 
می نگريم، می بينيم ايشان از ابتدا رد 

پا و نقشه اينها را می ديدند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام اظهار داشــت: من در جلســه 
مجمع تشخيص مصلحت به مرحوم 
آقاى هاشمی رفســنجانی گفتم ما 
شما را به سوابق همراهی با امام)ره( 
می شناختيم اما چطور امروز فردى 
كه كينه هاى انباشــته اش نسبت به 
امام)ره( برما شده، به امام فحاشی 
می كند و او را جاد معرفی می كند، 

حاشيه نشــين مجمع شــده و به عنوان مشاور در 
خدمت رئيس مجمع است؟ چه شده كه كنار شما 
می نشيند. او )آقاى هاشمی رفسنجانی( از من تشكر 
كرد و علت اين كار را توجيه كرد. ما گفتيم آن فرد 

ديگر نباشد.
صفارهرندى افزود: امام)ره( از ديدگاه آنها جاد 
شــده بودند و جريان نفاق جايــگاه مظلوم را پيدا 
كرده بودند. مقام معظــم رهبرى وقتی می  ديدند 
افرادى سعی خود را صرف مواجهه با اصحاب فتنه 
در داخل كشور می كردند، فرمودند اينها رأس فتنه 
نيســتند بلكه رأس فتنه بيرون كشور است. اينها 
كوچكتر از آنند كه بتوانند چنين كارى كنند و بازى 
خوردند. البته بازى خوردن آنها چيزى از گناه آنها 
كم نمی كند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
خاطرنشان كرد: در دفاع از حرم معصومين در عراق 

و ســوريه از كف خيابان هاى تهران و ساير شهرها 
جوانانی همت كردند و حجت شدند كه حضرت آقا 
فرمودند »»شهيد حججی« حجت زمانه ماست.« 
حجتی شــدند بر همه كســانی كه فكر می كنند، 
تاريخ مصرف جمهورى اســامی بعد از ۴0 سال 
تمام می شــود و به كورى چشم آنها ۴0 سالگی ها 

را خواهيم ديد.
وى تأكيد كرد: در نشســتی كــه وزراى دفاع 
ناتو بعد از روز 9 دى داشــتند، اعام كردند ديگر 
نمی شود به جنبش سبز تكيه كرد و جنبش سبز 
مرده، بايد ســراغ راه ديگرى رفت و آن كار تحريم 
بود. آنها می گفتند، فايده تحريم اين است كه مردم 
آزار می بينند و نسبت به حكومت و رهبرى بی ميل 
می شوند. صفار هرندى با بيان اينكه آنها اين تصميم 
را بعد از 9 دى گرفتند، گفت: می خواستند از مردمی 

كه در 9 دى حضور پيدا كرده بودند، انتقام بگيرند. 
بااخره برخی طاقت ها در برابر فشار اقتصادى كم 
می آورد. از مســئولين می خواهيم، توطئه تحريم 
دشــمن را كاهش دهند. مردم حق دارند، شكايت 
كننــد. نمونه اش همين كارهايی اســت كه باعث 
آشفتگی بازار ارز شد و با مديريت درست در يكی 
دو ماهه اخير از آن عبور كرديم. می شد با مديريت 

درست تر گرانی كاا زندگی مردم را آزار ندهد.
مردم را مسخره نکنید

عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با بيان 
اينكه اين بارگــذارى بر دوش مردم محصول فهم 
غلط از مسائل است كه می گويد دوره انقاب تمام 
شده و بايد به كدخدا پناه برد، يادآور شد: اين فهم، 
معلم برخی از مسئوان شد كه به اين نقطه رسيديم. 
متأسفانه می بينيم، گفته می شود، »قرار نبود مشكل 
اقتصادى با برجام حل شود و با هدف ديگرى برجام 
را پيگيرى كرديم.« اين كار به تمسخر گرفتن مردم 
اســت. حاا كه كارها نــاكام مانده می گويند، قرار 
نبود اقتصاد و مسائل اقتصادى از اين راه حل شود. 
وى خاطرنشــان كرد: مقام معظم رهبرى فرمودند 
در كنــار ريزش ها رويش هم داريــم. يكی از اين 
رويش ها، جوانانی هستند كه در صحنه هايی حاضر 
می شوند كه كسی آنها را فراخوان نكرده است. در 
دانشگاه تهران چند صدنفر از جوانان تحت عنوان 
»روزه نجات« بــراى مردم يمن روزه گرفتند؛ اين 
مصداق رويش هاســت. امروز آخرين روز اعتكاف 
جوانان دانشــگاه تهران اســت. آنها به نماز جمعه 
آمدند تا حجتی براى همه ما باشند و اين جوانان را 
می توان پرورش يافته هاى دوره اى برشمرد كه نام 

آن »فتوحات 9 دى« است.

صفار هرندی:

تصویر ۹ دی فقط با عاشورای سال ۵۷ قابل مقایسه است

قم- خبرنگار كيهان:
امام جمعه قم گفت: عامل اصلی مشکات معیشتی امروز مردم وجود 

عناصر فتنه گر در عرصه های مدیریتی کشور است.
حجت ااسام والمسلمين سيدمحمد سعيدى در خطبه هاى نماز جمعه قم كه 
با حضور پرشور مردم انقابی اين شهر در مصلی قدس برگزار شد، افزود: عاوه بر 
اين بخشــی از اين مشكات نيز به دليل اقتصاد وابسته به تارهاى سست برجام و 

دل بستن به اميدهاى واهی اروپائيان است.
وى اظهار داشت: فتنه گران شكست خورده و نااميد از مردم اين بار تاش كردند 
خود را در سطوح مديريتی كشور بازآفرينی كنند و اين گرفتارى هاى معيشتی به 

دليل حضور آنها در مناصب مديريتی است. 
توليت آستان مقدس حضرت معصومه)س( با بيان اينكه حماسه 9 دى ۸۸ اوج 
غيرت دينی و سياسی ملت ايران بود، گفت: دشمن و فتنه گران تاش می كنند آن 
حماسه عظيم را به فراموشی بسپارند و يا آن را به زمان و مكان خاصی تنزل دهند 

اما حماسه 9 دى همواره در وجود ملت و كشور جارى و فعال است.
وى تصريح كرد: دشمن بداند و البته می داند كه هرگاه بخواهد فتنه گر ى كند، 
ملت بيدار و با غيرت حماسی به ميدان خواهد آمد و فتنه گران  را در هر موقعيتی 

و در هر لباسی كه باشند، در جايشان می نشاند.
خطيب جمعه قم افزود: همه بايد در مورد جريان هاى سياسی شناخت كافی 
به دســت آورند و برائت خود را از فتنه گران بيان كنند زيرا سكوت در اين باره به 
معناى تاييد فتنه گران تفسير و به تضعيف باورهاى دينی و انقابی منجر خواهد شد.

وى بيان داشــت: همه نيروهاى انقابی بايد همراه با ملت مدافع كيان اسام 
و انقاب باشــند و از خط كفر و نفاق و فتنه اعام برائت كنند و همواره تمام قد 
مدافع اصل مترقی وايت  فقيه باشند زيرا تا وايت فقيه باشد، دشمن در رسيدن 

به اهدافش ناكام خواهد ماند.
حجت ااسام والمسلمين سعيدى در بخش ديگرى از خطبه هاى نماز با اشاره 
به ارتحال آيت اه هاشمی شاهرودى رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
گفت: حقيقتا ارتحال ايشان خسارتی بزرگ و غيرقابل جبران براى نظام و انقاب 
بود؛ او ذوب در مكتب حضرت امام)ره( بود و تمام عمر شريف خود را در راه دفاع 

از نظام وايت  فقيه و اسام ناب محمدى)ص( صرف كرد.
امام  جمعه قم در بخش پايانی خطبه ها با اشاره به دهه وايت از 9 تا 19 دى ماه 
گفت: اين دهه فرصت مناسبی براى تبيين نقشه هاى شوم دشمن و بصيرت افزايی 

مردم در برابر توطئه هاى جديد آن است.
وى همچنين درگذشت تعدادى از دانشجويان را به خانواده هاى آنان تسليت 
گفت و تاكيد كرد: همه دستگاه ها بايد با مراقبت  مستمر از وقوع اين گونه حوادث 

جلوگيرى كنند.

امام  جمعه قم:
گرفتاری های معیشتی به دلیل حضور فتنه گران 

در مناصب مدیریتی است

رئیس مجلس شورای اسامی با حضور 
در حوزه انتخابیه خود شــهر مقدس قم، 
وحید  گلپایگانی،  آیات صافی  با حضرات 
خراسانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، 
نوری همدانی و حجت ااسام  و  سبحانی 
والمسلمین اعرافی، مدیر حوزه های علمیه و 
حجت ااسام و المسلمین جمشیدی مدیر 
سابق حوزه های علمیه خواهران و از اعضای 

جامعه مدرسین دیدار و گفت وگو کرد.
آيــت  اه مكارم شــيرازى در ايــن ديدار، 
ساماندهی فضاى مجازى را يک اصل مهم خواند 
و بيان داشــت: بايد به طور جدى به فكر اصاح 
اين فضا بود؛ اگر فضاى مجازى يله و رها باشد، 

بسيارى از تدبيرها را می توانند بهم بزنند.
به گزارش رســا، اين مرجــع تقليد ادامه 
داد: متاسفانه درباره فضاى مجازى چندان دل 
سوزانده نمی شــود و اين مسئله می تواند منشا 
اتفاقات بسيارى باشد، فضاى مجازى به گونه اى 

شده كه آثارش در همه مسائل نمايان می شود.
وى با انتقاد از ولنگارى در عرصه فرهنگی، 
بی برنامگی در اين عرصه را باعث نگرانی دلسوزان 
نظام و كشور دانست و خواستار توجه جدى به 

اين موضوع شد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم 
همچنين مشكات اقتصادى و معيشتی را از ديگر 
نگرانی هاى موجود در كشــور برشمرد و افزود: 
موضوع گرانی ها مردم را آزار می دهد، برخی از 
مردم در تامين مايحتاج اوليه خود دچار مشكل 
هستند؛ از اين رو بايد در بودجه سال آينده براى 

مشكل گرانی ها و معيشت مردم فكرى شود.
آيت اه مكارم شــيرازى كنــد بودن روند 
رســيدگی بــه پرونده هاى قضايــی را از ديگر 
مشكات موجود در كشور دانست و تاكيد كرد: 
فرآيند طوانی رسيدگی به پرونده هاى قضايی 
به گونه اى است كه برخی از مردم از مراجعه به 
قوه قضائيه و پيگيرى شــكايت خود صرف نظر 

می كنند.
آيــت اه نورى همدانی نيــز در ديدار علی 
اريجانــی وضعيت اقتصادى مردم و كشــور را 
نگران كننده توصيف كرد و خواستار چاره انديشی 
سريع مســؤوان در اين زمينه شد. اين مرجع 
تقليد با تأكيد بر تاش بيشــتر مسؤوان براى 
حل مشــكات مــردم، افزود: شــما براى رفع 
مشكات زحمت می كشــيد اما وضعيت فعلی 
اقتصاد و گرانی ها مردم را آزار می دهد و آنان را 
دچار مشكل كرده است و مسؤوان تا می توانند 
بايد به مردم خدمت كرده و مشــكات آنان را 

برطرف كنند.
وى خواستار اصاح نظام بانكی شد و اظهار 
داشــت: يكی از مشكات كشور و مردم بانک ها 
هستند، بانک ها نبايد بنگاه دارى و تجارت كنند 
بلكه بايد پول ها را در اختيار توليد كنندگان قرار 
دهند و نظارت كنند تا چرخه توليد حركت كند.

استاد برجسته درس خارج حوزه با انتقاد از 

گرانی هاى بی منطق در كشور، بر تقويت نظارت 
دولت و دستگاه هاى نظارتی براى كنترل قيمت ها 
تأكيد كرد و ادامه داد: چطور ارز گران می شود، 
اجناس بــه تبع آن گران می شــود ولی وقتی 
قيمت ارز كاهش پيدا می كند در قيمت اجناس 
تغييرى ايجاد نمی شود؟ علت اين است كه اشراف 
و نظارت نيست و هركس به طور دلخواه قيمت 
می گذارد. استاد برجسته درس خارج حوزه علميه 
قم همچنين بر لزوم شكرگزارى و قدردانی نعمت 
انقاب و مســؤوليت در نظام مقدس جمهورى 
اســامی تأكيد كرد و ابراز داشــت: خدمت به 
مردم توفيقی است كه مسؤوان نظام جمهورى 

اسامی بايد قدر آن را بدانند.
آيت اه سبحانی نيز در ديدار رئيس مجلس 
شــوراى اســامی بر ضرورت حمايت از توان 
نيروهاى داخلی براى حل مشكات تاكيد كرد 
 و خواســتار حمايت دولــت از توليدات داخلی 

شد.

در دیدار با رئیس مجلس مطرح شد

نگرانی مراجع تقلید از وضعیت اقتصادی و ولنگاری فرهنگی

مدیرعامل فــواد مبارکه اصفهان از صادرات دو میلیون تن فواد تا 
پایان امسال خبر داد.

حميدرضا عظيميان در گفت وگو با فارس در خصوص تأثيرات حذف ســقف 
رقابت در بورس كاا اظهار كرد: برداشــته شدن اين سقف در بورس كاا منجر به 
كاهش شكاف قيمتی بين قيمت فروش توليدكننده و قيمت مصرف كننده نهايی شد.
وى يادآور شــد: حذف ســقف قيمتی در بورس كاا به نفــع توليدكننده و 
مصرف كننده واقعی شده و با حذف داان از بازار به حمايت از توليد ملی انجاميده 

است.
وى خاطرنشان كرد: در چنين شرايطی، انگيزه توليدكنندگان براى سرمايه گذارى 
در توليد افزايش می يابد و طرح هاى توســعه فوادسازان با سرعت بيشترى پيش 

می روند.
عظيميان اعام داشت: نتيجه چنين اقدامی، حذف واسطه ها از زنجيره توزيع 
بود و در چنين شرايطی، نقدينگی بيشترى به دست توليدكننده می رسد تا توليد 

خود را توسعه دهد.
مديرعامل فواد مباركه سازوكار فعلی را شفاف تر از قبل دانست و اظهار كرد: 
صحبت هايی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده تا سازوكار خريد و فروش 

در بورس كاا براى توليدكننده و مصرف كننده راحت تر شود.
وى متذكر شد: در ساز و كار پيشنهادى، شركت هاى داراى پروانه بهره بردارى 
و توليدكنندگان در اولويت خواهند بود و بر اساس سهميه مشخص شده از سوى 

وزارتخانه، مبادرت به خريد خواهند كرد.
به گفته عظيميان، فواد مباركه حتی در ماه هاى تحريم نيز توانسته صادرات 

خود را انجام دهد و تاش براى رفع چالش هاى موجود در اين بخش ادامه دارد.
مديرعامل فواد مباركه خاطرنشان كرد: برنامه فواد مباركه براى صادرات 15 
الی ۲0 درصد محصوات تنظيم شده و از اين رو، اميدواريم تا پايان سال 1/5 الی 

۲ ميليون تن محصول اين شركت صادر شود.
وى در پايان يادآور شد: مقاصد صادراتی اين شركت تغييراتی داشته و مشتريان 

جديدى جايگزين بازارهاى اروپايی شده اند.

مدیرعامل فواد مبارکه اعام کرد
برنامه صادرات 1/5 تا ۲ میلیون تن فواد

 تا پایان سال

سرپرست مدیریت کارخانه نورد تیرآهن گروه ملی صنعتی فواد ایران 
در استان خوزستان گفت: پس از طی شدن 318 روز توقف، کارخانه نورد 

تیرآهن گروه ملی فواد وارد مدار تولید شد. 
صادق پارسايی منش، در گفت و گو با ايرنا افزود: كارخانه نورد تيرآهن به همت 
و تاش پوادمردان اين شركت و همراهی استاندار خوزستان با توليد تيرآهن سايز 

1۴ فعاليت خود را آغاز كرد. 
وى اظهار داشــت: حدود چهار هزار تن توليد تيرآهن سايز 1۴ در دستور كار 
اين خط قرار دارد و براى باقی شــمش هاى انبار، برنامه ســايزهاى ديگر در نظر 

گرفته شده است. 
وى ادامــه داد: بی شــک راه اندازى اين خط توليــد گامی موثر در جهت حل 
مشكات گروه ملی خواهد بود و اميد است به زودى اين ميزان توليد افزايش يابد. 

پس از 318 روز توقف تولید
کارخانه نورد گروه ملی فواد در خوزستان 

وارد مدار تولید شد

مدیرعامل شرکت راهبر  شناورها گفت: دو فروند شناور خدماتی ایرانی 
که با مدارک قانونی قصد خروج از آب های کویت را داشتند، توسط گارد 
ساحلی کویت در آ ب های بین المللی خلیج فارس توقیف و تحت تدابیر 

شدید امنیتی به کویت برگردانده شد. 
حــدود ۲0 روز پيش بود كه دو فروند شــناور خدماتــی ايرانی كه با مدارک 
قانونی قصد خروج از آب هاى كويت را داشــتند، توســط گارد ساحلی كويت، در 
آ ب هاى بين المللی خليج فارس توقيف و تحت تدابير شديد امنيتی به بندر كويت 

برگردانده شدند.
مديرعامل شركت فروغ صنعت دريا به عنوان راهبر اين شناورها ضمن تأييد 
اين خبر، در اين باره گفت: اين كشتی هاى خدماتی به صورت اجاره اى در بندر الزور 

كويت كار می كردند و بابت ساخت پل در بندر مورد استفاده قرار گرفته بودند.
اوقاتيان ادامه داد: پس از اتمام قرارداد اين كشتی ها با شركت كويتی، هنگام 
برگشــت و خروج از آب هاى كويت، توســط ناوچه هاى P313 كويت، به اجبار به 

بندر برگردانده می شوند.
وى اظهار داشت: باوجود رايزنی هاى گسترده با مسئوان كويتی براى بازگشت 

و آزاد سازى شناورهاى مذكور ، تاكنون نتيجه اى حاصل نشده است.
اوقاتيان ادامه داد: اطاعات كســب شده از فرماندهان اين شناورها حكايت از 
آن دارد كه امكانات ضرورى از جمله منابع آب، غذا و ســوخت اتمام يافته است و 

مسئوان كويتی در اين خصوص همكارى ازم را انجام نمی دهند.
وى با بيان اينكه  در حال حاضر ، خدمه در شناورهاى خود محبوس شده و اجازه 
خروج ندارند، افزود:  البته بر اســاس قوانين جهانی دريانوردى در چنين شرايطی، 
كشورى كه شناور در آن توقيف شده ، بايد امكانات ازم را براى زنده ماندن خدمه 
شناور فراهم سازد. به گزارش فارس، اوقاتيان  تأكيد كرد:  رايزنی هاى ازم با مسئوان 

وزارت خارجه كشورمان در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت راهبر  شناورها خبر داد
توقیف  غیرقانونی دو فروند شناور خدماتی ایران 

در بندر کویت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع درباره 
کاهش ۵0 درصدی بودجه این وزارتخانه، توضیحاتی 

ارائه کرد.
سردار رضا طائی نيک، معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت دفاع نظر به انتشــار اخبارى در برخی رســانه هاى 
گروهی مبنی بر )كاهش بودجه وزارت دفاع( در سال 139۸ 
اظهار داشت: بر اساس مستندات و متن »ايحه بودجه سال 
139۸«  و با احتساب تحقق و تأمين منابع از بودجه مازاد  
پيش بينی شده، اعتبارات دفاعی نه تنها كاهش نمی يابد 

بلكه در سال آينده امكان افزايش نيز دارد.
به گزارش مهر، وى با تشكر از دقت و حساسيت اصحاب 

رسانه و دلسوزان و عاقه مندان به امور دفاعی كشور درباره  
ارقام منتشــر شده  پيرامون اعتبارات وزارت دفاع در سال 
139۸ افزود: برداشت رسانه ها مربوط به وجود ابهاماتی در 
تفكيک بودجه دفاعی و تأمين آن از دو منبع اصلی و مازاد 
است كه نيازمند شفاف سازى است و اميدواريم با اهتمام 
و تعامل مجلس شوراى اسامی و دولت خدمتگزار محقق 
شــود. معاون حقوقی و امور مجلــس وزارت دفاع تصريح 
كرد:۲0 هــزار ميليارد تومان از اعتبارات دفاعی به تأمين 
منابع از درآمد مازاد موكول شــده است كه با هماهنگی و 
توافق دولت و مجلس و ستاد كل نيروهاى مسلح بايد تعيين 

تكليف و محقق شد.

توضیحات وزارت دفاع درباره كاهش ۵۰ درصدی بودجه سال آینده خود

یک نشــریه آمریکایــی تصریح کرد 
سیاست اعمال فشــار حداکثری بر ایران 

شکست خورده است.
نشــنال اينترســت در گزارشــی به قلم پل 
پيا - عضو سابق سازمان سيا- خاطرنشان كرد: 
به رغم »اعمال فشــار حداكثرى« دولت ترامپ، 
سياســت هاى ايران همچنان بــدون تغيير باقی 
مانده اســت. دليل اصلی آن هم اين اســت كه 
مباحثــات و توجيه هاى مطرح شــده براى اين 
شيوه سياست گذارى دونالد ترامپ از اساس اشتباه 
بوده اند و با حقيقت درباره ايران همخوانی ندارند.
اعمال فشــار حداكثرى دولت دونالد ترامپ 
عليه ايران تاكنون به بروز هيچ شــواهدى دال بر 
تغييرات مطلوب اياات متحده در سياست گذارى 

ايران منجر نشده است.
هر هفته اى كه از اعمال فشار حداكثرى ترامپ 
با حداقل نتيجه می گذرد، اشتباه دولت ترامپ در 
خروج از برجام آشــكارتر می شود. اگر تاش هاى 
دولت آمريكا براى از بين بردن كســب و كارهاى 
اروپايی در ايران به موفقيت برســد و ايران را به 
جايی برساند كه انگيزه اى براى ماندن در برجام 
نداشته باشــد، آنگاه اقدام ايران در جهت توليد 
اورانيوم غنی شــده مجدداً به يک مشكل تبديل 
خواهد شــد و اين به معنــاى بحران براى دولت 

ترامپ خواهد بود.

آنچه منتقدان برجام در آمريكا درباره ايران 
مطرح می كنند اين است كه برجام بد است چون 
منابــع مالی اى را در اختيار ايران می گذارد كه از 
آنهــا در »رفتارهاى بی ثبات كننده، ناســازگار و 
شــرورانه« استفاده می شود. اما اين بحث همواره 
يک سرى مشكات اساســی داشته است كه به 
زمانی برمی گردد كــه از اين توجيه در تاش ها 
براى نابود كردن برجام اســتفاده شــد. برخاف 
آنچه عمدتاً گفته می شود در برجام به ايران هيچ 

چيزى داده نشده است.
جداى از همه مسائل مطرح شده،  انتقادى كه 
از برجام مطرح شده اين است كه منابع مالی براى 
ايران فراهم آورده تا براى اقدامات شرورانه آن را 
خرج كند. تصوير ضمنی كه از سياست گذارى در 
ايران با چنين انتقادى منتقل می شود اين است 
كه ســران ايران هيچ كار ديگرى غير از اقدامات 

شرورانه ندارند.
مسئله بعدى اين است كه بسيارى از اقدامات 

ايران كه واكنش شديد شمار زيادى را در اياات 
متحــده برانگيخته، به منابــع مالی چندانی نياز 
ندارد. نمونه مشــهود اين مسئله هم كمک هاى 
ايران به حوثی ها در يمن است كه به شدت اندک 
است و اصًا قابل قياس با جنگ تحت فرماندهی 
عربستان سعودى در اين كشور نيست. اندک كمک 
به حوثی ها كافی است تا به آنها لذت مشاهده غرق 
شدن محمد بن سلمان را در باتاقی كه خودش 

براى خودش ساخته، بدهد.
اما مشــكل اصلی تصوير ضمنی انتقادهاى 
آمريكا عليه ايران ناديده گرفتن اين مسئله است 
كه اهميت مسائل سياســی و به ويژه امنيتی در 
چشــم  ايرانی ها خيلی بيشتر از مسائل اقتصادى 
است. اين نكته به ويژه در جنگ بين ايران و عراق 
و زمانی كه ايــران تصميم به ادامه جنگ به رغم 
آمادگی صدام حسين براى صلح گرفت، مشهود 
بود. عراق امروز براى ايران اهميت دارد و علتش 
900 مايل مرز مشترک بين دو كشور است. ايران 
به هر قيمتی كه شده نفوذ خود را در عراق حفظ 
خواهد كرد. درباره سوريه نيز شرايط مشابهی وجود 
دارد چرا كه اين كشور يكی از قديمی ترين متحدان 

ايران در جهان عرب به شمار می رود.
اكنون هرچه كه زمان بيشــترى از سياست 
اعمال فشار حداكثرى ترامپ می گذرد، بی نتيجه 

بودن آن بيشتر آشكار می شود.

نشنال اینترست: سیاست آمریکا برای فشار حداكثری به ایران شکست خورد

بقیه از صفحه ۲
ايزدى افــزود: تا زمانی كــه اين ذهنيت بين 
اروپايی ها درخصوص ايران وجود داشته باشد، اين 
وضعيت هم ادامه خواهد داشت و آنها خود را ملزم 
به ارائه امتيازى بيشــتر و يا رفتارى بهتر نسبت به 

ايران نمی بينند.
وى در ادامــه گفت: اروپايی ها در بســيارى از 
حوزه ها هم فكر و همسو با آمريكايی ها هستند و طبعاً 
اگر آنها مجبور به انتخاب ميان ايران و آمريكا شوند، 
انتخاب آنها آمريكا است و البته اين انتخاب آنها ده ها 

سال پيش صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.
اين كارشناس مسائل بين الملل با بيان اينكه 

قرار بود چند هفتــه پس از خروج آمريكا از برجام 
اروپايی ها مكانيزم مالی ويژه را تهيه و مراحل اجرايی 
آن را آغاز كنند، افزود: امروز پس از گذشت هشت ماه 
از زمان خروج آمريكا از برجام، اروپايی ها وعده آغاز 
اجرايی شدن اين مكانيسم را تا پايان سال ميادى 
جارى می دهند و اين موضوع به دليل آن است كه 

آنها خروج ايران از برجام را جدى تلقی نمی كنند.
ايزدى خاطرنشان كرد: از آنجا كه هدف اصلی در 
ميان كشورهاى اروپايی بهبود روابط تجارى با آمريكا 
است بنابراين موضوع ايران از اهميت باايی براى آنها 
برخوردار نيست و هيچ كدام حاضر نيستند كه روابط 
تجارى خود با را آمريكا قربانی ارتباط با ايران كنند.

محمدجواد اریجانی:

برجام مرده است و ما خارج از آن هستیم



کاه سفیدها قاچاقچی اعضای بدن هستند
و برای تروریست ها کار می کنند

رئیس  بنیاد مطالعه دموکراسی در گزارش خود به 
سازمان ملل اعام کرد، اعضای سازمان کاه سفیدها 
در قاچاق اعضای بدن انســان و سرقت و فساد در 

سوریه نقش دارند.
»ماکســیم گریگوریف«، در این گزارش آورده است: 
افرادی که توســط کاه سفیدها از خانه ها و شهرهایشان 
خارج می شــوند دیگر زنده برنمی گردند. به عنوان مثال، 

فردی که جراحات سطحی برداشته و نجات یافته، از محل 
سکونتش برده می شود و سپس با شکمی پاره شده و اعضای 
بدنی که دیگر نیستند، بازگردانده می شود.گریگوریف با اشاره 
به شــهادت چند شــاهد از جمله تعدادی از اعضای گروه 
کاه سفیدها که گروهشان در قاچاق اعضای بدن مجروحان، 
به ویژه زنان در سوریه دست دارد، گفت: آنها اقدام به غارت 

مغازه ها و تخریب ساختمان ها می کنند.

امسال 40 هزار نفر در آمریکا
فقط با ساح گرم کشته شده اند

شــبکه خبری الجزیره انگلیسی در گزارشی 
نوشته: در سال 2018 حدود 40 هزار نفر در آمریکا 
با »ساح گرم« به قتل رسیدند که این بااترین آمار 
در 20 سال گذشته است. این سوای کشتارهایی است 

که با ساح سرد صورت می گیرد. 
بر اساس این گزارش مسئوان برخی شهرهای آمریکا 
مثل بالتیمور  از روی ناچاری و برای کاستن از تعداد اسلحه 

گرمی که مردم در اختیار دارند، به خرید این ساح ها  روی 
آورده اند. در اجرای این طرح حتی به یک نفر از شهروندان  
آمریکایی موشــک انداز تحویل داده اســت! بیش از 400 
میلیون قبضه اســلحه گرم در آمریکا وجود دارد که سهم 
هر شهروند بیش از یک قبضه است و  هر ساله حدود 100 
هــزار مورد تیراندازی در آمریکا رخ می دهد که نزدیک به 

یک سوم از آن ها مرگبار عنوان شده است. 
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سرویس خارجی-
هفت ســال بعد از شروع فتنه ســوریه کشــورهای مرتجع عربی که 
سفارت خانه های خود را در دمشــق تعطیل کرده بودند مسابقه بازگشت به 
دمشق و بازگشایی سفارت راه انداخته اند. چیزی که بشار اسد 7 سال پیش 

وعده اش را داده بود.
هفت ســال پیش وقتی فتنه بزرگ سوریه شروع شد، دولت های عرب منطقه که 
خود آتش بیار این معرکه شیطانی بودند مثل عربستان، اردن، امارات، قطر، بحرین همه 
یکی پس از دیگری ســفارت خانه های خود را در دمشــق تعطیل و سفرای خود را فرا 
خواندند. آنها منتظر بودند که دولت اســد سقوط کند و روابط را با دولت جدید برقرار 
کنند دولتی که با اســرائیل مشکلی نداشته باشد! همان زمان و در حالی که هنوز 10 
ماه از بحران سوریه نمی گذشت بشار اسد در واکنش به اقدامات کشورهای مرتجع عربی 
علیه سوریه، حرف ماندگاری زد. اسد در جمع گروهی از جوانان در کاخ »الشعب« گفت 
:» آن دســته از برادران عرب ما که اان علیه ما توطئه می کنند، بعد از بحران بزودی 
آنها را در دمشــق خواهید دید که برای عذرخواهی آمده اند.« رئیس جمهور سوریه این 
حرف را در پاسخ به سؤالی درباره موضع برخی کشورهای عربی علیه سوریه بیان کرد 
و توضیح داد که »این ها جدید نیست برای ما. ما مردم اصیل عرب هستیم و از عروبیت 

خود دست نمی کشیم.«
بازگشایی سفارت خانه ها 

حاا هفت ســال از آن روز گذشــته و در حالی که غبار فتنه فرو نشسته همان ها 
که یکی یکی رفته بودند دســت از پا درازتر در حال بازگشت هستند و با روشن شدن 
ماهیت بحران و موفقیت های ارتش سوریه در بازپس گیری خاک این کشور از گروه های 
تروریستی، اکنون زمزمه  بازگشایی سفارتخانه ها در سوریه آغاز شده است. عمر البشیر 
رئیس جمهور سودان که طی سال گذشته روابط خوبی با عربستان و امارات برقرار کرده، 
هفته گذشــته به عنوان اولین رئیس جمهور عربی به دیدار بشار اسد در دمشق رفت.  
یک هفته بعد، روز پنجشنبه )27 دسامبر( وزارت امور خارجه امارات رسما از بازگشایی 
سفارت این کشور در دمشق خبر داد. در مراسم بازگشایی سفارت امارات، »عبدالحکیم 
ابراهیم«، مشاور و »یوسف النعیمی«، کاردار امارات و »حسین عبداه بلوچی«، وابسته 

اداری سفارت و برخی از سفرای کشورهای عربی و نماینده وزارت خارجه سوریه حضور 
داشتند.به گزارش ایسنا، انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات در توییتر اعام 
کرد: تصمیم امارات برای ازســرگیری فعالیت سیاســی و دیپلماتیک در دمشق بعد از 
بررســی تحوات و رســیدن به این نتیجه که مرحله آتی حضور اعراب و ارتباطشان را 
با پرونده ســوریه می طلبد، صورت گرفت.وی مدعی شد »نقش اعراب در سوریه برای 
مقابله با نفوذ ایران و ترکیه در این کشور ازم است. امارات امروز از طریق حضور خود 
در دمشق برای فعال سازی این نقش تاش می کند تا اعراب نقش مثبتی در پایان دادن 
به پرونده جنگ و تقویت فرصت صلح و ایجاد ثبات داشته باشند«)!(. امارات در حالی 
از نقش کشــورهای عربی در حمایت از دمشق سخن می گوید که به همراه عربستان، 
قطر و مصر و بحرین، عضویت سوریه اتحادیه عرب و جلسات مرتبط با آن را در نوامبر 
2011 تعلیق  و از هیچ کاری برای سرنگونی اسد دریغ نکردند. »عبدالحکیم النعیمی« 
کاردار جدید امارات در ســوریه روز پنجشنبه اعام کرد که بازگشایی سفارت امارات، 

مقدمه ای برای بازگشایی سفارتخانه های دیگر کشورها در دمشق است.
برخی منابع دیپلماتیک به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفتند که دولت بحرین نیز 
قصد دارد ســفارت خود در پایتخت سوریه را سریعا بازگشایی کند. وزارت امور خارجه 
بحرین بر اهمیت تقویت نقش کشورهای عربی در حفظ استقال، حاکمیت و تمامیت 
ارضی سوریه تاکید کرده است.شبکه العالم نیز گزارش داد که وزارت خارجه بحرین در 

بیانیه ای خواستار جلوگیری از دخالت خارجی در امور سوریه شده است. 
برخــی منابع خبر می گویند که دولت کویت نیز بعد از بحرین و امارات، ســومین 
کشــور عربی منطقه خواهد بود که ســفارت خود را در دمشق بازگشایی خواهد کرد. 
پایگاه خبری المصدر نیوز اعام کرده که کویت بین 10 تا 14 روز دیگر، پس از هفت 
ســال مجددا سفارت خود را در دمشق راه اندازی خواهد کرد.وزارت خارجه بحرین نیز 
پنجشنبه شب با صدور بیانیه ای، ازسرگیری فعالیت های سفارتخانه این کشور در سوریه 
را مورد تایید قرار داد.بر اساس گزارش ها اردن نیز قصد دارد به زودی سفارت خود را در 
دمشق بازگشایی کند.گفتنی است، مرتجعین عرب حاا که در رسیدن به اهداف خود 
در ســوریه شکست خورده و وضعیت آمریکا را هم در سوریه می بینند، چاره ای ندارند 

تا »شکست تحقیر آمیز« خود را، با کلمات دیپلماتیک و با ژست پیروزی، بپوشانند.

پیش بینی بشار اسد درست بود

سفرای کشورهای مرتجع عرب دست از پا درازتر به دمشق برگشتند

مرکــز مطالعات »اســیران 
فلســطینی« همزمان با نزدیک 
میادی  نوی  به ســال  شــدن 
رژیم  نظامیان  کــه  کرده  اعام 
صهیونیســتی در ســال جاری 
میادی به بازداشــت خودسرانه 
فلسطینی  شهروندان  بی دلیل  و 
ادامه دادند و امسال، در مجموع 
نزدیک به 6000 تن از جمله ۹80 
کــودک و 17۵ زن و دختــر در 

توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفت
بازداشت 6 هزار فلسطینی در سال 2018  

 1000 نفر کودک هستند

وزیر خارجه جدید عربستان 

جوان 17 ساله فلسطینی به 
3۵ سال زندان محکوم شد

زندان های رژیم صهیونیستی گرفتار شده اند.
به گفته »ریاض اشقر«، سخنگوی مرکز مطالعات اسیران فلسطین، رژیم 
صهیونیستی طی سال جاری از طریق سازمان های مختلف امنیتی، نظامی، 
سیاسی، قانونگذاری و رسانه ای خود به جنگ علیه اسیران و صدور احکام 
ظالمانه و نقض حقوق آنان ادامه داده و آنان را از ابتدایی ترین حقوق خود 
محروم و با منع درمان و ماقات با خانواده، حمله به اتاق و سلول های اسیران  

و ضرب و شتم، آنان را در شرایط بسیار سخت و ناگوار قرار داده است.
از اسیر 3 ساله تا ۹2 ساله

به گزارش مرکز اطاع رســانی فلســطین، بر پایه این گزارش فقط در 
شــهر قدس 1۸00 نفر، در الخلیــل ۹00 تن و نوار غزه نیز 21۵ تن طی 
سال جاری به اســارت گرفته شده اند. مابقی بازداشت شدگان نیز از دیگر 
شهرهای کرانه باختری بوده اند. کم سن ترین اسیر فلسطینی در سال جاری 
»ضرغام کرم مســوده« از بخش قدیمی الخلیل است که تنها ۳ سال سن 
دارد. همچنین 17۵زن و دختر از جمله 14 دختر کم ســن و سال نیز در 
سال جاری بازداشت شده اند. در ادامه این گزارش آمده است که نظامیان 
اسرائیلی در سال 201۸ اقدام به اسارت 7 نماینده فلسطینی، 1۳00 اسیر 

آزاده و 1۵0 نفر بیمار و افراد دارای معلولیت کرده اند.
رژیم صهیونیستی همچنین سال 201۸ شمار زیادی افراد سالخورده 
بازداشــت کرده که مسن ترین آنان »حاج علی مصطفی وحش« ۹2 ساله 
اهل کرانه باختری اســت. در میان بازداشت شدگان، 11 دانشجو و استاد 

دانشگاهی نیز دیده می شود.
3۵ سال زندان برای جوان 17 ساله!

دادگاه رژیم صهیونیستی دیروز حتی »ایهم صّباح« نوجوان 17 ساله 
فلسطینی را که از سه سال پیش در زندان های صهیونیستی به سر می برد، 
به ۳۵ ســال حبس و پرداخت غرامت مالی یک میلیون شکلی )2۵0 هزار 
دار( محکوم و او را به تاش برای زخمی کردن نظامیان صهیونیســت در 
یک مجتمع صهیونیست نشین در شرق رام اه در سال 201۵ متهم کرد. 

سرویس خارجی-
برکناری برخی از مهم ترین 
وزرای کابینــه ســعودی از 
عربستان  خارجه  وزیر  جمله 
کارشناسان  تا  باعث شــده 
با  تاشــی  را  تغییرات  این 
از  بن ســلمان  نجات  هدف 
شکست های منطقه ای تحلیل 

کنند. 
سال 201۸ سال شکست های 

زلزله سیاسی در دولت عربستان 
کابینه سعودی قربانی بلندپروازی های 

بن سلمان شد

سرویس خارجی-
نخســت وزیر و دیگر مقامات ارشــد عراق به 
درخواســت »دونالد ترامپ« برای دیدار با وی در 
استان اانبار، پاسخ منفی دادند و سفر مخفیانه و 
سرزده رئیس جمهور آمریکا به این استان را نقض 
حاکمیت عراق دانستند. ترامپ هم گفت که علی رغم 
هزینه هفت تریلیون داری آمریکا در منطقه، او باز 

هم مجبور است مخفیانه به منطقه سفر کند!
عراق روز چهارشــنبه گذشته شاهد یک اتفاق بزرگ 
بود و باید آن را سیلی محکم دولت و ملت عراق به گوش 
آمریکا دانســت. این اتفاق را کــه رئیس جمهور آمریکا از 
روی جهــل و حماقت آن را زمینه ســازی کرد، اهمیتش 
به اندازه ای اســت که به عنوان یک نقطه عطف، در تاریخ 
عراق ثبت خواهد شد؛ این واقعه را در یک جمله می توان 
چنین خاصه کرد که »ملت و دولت عراق، هیبت پوشالی 

آمریکا را لگدمال کردند.«
»دونالد ترامپ« که با گذشــت دو ســال از ورودش 
به کاخ ســفید، هنوز هم درک درستی از تحوات منطقه 
ندارد و باد غرور رهایش نکرده اســت، چهارشنبه گذشته 
به همراه همســرش مخفیانه و به طور سرزده وارد پایگاه 
نظامی »عین ااسد« در استان »اانبار« شد، تا به اصطاح 
با نظامیان آمریکایی، به مناسبت عید کریسمس ضیافت 

برگزار کند و عکس یادگاری بگیرد.
واکنش دولت و پارلمان عراق

اما این دیدار سه ساعته ترامپ و پیامدهای آن، وحدت 
و یکپارچگی دولت و ملت عراق و در مقابل، شکست و خفت 

آمریکایی ها را به رخ جهانیان کشید.
قضیه از این قرار اســت کــه رئیس جمهور آمریکا از 
همان اســتان اانبار از »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر، 
»برهم صالح« رئیس جمهور و »محمد الحلبوسی« رئیس 
مجلس عراق خواست، به دیدارش در استان اانبار بروند! 
اما، نخست وزیر و دو مقام دیگر عراق، این درخواست را رد 
کرده و سفر سرزده رئیس جمهور آمریکا را نقض حاکمیت 
عراق خواندند. پارلمان عراق پس از مطلع شدن از ماجرا، 
نشست اضطراری برگزار کرد و »برهم صالح« رئیس جمهور 
عراق نیز طی سخنانی، به ترامپ یادآور شد که این کشور، 

تحت اشغال نیست.
واکنش مردم: اینجا فرزندان حیدر کرار

زندگی می کنند
در مرحله بعد، این مردم عراق بودند که از ماجرا با خبر 
شدند. آنها نیز با راه اندازی »هشتگ« در فضای مجازی، به 
رئیس جمهور آمریکا یادآور شدند که عراق، عربستان نیست. 
در پیام های مردم عراق آمده است: »اینجا )عراق( فرزندان 
حیدر کرار« و »اباعبداه الحسین)ع(« زندگی می کنند و 

نه فرزندان »معاویه« و »محمدبن عبدالوهاب«!

اعتراف ترامپ به شکست در منطقه

7 تریلیون دار خرج کردیم
حاا باید در تاریکی و مخفیانه به عراق سفر کنیم!

همچنین، همزمان با حضور ترامپ در اســتان اانبار، 
سفارت آمریکا در بغداد نیز هدف دو فروند موشک از طرف 

افراد ناشناس قرار گرفت.
واکنش گروه های سیاسی

گروه ها و جریان های سیاسی عراق نیز مثل مردم، به 
گونه ای علیه سفر مخفیانه ترامپ واکنش نشان دادند که 

عمق احساسات ضدآمریکایی آنها را نشان می دهد.
گــروه موســوم  به »عصائــب اهل حــق« که جزو 
زیرمجموعه بسیج مردمی )حشد الشعبی( به حساب می آید، 
اعام کرد: آمریکا را مثل سال 2011 مجبور خواهیم کرد 
که عراق را ترک کند. »قیس الخزئلی« مسئول این گروه 
هم اعام کرد، بازدید مخفیانه ترامپ از عراق، مغایر عرف 
دیپلماتیک بین المللی و بیانگر توطئه جدید آمریکا علیه 
ملت عراق است.»هاشــم الموســوی« سخنگوی جنبش 
»نجبا«ی عراق نیز این کشور را متعلق به شهدا و مقاومت 
دانســت و به آمریکا متذکر شد؛ در چنین کشوری، ایجاد 
پایگاه امکان پذیر نیســت. حزب اه عــراق نیز اعام کرد: 
آمریکا را مجبور به خروج از عراق می کنیم.»فراکســیون 
اصاح و بازســازی« در پارلمان عراق هم ســفر ترامپ را 
محکــوم و اعام کرد، اقــدام رئیس جمهور آمریکا، نقض 
آشــکار حاکمیت عراق است.ائتاف »سائرون« وابسته به 
»مقتدا صدر« امام خواستار برخورد محتاطانه با سفر ترامپ 

به عراق شده  است.
واکنش هادی عامری

»هــادی عامــری«، رئیس ائتاف »فتــح« و یکی از 
فرماندهان ارشد »حشدالشعبی« عراق، خطاب به ترامپ 
گفت: حضور هیچ نیروی زمینی خارجی و حتی پایگاه های 

ثابت )آنها( را در خاک عراق نمی پذیریم. 
به گزارش فارس، عامری تصریح کرد: بر ســر حضور 

هیــچ نیروی )خارجی( حتی برای آموزش، توافق نکرده و 
نخواهیم کرد.

واکنش عبادی و مالکی
»حیدر عبادی« و »نوری مالکی« نخست وزیران سابق 
و اســبق عراق هم با صدور بیانیه های جداگانه  ای، اعام 
کردند، حاکمیت عراق با جانفشانی ملت به دست آمده و 
خط قرمزی است که نمی توان آن را زیر پا گذشت. عبادی 
به آمریکایی ها متذکر شــد که این نوع تعامل با عراق، به 

حاکمیت این کشور آسیب خواهد رساند.
منتظر الزیدی

»منتظر الزیدی« خبرنگار تلویزیون »العراقیه« که در 
سال 200۸ به ســمت »جرج بوش« رئیس جمهور وقت 
آمریکا کفش پرتاب کرده و ســپس، از طرف مردم عراق 
به پاس این اقدامش، نماینده مجلس شد به سفر مخفیانه 
»دونالد ترامپ« به عراق واکنش نشــان داد و گفت: »اگر 
می دانستیم که تو به عراق می آیی، ۳0 میلیون کفش آماده 
می کردیم. این اظهارات، اوج احساسات ضدآمریکایی مردم 
عراق و همچنین شکســت آمریکا در منطقه را به خوبی 

آشکار می کند.
واکنش پارلمان عراق

کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق هم به دولت این 
کشور درباره نقشه های مشکوک آمریکا در سوریه هشدار 
داد. »رامی الســکینی« عضو کمیســیون روابط خارجی 
پارلمان عراق درباره کشانده شدن دولت این کشور به دام 
طرح های مشکوک و تردید آمیز آمریکا و تاش هایش برای 
ســوق دادن عراق به داخل سوریه هشدار داد و بر اهمیت 
هماهنگی امنیتی میان عراق و سوریه به دور از واشنگتن 
یا دیگران در راستای منافع دو کشور همسایه تاکید کرد.
الســکینی اظهار داشت، کمیســیون روابط خارجی 

پارلمان خواستار حضور وزیر خارجه در پارلمان برای بررسی 
پرونده های مربوط به تحرکات نظامیان آمریکایی در عراق و 
همچنان سخنان ترامپ مبنی بر خارج کردن نظامیانش از 
سوریه و دعوت از عراق برای اعزام نیرو به منظور پر کردن 

خأ ناشی از عقب نشینی آمریکایی ها شده است.
وی تاکید کــرد هرگونه تحرکات نظامیان آمریکایی، 
مشــکوک اســت و ما نمی دانیم در دام طرح ها و دیدگاه 

ترامپ درباره اداره منطقه گرفتار شویم.
السکینی خاطر نشان کرد، واشنگتن هیچ گامی جز در 
راســتای حمایت از منافعش برنمی دارد، در نتیجه ما باید 
از سیاست محوربندی با آمریکا دوری کنیم، زیرا به ضرر 
عراق و امنیت کلی منطقه اســت و باید در قبال گام های 
مشکوک واشــنگتن که تاش می کند ما را به سمت آن 

بکشاند، هوشیار و محتاط باشیم.
اظهارات ترامپ

رئیس جمهور آمریکا پس از ورود ســر زده به اانبار، 
بدون در نظر گرفتن شرایط و واقعیت های این کشور، اظهار 
داشــت که هیچ طرحی برای خروج نیروهای آمریکایی  از 
عراق در سر ندارد. به گزارش تسنیم، وی افزود: اگر بخواهیم 
عملیاتی در ســوریه انجام دهیم، ممکن است از عراق به 

عنوان پایگاه استفاده بکنیم!
ترامپ پس از بازگشت به کشورش نیز طی توئیتی، گله 
کرد که آمریکا علی رغم هزینه کردن بیش از هفت تریلیون 
دار در منطقه، هنوز هم وی باید تحت حفاظت شــدید 

امنیتی و آن هم مخفیانه به منطقه سفر کند.
حاشیه های سفر ترامپ

هواپیمای حامل رئیس جمهور آمریکا شــبانه و بدون 
اطاع دولت عراق، چهارشــنبه شــب وارد پایگاه هوایی 

»عین ااسد« در استان اانبار در غرب عراق شد. 
 ترامپ در ماه های اخیر با انتقادها روبه رو بود که چرا 
تاکنون با نظامیان خود در مناطق دور افتاده و ناامن دیدار 
نداشته اســت. اما فقط این مسئله نبود که رئیس جمهور 
آمریکا را به عراق کشانده است.بعد از اعام خروج آمریکا 
از ســوریه، ترامپ به شدت تحت فشار جمهوری خواهان، 
دمکرات ها و صهیونیســت ها قــرار گرفت. انتقادات تحت 
این عنوان بود که رئیس جمهور آمریکا پشــت هم پیمان 
خود در منطقه)رژیم صهیونیستی( را خالی کرده و عما 
ســوریه را تحویل ایران داده است. این وضعیت باعث شد 
که ترامپ برای برطرف شــدن اتهامات علیه خود، سفری 
عجوانــه را ترتیب بدهد.عاوه بر آن، ترامپ از این ســفر 
خود بهره برداری انتخاباتی نیز کرده و با پخش کاه هایی 
که ســال 201۹ روی آنها درج شــده بود، برای خود در 
انتخابات آتی تبلیغ کرده اســت. وی همجنین، در جایی 
گفته که چراغ های هواپیمایش در زمان ورود به آســمان 

عراق خاموش بوده است.

و حمایت  درخواست  با  ارتش ســوریه 
کردها، و در میان ناباوری و تهدیدات سران 

ترکیه، وارد شهر مرزی »منبج« شد.
در پی درخواســت کردهای مســلح موسوم 
به»یگان های مدافع خلق« از ارتش ســوریه برای 
ورود به شهر و منطقه مرزی »منبج«، فرماندهی 
کل نیروهای مسلح سوریه از ورود نیروهای ارتش 
به این شهر و بر افراشــته شدن پرچم سوریه در 

مرکزمنبج خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، این اقدام ارتش 
سوریه اندکی پس از درخواست رسمی یگان های 
مدافــع خلق از دولت برای ورود و کنترل منبج و 
حمایت از آنــان در مقابل تهدیدات ارتش ترکیه 

صورت گرفت. 
ُکرد  »جیهان احمد« سخنگوی شبه نظامیان 
موســوم به »نیروهای دموکراتیک ســوریه« نیز 
ورود ارتش ســوریه به منبج را تأیید و اعام کرد، 
نیروهای دموکراتیک با نیروهای دولتی ســوریه 
همکاری می کنند تا راه را به روی پیشروی احتمالی 

ترکیه ببندند.
وی هدف از ورود ارتش سوریه به منبج را حفظ 
این کشــور دانســت و عنوان کرد: ترکیه وارد هر 
منطقه ای که شود، هرگز از آن خارج نخواهد شد.
سخنگوی نیروهای دموکراتیک با  اشاره به اینکه 
پس از مقابله با ترکیه، مشکات میان کردها و دولت 
ســوریه حل خواهد شد، گفت: ما و نظام )سوریه( 
عضو یک خانواده هستیم؛ همانند پدر و فرزندانش 
که مشکات داخلی خود را بدون مداخله دیگری 

حل می کنند.
غافلگیری ترکیه

ترکیه هم که از این اتفاق غافلگیر شــده بود، 
تهدید کرد، طی روزهای آتی حمله به این شهر را 
با کمک نیروهای وابسته به خود در داخل سوریه، 

آغاز خواهد کرد. 
»رجب طیــب اردوغان « رئیس جمهور ترکیه 
و دیگر مقامات این کشــور اعام کرده بودند که 
ارتــش ترکیه به زودی وارد شــرق رود فرات در 
سوریه خواهد شد. منابع محلی در شمال سوریه هم 
اعام کرده بودند که گروه های وابسته به ترکیه در 
حال تحکیم مواضع خود در اطراف منطقه »منبج« 
هستند و قصد دارند همراه با عقب نشینی نیروهای 
آمریکایی از شرق سوریه، به این منطقه حمله کنند.
در هــر حــال، تحــرکات و نقــل و انتقــال 
 نظامــی، ترکیــه در مناطــق مــرزی همچنان

 ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیروز در استان 
شمالی»کارس« ترکیه یک گروهان ویژه کماندویی 

ارتش این کشــور پس از انجام مراســم ویژه وداع 
و بدرقه، با دو فروند هواپیمای ترابری به اســتان 

»شانلی اورفا« در مرز ترکیه و سوریه منتقل شدند.
شهر منبج در شمال استان حلب و در نزدیکی 
مرز ترکیه واقع شده است. ساکنین این شهر کرد 
و عرب  هســتند. منبج در مرداد سال ۹۵ به دست 
یگان های مدافع خلق از اشــغال داعش خارج شده 

است.
سایر رویدادها:

*مسکو به تل آویو هشدار داد که حمله اسرائیل 
به سوریه بی پاسخ نخواهد ماند.

*ساکنان شهر»رقه« سوریه در حمایت از دولت 
و ارتش این کشور تظاهرات کردند.

*سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت، بازگشت 
سوریه به اتحادیه عرب، ضروری است. 

پی درپی بن ســلمان بود و این تغییر و تحوات گویا با هدف مقصر معرفی 
کردن هر کسی جز بن سلمان صورت می  گیرد.

محمد بن سلمان ولیعهد ســعودی در چند سال اخیر با چالش هایی 
مواجه بوده که تقریبا در همه آنها شکست خورده است. جنگ یمن، بحران 
ســوریه، انتخابات لبنان، محاصره قطر و قتل خاشقجی مسائلی بودند که 
بن سلمان به عنوان بازنده بزرگ در همه آنها مطرح است. در این شرایط 
فشــارها بر بن ســلمان در مورد قتل خاشقجی باعث شد که وی حتی تا 
آســتانه برکناری از ولیعهدی نیز پیش برود. در این شرایط بن سلمان به 
عنوان حاکم عملی عربستان پادشاه سعودی را وادار به تغییراتی در کابینه 
عربستان کرده که برخی آن را تاش ولیعهد سعودی برای تثبیت قدرت، 
برخی آن را باج بن سلمان به مخالفان و برخی نیز آن را صرفا یک فریب 

در راستای انحراف افکار عمومی می دانند. 
طبق گزارش های منتشر شده، پادشاه عربستان با صدور فرمانی تغییراتی 
را در کابینه این کشور ایجاد و برخی مقامات و شاهزادگان سعودی را نیز بر 
کنار کرده است. در روند تغییر ساختار کابینه و شورای امور سیاسی و امنیتی 
عربستان، عادل الجبیر وزیر خارجه ضدایرانی عربستان برکنار و »ابراهیم 
العساف« به عنوان جانشین وی انتخاب شده است. »العساف« وزیر اقتصاد 
و دارایی عربســتان بود که دو سال پیش در جریان اقدامات بن سلمان با 
عنوان مبارزه با فساد برکنار شده بود! الجبیر هم به عنوان وزیر مشاور در 
امور خارجه تعیین شده است! عادل الجبیرپس از برکناری از ملک سلمان 
بن عبدالعزیز، پادشــاه عربستان و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور به 
خاطر صدور دستور برکناری وی از سمت وزیر خارجه و تعیین او به عنوان 

وزیر مشاور در امور خارجه قدردانی کرده است!
»عبداه بن بندر« نیز به عنوان وزیر گارد ملی عربستان و ترکی الشبانه 
به عنوان وزیر اطاع رسانی عربستان معرفی شدند. همچنین ترکی آل الشیخ 
از ریاست ســازمان ورزش عربستان برکنار شده است. شاهزاده فیصل بن 
خالد، امیر منطقه عســیر نیز از سمت خود برکنار و به عنوان مشاور دفتر 
سلطنتی انتخاب شد و شاهزاده ترکی بن طال جانشین او به عنوان امیر 
منطقه عسیر شده است. محمد بن نواف بن عبدالعزیز بن آل سعود، سفیر 
عربستان در لندن نیز در جریان این تغییرات برکنار شده است. همچنین 
محمد بن صالح الغفیلی، مشاور امنیت ملی از سمت خود برکنار و مساعد 
بن محمد العیبان، به عنوان جانشــین وی انتخاب شــده است. در کل در 
تغییرات کابینه عربستان، مقامات جدیدی برای ریاست گارد ملی، اداره کل 
امنیت عمومی و وزارت اطاع رسانی معرفی شده اند. سعودی ها می گویند 
سلمان پادشاه عربستان دستور داده یک سازمان فضایی ملی نیز ایجاد شود 
که ریاســت آن را یکی دیگر از پسران وی به نام »سلطان بن سلمان  « در 
اختیار خواهد داشت. سلطان بن سلمان اولین فضانورد عرب به شمار می رود!

واکنش ها
تغییرات گســترده در کابینه سعودی که برخی آن را »زلزله سیاسی« 
نامیده اند واکنش های متفاوتی به دنبال داشــته است. »روزنامه نیویورک 
تایمز« در این ارتباط، نوشــته »علی رغم افزایش انتقاد های بین المللی از 
ولیعهد عربســتان، پادشاه این کشور با ایجاد تغییرات در کابینه، اهرم های 
قدرت را در دســتان پســرش تثبیت کرد، زیرا بسیاری از افرادی که ارتقا 
مقام یافتند از دوســتان نزدیک محمد بن ســلمان هستند. وال استریت 
 ژورنال هم این تغییرات را در راســتای حمایت پادشاه از بن سلمان تعبیر

 کرده است. 

در عملیات کم نظیر ارتش و نیروهای مردمی یمن در استان 
الجوف، شمار زیادی از فرماندهان نظامی ائتاف سعودی، کشته 

شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المســیره، یک منبع نظامی در 
وزارت دفاع یمن از کشته شدن شماری از فرماندهان اطاعاتی و نظامی 
عربستان در عملیات کم نظیر ارتش و  نیروهای مردمی خبر داده است. 
در همین راستا خبرگزاری رسمی یمن »سبأ نت« نیز به نقل از »یحیی 
سریع«  سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعام کرده ارتش و کمیته های 
مردمی بعد از عملیات شناســایی دقیق، نیروهای مزدور را که در صدد 
ورود بــه پایگاه نیروهای یمنی در الجوف بودند، غافلگیر کردند. در این 
عملیات غافلگیرانه گروهی از نیروهای مزدور در یک میدان مین گرفتار 
شــدند که در پی آن بیش از 2۵ نفر کشته و زخمی شدند و تجهیزات 
نظامی آنها نیز منهدم شد. یک سرهنگ کویتی و تعدادی از فرماندهان 
بلندپایه ائتاف ســعودی نیز روز پنجشنبه در عملیات منحصر به فرد 
نیروهای ارتش یمن و انصاراه در استان »الجوف« واقع در شمال شرقی 
یمن کشته شدند. در همین ارتباط، یک منبع نظامی وابسته به وزارت 
دفاع یمن گفت در این حمله، تعداد زیادی از شــبه نظامیان ائتاف از 
جمله »فاح الهاجری« سرهنگ کویتی که در دستگاه اطاعاتی سعودی 
فعالیت داشــت، از پای درآمدند. منبع یمنی تاکید کرد که آپاچی های 
ســعودی تاش کردند تا مزدوران را نجات دهند، اما این عمات نجات 

بی فایده بود و جسد ده ها نفر از شبه نظامیان در صحرا رها شده است.

در »الجوف« اتفاق افتاد
هاکت شماری از

 فرماندهان اطاعاتی و عملیاتی عربستان 
در عملیات منحصر به فرد انصاراه

آیت اه شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین صبح روز جمعه 
در جریان سفر خود به عراق با    آیت اه سید علی سیستانی از مراجع 
نجف اشرف دیدار تاریخی داشت. رهبر شیعیان بحرین پس از ترخیص 

از بیمارستانی در لندن به نجف رفت.
 آیت اه شــیخ عیسی قاســم عالم بزرگ بحرینی که در پی محاصره از 
سوی رژیم آل خلیفه و وخیم شدن وضعیت سامتی اش برای عمل جراحی 
و طی کردن دوران درمان به لندن منتقل شــده بود، پس از گذشت۵0 سال 
از آخرین ســفرش به عراق، روز چهارشنبه ۵ دی )2۶ دسامبر( برای زیارت 
عتبات مقدســه وارد این کشور شد.  وی روز پنج شبنه وارد نجف اشرف و به 
زیارت حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین )علیه الســام( مشرف شد. جمعیت 
وفاق ملی اســامی بحرین با انتشار عکس دیدار آیت اه سیستانی وآیت اه 
شیخ عیسی قاســم اعام کرد: »آیت اه سیستانی بعد از استقبال از آیت اه 
شــیخ عیسی قاسم و اطمینان از سامت ایشان، برای ایشان عافیت و شفای 
کامل مسئلت کرد. ایشان همچنین برای مردم بحرین خیر و برکت و امنیت 
و ثبات مســئلت کرد.«به گزارش ایرنا، شیخ عیسی قاسم عصر روز پنجشنبه 
در مراسم بزرگداشت آیت اه هاشمی شاهرودی که از طرف دفتر نمایندگی 
رهبر معظم انقاب در نجف برگزار شده بود، نیز شرکت داشت. در این مراسم 
»قیس الخزعلی«، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق با شیخ عیسی قاسم 
دیدار کرد. این رهبر حشــد شعبی عراق دراین دیدار ضمن خوش آمدگویی 
به شــیخ عیسی قاسم تأکید کرد: »به زودی با عزت و پیروزمندانه به میهن 

خود باز می گردید.«
ســید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی نیز روز پنجشنبه با آیت اه 
عیســی قاســم دیدار و با وی درخصوص دغدغه های جهان اسام و پیروان 
اهل بیت )ع( و اهمیت راه حل های مبتنی بر اندیشــه و شناخت برای حل و 
فصل چالش های پیش روی امت اســامی گفت وگو کرد. شیخ عیسی قاسم 
دو سال پیش از سوی رژیم آل خلیفه به اتهام تحریک به خشونت علیه نظام، 

سلب تابعیت شده است.

در نجف اشرف صورت گرفت
دیدار تاریخی دو عالم بزرگ شیعه

شیخ عیسی قاسم و آیت اه سیستانی

دیروز اتفاق افتاد

ورود ارتش سوریه به منبج در میان بهت و حیرت اردوغان و همراهی کردها

تظاهرات گســترده در اعتراض به وضعیت اقتصادی در 
تونس و سودان همچنان ادامه دارد و مردم روز جمعه مجددا 

به خیابان ها سرازیر شدند. 
ده روزی است که از آغاز تظاهرات در سودان می گذرد و همچنان 
اوضاع این کشور در شرایط بی ثباتی به سر می برد. سودانی ها در نهمین 
روز از تظاهرات خــود و روز جمعه تظاهرات میلیونی در اعتراض به 
وضعیت اقتصادی برگزار کردند. چندین هزار کیلومتر آن طرف تر و در 
تونس نیز اوضاع به شدت به هم ریخته تا جایی که تظاهرات پنچشنبه 
شب و برای سومین شب متوالی برگزار شد. خبرگزاری آسوشیتدپرس 
روز گذشته و به نقل از سخنگوی نیروهای ضداغتشاش تونس نوشت، 
تظاهرات در شــش شــهر مختلف این کشور شدت یافته و نیروهای 
امنیتــی 22 تظاهرکننده را تاکنون بازداشــت کرده اند. تظاهرات در 
تونس پس از انتشار فیلمی توسط »عبدالرزاق زرقی«، عکاس خبری 
تونس پیش از خودسوزی اش آغاز شد که در آن نسبت به اوضاع کشور 

و میزان بیکاری اظهار ناامیدی کرده بود.

سودان و تونس همچنان
در آتش خشم معترضان می سوزند


