
 

شرکت آب و فاضاب استان یزد در نظر دارد مقدار 396 متر 
لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر جهت اســتفاده در آدمرو شــبکه 
فاضاب شهری از محل منابع داخلی و تحت نظارت کمیسیون فنی 
خرید خود، از تولیدکنندگان واجد شــرایطی که بتوانند کاای مورد 
نیاز را یک ماهه تحویل دهنــد،  از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی خریداری نماید.
از کلیه شرکت های تولیدکننده دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی 
لغایت 97/10/15 پس از ثبت نام در پایگاه این شــرکت به نشــانی 
www.abfayazd.ir و واریز وجه به صورت اینترنتی نسبت به 

دریافت اسناد مناقصه اقدام فرمایند.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 210/000/000 ریال می باشد که 
متقاضی می تواند مبلغ مذکور را به یکی از صور پیش بینی شــده در 
آیین نامــه تضمین برای معامات دولتی که در اســناد مناقصه درج 
شده اســت، ارائه نماید. مهلت ارایه پیشنهاد تا ساعت 14:00 مورخ 

97/10/30 می باشد.
بازگشــایی پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 8 صبح مورخ 

97/11/1
بازگشــایی پاکت های الف، ب و ج: ســاعت 10 صبح مورخ 

97/11/2
نشــانی مناقصه گزار واقع در شــهر یزد، خیابان آیت ا...کاشانی، دفتر 
قراردادها، اتاق شــماره 7 و شــماره تلفن تماس 035-3164136 

می باشد.

شرکت آب و فاضاب استان یزد سهامی خاص

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضابشماره 971021

 استان یزد
نوبت دوم

 

اداره کل راه و شهرسازی سیســتان و بلوچستان در نظــر دارد 
فراخــوان ارزیابــی کیفی احداث و بهســازی محورهای روســتایی حوزه 
اســتحفاظی خود را جهت تهیه لیســت کوتاه از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شــماره 200974539000015 برگــزار نماید. کلیه 
مراحل فرایند ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد تا تهیه فهرســت 
کوتاه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت )ســتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است پیشنهاددهندگان 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- تاریخ انتشار اسناد ارزیابی در ســامانه ستاد: روز دوشنبه 

مورخه 97/10/10
2- مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سامانه ستاد: روز 

شنبه مورخه 97/10/15
3- ازم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان در ارزیابی کیفی عاوه بر ارسال 
مدارک به صورت الکترونیکی در ســامانه ستاد، پاکت حاوی اسناد شرکت در 
ارزیابــی کیفی را به صورت اک و مهر شــده، حداکثر تــا پایان وقت اداری 
مورخه 97/10/30 به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 

به آدرس: زاهدان میدان شهداء تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
4- رشته موردنظر: راه و ترابری

5- مبلغ  کارکرد از محل اعتبارات طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه 
اسامی قابل پرداخت می باشد.

6- شــماره تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
021-41934

7- اطاعات این مناقصه در پایگاه ملی اطاع رســانی مناقصات نیز ثبت 
می گردد.

شناسه آگهی: 333284    شناسه نوبت چاپ: 360795
اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

آگهی فراخوان 
اداره کل راه و شهرسازیارزیابی کیفی

سیستان و بلوچستان
نوبت دوم

م الف 1947

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 

بــه اســتناد صورتجلســه 

عــادی  مجمــع عمومــی 

به طــور فوق العــاده مورخ 

1396/12/12تصمیمــات 

ذیل اتخاذ شد: آقای محمود 

حفیظــی به شــماره ملی 

0042689740 به ســمت 

آقای  هیئت مدیــره،  رئیس 

شماره  به  حفیظی  علی رضا 

ملــی 0082085404 بــه 

ســمت مدیرعامــل و عضو 

هیئت مدیــره و خانــم الهه 

حفیظــی به شــماره ملی 

0082562131 به ســمت 

نایب رئیــس هیئت مدیــره 

برای مدت نامحدود انتخاب 

شدند. کلیه اســناد و اوراق 

بهادار و تعهدآور شــرکت از 

قبیل چک، ســفته، بروات، 

عقود اسامی و قراردادها و 

اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامــل منفردا همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور

اداره ثبت 
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت 

کاغذگستران 
اهورا بامسئولیت 

محدود
 به شماره ثبت 

 515744
و شناسه ملی 
 14007084151
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* حضرت آیت اه العظمی خامنــه ای در دیدار »زیاد الَنخاله« دبیرکل جنبش جهاد اســامی 
فلســطین و هیئت همراه : فلسطین با قدرت خواهد ماند و به لطف الهی در آینده نه چندان دور، 

پیروزی نهایی ملت فلسطین محقق خواهد شد.
* بر اساس این معادله اگر مقاومت کنید، پیروز خواهید بود و اگر مقاومت نکنید پیروزی نخواهید داشت؛ 

اما به فضل الهی، مردم فلسطین در مبارزه با رژیم صهیونیستی تاکنون مقاومت کرده و پیروز بوده اند.
* پیروزی اصلی این بوده است که رژیم صهیونیستی که ارتش های عربی نتوانستند آن را شکست 
دهند، به وســیله  مردم فلســطین و گروه های مقاومت به زانو درآمد و به اذن الهی پیروزی های 

بزرگ تری نیز خواهید داشت.

* علت پیروزی های مستمر ملت فلسطین در سال های اخیر، ایستادگی و مقاومت بوده است و 
در آینده و تا زمانی که مقاومت وجود داشــته باشد، روند افول و زوال رژیم صهیونیستی ادامه 

خواهد داشت.
* فشارها هرگز موجب نخواهد شد تا ما از وظیفه الهی، دینی و عقانی خود در حمایت از فلسطین 

منصرف شویم.
* زیاد الَنخاله دبیرکل جهاد اسامی فلسطین: امروز توانایی ها و قدرت مقاومت اسامی فلسطین 
بیش از هر زمان دیگر است، به گونه ای که اگر جنگی رخ دهد، تل آویو و همه  شهرها و شهرک های 
رژیم صهیونیستی در تیررس هزاران موشک مقاومت قرار خواهند داشت.                          صفحه۳

يادداشت میهمان

سناریویی
 برای سال 98 !

خبر ویژه

فاصله گذاری رندانه
مدعیان اصاحات با دولت روحانی

صفحه2 صفحه2

آغاز سال نو میادی
 بر هموطنان مسیحی مبارک باد

رهبر انقاب در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسامی تاکید کردند

درتل آویو  فلسطین  حکومت 
تشکیل خواهد شد

* ســرپوش دولت بــر گرانی کااهای اساســی با 
سانسور آمار تورم.

* شــکایت مردمی از خودروســازان 600 درصد 
افزایش یافت.

* شیات: کمبود ماهی نداریم.

* رئیس انجمــن انبوه ســازان: 97 درصد مصالح 
ساختمانی کشور در داخل تولید می شود.

 * آغاز مقابله با پوشــاک قاچاق از فروشــگاه های
400 متر به باا.

صفحه۴

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی:

هزینه های جاری دولت
بودجه کل کشور را گروگان گرفته است

* آمریکا تخریب پایگاه های نظامی خود در سوریه 
و خروج از شرق فرات را آغاز کرد.

 * کارنامــه انصــاراه در ســالی کــه گذشــت؛ 
689 عملیات زمینی، هوایی و دریایی.

* واشــنگتن پست: ترامپ در ســالی که گذشت 
7600 دروغ گفت؛ روزی 15 دروغ!

* جنگنده های اسرائیلی هنگام حمله به سوریه از هواپیماهای 
مسافربری لبنان به عنوان سپر استفاده می کردند.  صفحه آخر

شبکه تلویزیونی عراق:

ترس از حزب اه عراق
علت سفر مخفیانه ترامپ به اانبار بود

۳

از سوی رهبر معظم انقاب صورت گرفت  
انتصاب حجت ااسام 
حاج علی اکبری 
به امامت جمعه موقت 
تهران 

کاسبی سیاسی با خون جوانان
از کربای 4 تا حادثه دلخراش دانشگاه آزاد

 فرانسه 
در شب سال نو

به حال آماده باش 
کامل درآمد
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* طی روزهای اخیر دو ماجرای دلخراش »سقوط 
اتوبــوس دانشــجویان دانشــگاه آزاد واحد علوم 
و تحقیقــات« و همچنیــن توئیــت جنجالــی 
محســن رضایــی دربــاره عملیــات کربای 4 
کــه هر کــدام در جای خــود نیازمند بررســی 
 صحیح و تخصصی اســت، شــدیدا خبرساز شده

است.
* جــان باختن هموطنــان در ســوانح، فرصت 
مناســبی بــرای دنبال کــردن اهداف سیاســی 
نیســت اما برخی اصاح طلبان نشان داده اند که 
حاضرند عواطــف عمومی را در این گونه موارد به 
 بــازی بگیرند تا اغراض جناحــی خود را پیگیری

کنند.

* از همان ساعت اولیه انتشار خبر حادثه دانشگاه 
آزاد، در حالی که عواطف عمومی جریحه دار شده 
و خانواده های بســیاری داغدار عزیزان و فرزندان 
خود بودند جریان مدعی اصاحات و رســانه های 
زنجیره ای وابســته در تدارک سیاسی و جناحی 
کردن این ماجرای غم انگیز و تاســف بار بودند تا 
طبق معمول از خــون قربانیان این حادثه پلی به 

مطامع سیاسی خود بزنند. 
* در ماجــرای توئیت محســن رضایی از فرماندهان 
دفاع مقدس نیز مدعیان اصاحات ســعی کردند از 
یک موضوع تخصصی نظامی ، برای خود متاع سیاسی 
بسازند و آن را با آغشتن به خون شهدای مظلوم این 
عملیات، به افکار عمومی بفروشند.             صفحه۲

رئیس جمهور: برجام 
فقط یکی از خیرات 
دولت است!
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بودجه 98 گرفتار
 اشکاات سا ختاری 
درآمدهای موهوم 
و غیرشفاف

7



اخبار كشور
صفحه 2

   سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
24 ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۸۹

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* چــرا رســانه های غوغاگر صحبتی از عملیات فریب ایــن روزها به میان 
نمی آورند. عملیات فریب این اســت که مدام اعام می کند لوایح چهارگانه 
موجب تقویت برجام می شود و... قربانی این عملیات فریب نیز مثل فریب های 

قبلی مردم اند. مردم هستند که باید خسارت آن را پرداخت کنند.
0905---9112
* رئیس جمهور در خرداد ماه در جلسه اقتصاددانان گفت، ممکن است آب 
کم داشــته باشیم اما دار کم نداریم. در مرداد ماه هم اظهار داشتند، دار 
در ســه ماهه اول 97 بیشــتر از سه ماهه مشابه 96 است و... ولی به هنگام 
تقدیم بودجه به مجلس اظهار داشــت صنــدوق ذخیره ارزی از دار خالی 
اســت! بااخره مردم کدام قول رئیس جمهور را بپذیرند؟! مگر طبق اظهار 
قبلی ایشــان و وزیر امور خارجه قرار نشــد با برجام، اجناس ارزان شوند؟ 
وزیر خارجه هم هفته قبل اظهار داشت، هدف برجام اقتصادی نبوده است! 

چقدر ضد و نقیض؟!
وحیدی
* از مجلس و دستگاه قضایی درخواست می شود با کسانی که در متن دولتند 
و هرازچند گاهی اعام می کنند خزانه خالی است برخورد کنند. چون این 

کار بدانند یا ندانند گرا دادن به دشمن است.
0918---5411
* چــرا روزنامه های زنجیره ای، روز گرامیداشــت حماســه 9 دی در اکثر 
شــهرهای کشور را پوشــش ندادند؟! تاکی قرار است مثل کبک سرشان را 

زیر برف پنهان کنند؟
شکیبا
* تعلل اروپا در انجام تعهدات برجامی اش بدین خاطر اســت که اطمینان 
دارد که تا دولت آقای روحانی هست ایران از برجام خارج نخواهد شد بدین 

خاطر میلی به انجام تعهداتش ندارد.
021---3152

* برجام در همان روزهای ابتدایی حیات با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد 
لذا این گفته که FATF و CFT برای زنده نگه داشتن برجام ضروری است 
یک عوام فریبی است. زیرا در همان روزهای ابتدایی برجام توافقی سوخته بود.
081---8979

* زمانــی که دولت اصرار بر تصویب CFT می کند، دشــمنان هم ســعی 
می کنند از همان جهت فشار بیشتری به مردم و نظام اسامی وارد کنند.

021---0129
* مدعیــان دروغیــن اصاحات و حامیــان برجام از آنجا که به دربســته 
برخورده اند به دنبال مقصران خیالی می گردند اگر انصاف داشته باشند باید 

از پیشگاه ملت به ویژه منتقدین دلسوز عذرخواهی بکنند.
0933---2977
* پیام ها و مطالب دردناکی از مردم در این ستون چاپ می شود. چقدر خوب 
بود که امکان اطاع آقای رئیس جمهور از این مشکات و گرفتاری ها وجود 

می داشت و گره ای از مشکات ملت از این طریق مرتفع می شد.
0913---6379
* حــال کــه دولت در صحن علنی مجلس به گرانفروشــی اموال مردم در 
شــرایط سخت اقتصادی اعتراف کرده، وظیفه مجلس است که ورود کند و 
در صورت لزوم مقصران را اســتیضاح کند. همچنین دستگاه قضایی باید با 

گرانفروشان دولتی شدیدتر از گرانفروشان عادی برخورد کند.
0910---0692
* اگر ســران فتنــه در حصر نبودند تا به حال برخــی از خود فتنه گران و 
اصاح طلبان که نزدیکی هایی به مهدی هاشمی قهدریجانی معدوم داشته اند 
سرشان را به زیرآب کرده بودند. زنده بودن اینها مدیون رأفت نظام اسامی 

و رهبری است.
0912---5364
* شــرکت های تولیدکننده لوازم خانگی که قیمت کااهای خود را در این 
مــدت تا 4 برابر افزایش داده اند حاضر نیســتند بعد از کاهش نرخ دار در 
بازار به اندازه ده درصد قیمت کااها را پایین بیاورند آیا مجلس و نمایندگان 

وظیفه ندارند جلوی این گرانی افسارگسیخته را بگیرند.
0990---7211

* بانک مرکزی می گوید رویکرد جدیدش تولید و اشــتغال است اما برخی 
بانک ها همکاری نمی کنند و دســتورالعمل های ما را دور می زنند! آیا واقعا 
بانــک مرکزی توانایی برخورد بــا بانک های متخلف را ندارد؟ چرا آنها را به 
مردم اعام نمی کند؟ حداقل بانک هایی را که همکاری می کنند معرفی کنید 

تا مورد تشویق قرار گیرند.
0937---1154
* شــبکه یک سیما خیلی به موقع فیلم قاده های طا را پخش کرد. بابت 

این زمان شناسی از مدیران شبکه تقدیر و تشکر می کنیم.
0918---8631
* دولتمردان را به هرچه که قبول دارند قســم می دهم که فکری به حال 
وضع آشــفته اقتصاد کشور و گرانی مســکن بکنند اگر از اسم مسکن مهر 
ناراحت می شوند با یک اسم دیگر برای حل مشکل مسکن مردم قدم بردارند 

و مساعدت  داشته باشند.
0912---0594
* از وزیر راه و شهرسازی سؤال کنید، افرادی که موعد وام مسکن آنها رسیده 
ولی توانایی خرید یک واحد آپارتمان چند متری در این آشفته بازار مسکن 
ندارند باید چکار کنند؟! لطفا تدبیری نمایید تا قیمت مسکن کاهش یابد.
0936---8318
* با یک میلیون و دویســت و پنجاه هزار تومان حقوق بازنشستگی در یک 
زیرزمین با داماد و عروس و نوه با مشقت زندگی را می چرخانیم. مسئوان 
لطفا دیگر با وعده های غیرعملی  ما را رنج ندهند. چندین ماه در شــیپور 
واریز )سبدکاای( 200 هزارتومانی به حساب سرپرست خانوار دمیدند ولی 
هیچ  خبری نشــد؟! در ضمن هر ماه حقوق ما را سی ام ماه واریز می کردند 
ایــن مــاه 29 ماه واریز کردند کــه 37 تومان بابت یــک روز زودتر هم از 

حقوق مان کسر کردند!
محمودی
* مســئوان تعزیرات حکومتی چرا به گران  فروشی دستمال کاغذی ورود 

نمی کنند؟
دشتی
* علی رغم کاشت و برداشت فراوان سیر در کشور، متاسفانه در میادین تره بار 
اســتان سیستان و بلوچستان، سیر پاکستانی با اسم و بسته بندی ایرانی به 

فروش می رسد. از مسئوان امر غافل درخواست رسیدگی دارم!
0915---3739
* در منطقه عباس آباد تنکابن اجازه ساخت و ساز غیرقانونی صادر می شود. 
مثا فاصله بنای ساخته شده تا دریا 40 متر است و ملک های ساخته شده 
جواز یا پروانه ســاخت معتبر ندارند. فقط هر فردی که در آن منطقه اقدام 

به خانه سازی کند باید مبلغی را واریز کند!
021---6333

* چند مدت قبل که عملیات رجیســتری گوشی های تلفن همراه انجام شد 
بنده به دلیل بیماری بســتری بودم و موفق به این کار نشــدم، شاید امثال 
بنده در ســطح کشور زیاد باشــند به همین دلیل درخواست داریم شرکت 

مخابرات فرصت  دیگری را برای این کار تعیین و اعام بکند.
یوسفی
* بنیاد شهید و جانبازان درخصوص بیمه تکمیلی جانبازان هیچ مسئولیتی 
را نمی پذیرد در نتیجه این حق بیمه حذف شده و مشکات زیادی به وجود 

آمده است. امیدواریم رسیدگی شود.
0918---5560
*  به شعبه بیمه ... در قرچک ورامین برای بیمه موتورسیکلت خود مراجعه 
کــردم مبلغ 108 هزار تومان بابت بیمه موتور و 29 هزار تومان برای بیمه 
انفرادی از کارت بانکی بنده پول برداشــت کــرده در حالی که بنده خودم 
تحت پوشش بیمه محل کارم هستم. اعتراض کردم گفتند هر جا می توانی 

برو شکایت کن.
ولی خانی

* نام شرکت بیمه در کیهان محفوظ است.
* چرا وقتی قیمت یک متر لوله گاز )یک اینچ( 15 هزار تومان می باشــد 

شرکت گازرسانی با ما متری 29 هزار تومان حساب کرد؟ 
0913---8350

فاصله گذاری رندانه
مدعیان اصاحات با دولت روحانی

با عیان شــدن ناکارآمدی دولت، دعوای میان مدعیان اصاحات و اعتدال  
باا گرفته است.

روزنامه فرهیختگان در این باره نوشت: »به نمک نشناسی کاری ندارم، ولی 
قربــان دهنت آقای واعظی. اصا همه رای مال خــود آقای روحانی بوده، همه 
افتخارات دولت و رئیسش هم مال خودتان، قبول؟« این توئیت رئیس دفتر رئیس 

دولت اصاحات خطاب به رئیس دفتر رئیس جمهور است.
اصاح طلبان نیــک می دانند که دولت دوم برای هر رئیس جمهوری، دولت 
حســاب محسوب می شود؛ ازاین رو بعد از انتخابات 96 و پیروزی دوباره حسن 
روحانی در رقابت انتخاباتی، هر یک سعی کردند به عناوین مختلف فاصله خود 
را بــا دولت حفظ کننــد. از این رو گاهی خود را میراث خوار بی موهبت عملکرد 
دولت روحانی خواندند و گاهی دیگر با اظهار پشیمانی و نگاه منتقدانه به دولت، 
ســعی کردند خود را جدا از دولت نشــان دهند. چند ماه بعد و با شــروع سال 
97 پایان ماه عســل دولت و اصاح طلبان اظهر من الشــمس شد و سرعت عبور 
حامیان تکراری از دولت نیز بیشــتر؛ چراکه هم ایده مرکزی پرطمطراق دولت 
یعنی برجام، ترامپیزه شده بود، هم دستان تدبیر دولت در مدیریت امور، خالی 
بودن شــان عیان. از طرفی دیگر هم روزها به ســرعت به انتخابات بعدی یعنی 
انتخابات مجلس یازدهم نزدیک می شــد. از این رو ضرورت نگاه به ســبد رای، 
فرافکنی و عبور را بار دیگر به نسخه پیچی های تئوریسین های اصاحات کشاند؛ 
ســبد رایی که روزی با تکرار و جوســازی هایی چون »مردم یادتان هســت« و 
دیوارکشی خیابانی پر شده بود و امروز به آنجا رسیده که هیچ چیز برای مردم 

موهوم تر از درد جیب ها و سفره هایشان نیست.
منفعت طلبی جریانی باعث شده آنها که روزی خود را تضمین دولت روحانی 
و حتی دندانه های کلیدش می خواندند، امروز رای به حسن روحانی را تکدی گری 

سیاسی می دانند و فرمان تند کردن فضای سیاسی را صادر می کنند.
از آن طرف دولتی ها هم بدشــان نمی آید به روی اصاح طلبان بیاورند که 
بی آنکه نامه فدایت شومی برایشان فرستاده باشند، به واسطه روحانی توانستند 

از انسداد سیاسی ناشی از تندروی های گذشته شان خارج شوند.
چندی پیش شــکوری راد زبان به تحقیر اعتدال و توسعه  گشود و گفت که 
حتی تا پیش از انتخابات نمی دانســته حزبی با این عنوان وجود دارد. حاا هم 
جوادی حصار، عضو شــورای مرکزی اعتماد ملی خطاب به واعظی پرسیده اگر 
شــما با سرمایه اجتماعی حزب اعتدال وتوسعه وارد عرصه رقابت های انتخاباتی 
می شــدید، درصد پیروزی تان چقدر بود؟ کارگزاران و اعتدال و توســعه هم که 
چندی پیش با بیانیه، حســابی از خجالت هم درآمدند؛ کارگزارانی ها به نوبخت 
اعتدال و توســعه ای ها تاختند و اعتدالی ها هم که اختیارات بی شمار جهانگیری 

کارگزاران را به رخ شان کشیدند.
از کشمکش های با رنگ و بوی قدرت خواهی که بگذریم، دولت روحانی آش 
کشــکی است که اصاح طلبان می دانند که بخورند یا نخورند، به پایشان نوشته 

شده و مردم کارنامه دولت را نمره اصاحات می دانند.
بیان کار دولت در مهار تورم
و حمایت از تولید روشن نیست

دولت باید گزارشــی از بیان کار خود بدهد که چرا با وجود کاهش قیمت 
ارز، قیمت ها پایین نیامده است.

به گزارش الف، دکتر ابراهیم رزاقی در یادداشتی نوشت: با گران شدن نرخ 
دار، اولین پیامی که به جامعه مخابره شد، گرانی گسترده به خصوص در کااهای 
اساسی بود. همین اتفاق هم افتاد و قیمت بسیاری از اجناس سر به فلک کشید.
این سیر صعودی از جایی شروع شد که ارز 4200 تومانی به واردکنندگان 
اختصاص یافت و مجالی را برای آن ها فراهم کرد که با استفاده از دار ارزان قیمت، 
از بی سر و سامان بودن واردات نهایت بهره را ببرند و انبوهی از کااهای مصرفی 

و تجماتی را به داخل سرازیر کنند.
کشــور از بی ضابطه بودن ورود کااهای غیرضروری در رنج بود و این اتفاق 
هم مزید بر علت شــد تا عاوه بر افزایــش بی رویه واردات با دار ارزان قیمت، 
همان کااهای بی کیفیت به چند برابر قیمت واقعی به فروش برسند. این یعنی 
یک بازی دو سر باخت. نه واردات کاهش یافت و نه قیمت کااهای این چنینی.
پس از آنکه قیمت دار به 18 الی 19 هزار تومان رسید، »نظارت« و »مهار« 
بازار ارز باعث شــد تا التهابات فروکش کرده و قیمت دار با ســرعت زیادی در 
ســرازیری بیفتد. برخورد قاطع قوه قضائیه با دانه درشــت های بازار ارز نیز تأثیر 
بسزایی بر کاهش نرخ ارز داشت. اگر به افزایش قیمت دار برگردیم، یک عامل 

بیش از عوامل دیگر در آن نقش داشت: »سوء مدیریت«!
مدیریت که نباشــد، انتظار برنامه ریزی هم نابجاست و اینکه گفته می شود 
علت العلل حال و روز اقتصاد کشــور به همین دلیل اســت، سخن بسیار درست 
و دقیقی است. ســوء مدیریت هاست که شرایط بغرنج کنونی را به وجود آورده 

و طمع بدخواهان خارجی را برای تحریم و تهدید بیشتر موجب شده است.
مگــر رهبر معظم انقــاب به مســئولین اجرایی نفرمودند کــه از نظرات 
کارشناســان اقتصادی اســتفاده شود؟ چرا نمی شــود؟ آیا قحط الرجال آمده و 

نخبگان و کارشناســانی که عمر خود را در راه انقاب و با تحصیات علمی و به 
روز سرکرده اند کنار کشیده اند که برخی مسئولین به تنهایی و در کنج یک اتاق 

به این نتایج بی سروته و فاجعه بار می رسند؟!
به فرموده رهبر حکیم انقاب: »اکثر کارشناســان اقتصادی و بســیاری از 
مسئوان متفق هستند که عامل همه این مشکات تحریم ها نیست بلکه ناشی 
از مســائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست گذاری اجرایی است. من نمی گویم 
تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است 
و اگر عملکردها بهتر، با تدبیرتر، به هنگام تر و قوی تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی 

نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد.«
آیا نباید پرســید و مطالبه کرد که چرا همچنان مســئله تحریم ها پررنگ 
می شــود؟ در پس پرده، برنامه ای برای اپوشــانی ضعف ها و فرافکنی مشکات 

وجود دارد یا واقعاً برخی خود را به نادانی زده اند؟!
مادامی که شــاه بیت برخی از جریان های سیاســی، گفت وگو و مذاکره با 
آمریکا و اروپا باشد و کار جهادی و شبانه روزی جای خود را به خمودگی بدهد، 

نمی توان انتظار معجزه داشت.
امســال، ســال »حمایت از کاای ایرانی« نام گذاری شده است. اکنون که 
ســه ماه تا پایان ســال باقی مانده؛ آقایان چرا گزارشی از بیان کاری خود ارائه 
نمی دهند که در این مدت برای تحقق این شــعار چه کرده اند؟ که اگر از همان 
روز اول ســال برای اجرای این شعار آستین ها را باا زده بودند، امروز شرایط به 

گونه ای دیگر بود.
اعتماد: تورم مسکن
 زیر سر بانک هاست

یــک روزنامه حامی دولت تصریح کرد، مداخله بانک ها موجب رکود تورمی 
در بخش مسکن شده است.

روزنامــه اعتماد نوشــت: بانک ها به بازی پرهزینه در زمین مســکن ادامه 
می دهند.

روند معامات و قیمت در بازار مســکن گویای این واقعیت اســت که بازار 
مسکن دچار رکود تورمی شده است. داده های آماری نشان می دهد که با کاهش 
معامات مسکن در تهران و برخاف انتظار قیمت ها رو به رشد هستند. آبان ماه 
ســال جاری قیمت مسکن شهر تهران با رشد 91 درصدی نسبت به ماه مشابه 
سال قبل به میانگین 9 میلیون و 180 هزار تومان در هر متر مربع رسید و همین 
موضوع به افت 54 درصدی معامات منجر شد. داده ها همچنین نشان می دهد 
که تعداد معامات مسکن در تهران شش ماه است که ماهانه رو به کاهش است.
معامات مســکن بیش از 69 درصد در آبان نســبت به اردیبهشت کاهش 
داشــته است. بررسی تعداد معامات به روشنی نشان می دهد که در چند ماهه 
اخیر روند معامات در شــهر تهران مسیر کاهشی را طی کرده است، موضوعی 
که از عمیق شدن رکود در بازار مسکن خبر می دهد. به طور کلی در بازار مسکن 
یک قاعده وجود دارد با کاهش معامات مسکن در گام بعد، قیمت های مسکن 
کاهش پیدا می کند، اما بر خاف این قاعده، در تهران طی شــش ماه گذشــته، 
ماه به ماه معامات مسکن کاهش یافته و به جای کاهش قیمت، ماهانه قیمت 

مسکن رو به افزایش بوده است.
در سال های اخیر، ارتباط بین جذب سپرده ها و تخصیص آنها به بخش های 
واقعی اقتصاد دچار اختال شــده اســت و در عمل شــاهدیم که نظام بانکی 
سپرده های جذب شده را به بخش واقعی اقتصاد و تولیدکنندگان ارایه نمی دهد. 
یکی از رایج ترین روش هایی که بانک ها از آن برای کســب سود بیشتر استفاده 
می کنند، سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان سازی است. این بخش تقریباً 
در تمامی دوره های زمانی، سودآوری شگفت انگیزی را برای صاحبان سرمایه در 

این بخش به همراه داشته است.
همین سودآوری ویژه مسکن در اکثر سال ها این موقعیت ویژه را در اختیار 
بانک ها قرار داد تا بتوانند با سرمایه گذاری هنگفت- از محل سپرده های گسترده 
مــردم نزد بانک هــا و همچنین قدرت مهم خلق پــول بانک ها- در این صنعت 
ســودآور، سودهای اعجاب آوری کســب کنند. بر همین اساس بانک ها گرایش 
عجیبی به ســاختن اماک در مقیاس زیاد پیــدا کرده اند و به مرور، بانک ها به 
بزرگ ترین ماکان و زمین داران در کشور تبدیل شدند. در واقع، بانک های مختلف 
با اســتفاده از منابع مالی فراوان، پروژه های بسیار بزرگی را اجرا کردند و از این 
طریق توانســتند درآمدهای باایی را کسب کنند. بانک ها در عین حال یکی از 
عوامل اصلی افزایش تقاضا یا عرضه مسکن در بازار هستند. در نتیجه، با هر بار 
افزایــش یا کاهش عرضه یا تقاضای عمده خــود می توانند تعادل بازار را به هم 
بزنند و از این طریق هم ســود مضاعفی نصیب خود کنند و هم دیگر بازیگران 

این بازار را با چالش های جدی روبه رو کنند.
پیش از این مصطفی قلی خســروی رئیس اتحادیه اماک اســتان تهران از 

نقش مؤثر بانک ها در گرانی مسکن خبر داده بود و بانک ها را عامل اصلی گرانی 
در بخش مســکن معرفی کرده بود. او گفته بود برخی بانک ها ســراغ ساخت و 
ساز یا خرید مسکن رفته اند و این در حالی است که بدون پرداخت مالیات این 
راه را ادامه می دهند این در حالی است که خودشان به حوزه هایی که به لحاظ 
قانونــی منع ورود دارند، ورود پیدا می کنند و باعث نابســامانی در این حوزه ها 
می شــوند از این رو از مجلس و سازمان بازرسی کل کشور درخواست می کنیم 
از فعالیت بانک ها در بخش مسکن جلوگیری کنند. اما مسئله این است که چه 

چیزی این موضوع را رقم زده است.
خرید اماک و مســتغات خطایی است که بانک ها در شرایط تورمی میل 
به انجام آن بیشــتر دارند؛ در حالی که اساســاً بانک ها حق بنگاهداری ندارند. 
بانک ها از طریق شــرکت های تابعه خود شروع به خرید ملک کردند و از همان 
زمان ورود مخربی را بر بازار مســکن بر جای گذاشــتند و با ورود خود به این 
حوزه، تقاضاهای کاذب را باا می برند. با همه اینها اینکه چقدر از منابع بانک ها 
راهی بازار مسکن شده است، همواره محل سؤال بوده چرا که آمار دقیقی از این 

معامات و شفافیت کامل در این حوزه وجود ندارد.
درباره گزارش روزنامه اعتماد این نکته را باید اضافه کرد که آیا چاره جویی 
دربــاره این قبیل مســائل، نیازمنــد قاطعیت دولت و بانــک مرکزی در مقابل 
سوء اســتفاده بانک هاست یا مثًا دادن آدرس FATF و CFT. به عبارت دیگر، 
اغلب مشــکات اقتصادی، ریشــه در بی تدبیری و عدم جدیت دولتمردان دارد 
اما متأسفانه برای اپوشانی قصور و تقصیرهای خود، آدرس خارج را می دهند.

دولت در بزرگ نمایی تحریم
و عدم نظارت بر قیمت ها مؤثر است

یک کارشــناس اقتصادی می گوید نوسان قیمت دار بهانه ای برای افزایش 
قیمت ها بوده و دولت هیچ نظارتی بر قیمت ها نمی کند.

حجت عبدالملکی به روزنامه جوان گفت: »منشــأ افزایش قیمت هایی که 
در چند ماه اخیر در بازار اتفاق افتاده فقط مربوط به افزایش قیمت ارز و دار 
نبوده اســت، بلکه عوامل مختلفی از جمله احتکار و عدم نظارت مناســب بر 
بــازار، افزایش قیمت ها را رقم زده اند، زیرا اگر تمام افزایش قیمت هایی که در 
بازار اتفاق افتاده اســت ناشی از افزایش قیمت دار بود، با سقوط قیمت دار 

همه کااها ارزان می شد.«
او اظهار می دارد: »هر چند افزایش قیمت دار و ارز یک اثر هزینه ای مستقیم 
روی افزایش قیمت ها می گذارد، یعنی کااهایی که وارداتی هستند یا بخشی از 
مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش نرخ ارز، هزینه تمام شده شان افزایش پیدا 
می کند. اما باید گفت که قیمت دار در کشور ما حدود 12/5 درصد تأثیر دارد. 
یعنی اگر قیمت ارز دو برابر شود، باید انتظار افزایش 12/5 درصدی قیمت ها در 

بازار را داشته باشیم و نه بیشتر!«
او بــا بیان این موضوع که افزایش قیمت هــا بدون منطق اقتصادی به بازار 
خوراکی ها، لوازم خانگی و پوشــاک منتقل شد، اظهار می دارد: »در کنار توهم 
تولیدکنندگان و بازرگانان، سوداگران و داان قصد ماهی گرفتن از آب گل آلود 
داشتند و به اقتصاد کشور لطمه زدند. همچنین یک ضعف بسیار بزرگ دیگری نیز 
در این زمینه وجود داشت و آن نبود نظارت کافی بر قیمت ها بود که دستگاه های 
دولتی از آن غفلت کردند. حتی شنیده می شود که برخی از اصناف به زیرمجموعه 
خود اعام می کردند که قیمت را هر طور که خودشان می خواهند افزایش دهند! 
و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این زمینه کوتاهی 

کرد و همین عوامل منجر به آشوب در بازار اقتصادی شد.«
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: »در شرایطی که بسیاری از مسئوان 
دولتی تحریم ها را به اقتصاد کشور ربط دادند و از عناوینی مثل فلج شدن اقتصاد 
کشــور با تحریم ها صحبت کردند، این باور غلط در مردم ایجاد شد که با اعمال 
تحریم هــا قیمت ها چند برابر افزایش خواهد یافــت. بعد از آن هم بزرگ نمایی 
غلطــی در میان مردم و تولیدکنندگان با اظهارنظر دولتی ها شــکل گرفت که 
برجام همه مشــکات اقتصادی را به صورت صددرصدی حل خواهد کرد. این 
دو بزرگ نمایی باعث شد تا حساسیت اقتصاد نسبت به تحریم و برجام بیش از 
اندازه شود و تحریم ها 10 برابر بیشتر از اثر واقعی خودش بر اقتصاد تأثیر بگذارد. 
متأسفانه شاهد این هستیم که همین رویه در مورد FATF نیز اجرا می شود و 

بزرگ نمایی های غلطی از سوی مسئوان دولتی درباره آن مطرح شده است.«
او با اشــاره به این مسئله که سیاســت های جدید بانک مرکزی در کاهش 
قیمت دار اثرگذار بوده است تصریح می کند: »اگر 5 میلیارد دار از 25 میلیارد 
داری که در دست مردم است به بازار تزریق شود، قیمت دار تا 5 هزار تومان 

نیز سقوط می کند.«
عبدالملکی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای کاهش قیمت کااها 
باید انجام شــود، اظهار می دارد: »در طول چنــد ماه اخیر اصًا نظارت ها کافی 
نبود و هر کس کاایش را به هر قیمتی که دلش می خواست می فروخت. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مسئولیت بسیار زیادی در کاهش قیمت کااها برعهده 
دارد. همچنین اصناف که وظیفه شــان کنتــرل قیمت زیرمجموعه های خود را 
بــه عهده دارند نیز باید اقدامات مؤثــری را در این زمینه انجام دهند. از طرفی 
تعزیرات باید ورود جدی برای نظارت و کنترل قیمت ها داشــته باشــد تا شاهد 

کاهش قیمت در آینده ای نزدیک باشیم.«

گفت و شنود

بشمار!
گفت: روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به مناسبت آغاز سال 
2019 میادی در یک گزارش مستند نشان داده است که ترامپ 

در سال 2018 میادی 7600 دروغ گفته است!
گفتم: یعنی به طور متوسط هر روز 15 دروغ!

گفت: پس چه حرف راستی زده است؟!
گفتم: از بهلول پرسیدند؛ در این شهر چندتا آدم دیوانه 
وجود دارد؟ فکری کرد و ســرش را خاراند و گفت؛ سؤال 
سختی است، 6 هفته مهلت ازم دارم تا آنها را بشمارم! 
بپرس چندتا آدم عاقل در این شــهر است تا ظرف چند 

دقیقه برایت بشمارم!

دكتر محمدحسین محترم

آنچه که در باره فتنه 88 و نهایتا پاسخ قاطع ملت در 9 دی به آمریکا 
و فتنه گران گفته و یادآوری می شود، مبتنی بر رویکرد گذشته محور است. 
اما آنچه که ملت ضمن توجه به تجربه گذشته باید بداند و نسبت به آن 
هوشیار باشد، رویکرد مبتنی بر آینده محور است و این همان هشدار اخیر 
رهبر معظم انقاب است درخصوص اینکه »ممکن است نقشه را برای سال 
98 کشیده باشند«. لذا برای اینکه دشمن موفق به فتنه ای دیگر نشود باید 
تحوات داخلی و خارجی را با این نگاه مورد تحلیل و بررســی قرار داد. 
در باره تصمیم رئیس جمهور آمریکا براي خروج از سوریه آنچه که تاکنون 
آشکار شده این است که این موضوع هم به مسائل داخلی و خارجی آمریکا 

و هم به مسائل داخلی و خارجی ایران ارتباط دارد. 
1- خروج نظامیان آمریکایي از سوریه می تواند زمینه برطرف کردن 
و یا حداقل کاهش تهدیدهای امنیتی در سوریه و همچنین در منطقه را 
فراهم کنــد، اما نمی توان باور کرد که آمریکا بدون برنامه ریزی و هدف، 
صادقانه تصمیم گرفته باشد از سوریه خارج شود. لذا با توجه به نقشه هایی 
که آمریکا در ســر دارد ممکن است این تهدیدات به شکل دیگری بروز 
کنند. آنچه موجب شک و تردید فراوان می شود این است که دلیل اصلی 
آمریکا برای انداختن تروریست ها به جان و مال و ناموس مردم سوریه، 
جداکردن این کشور از محور مقاومت و تامین امنیت اسرائیل از طریق 
مقابله با حزب اه و ایران بود. اکنون نیز مشکل اصلی آمریکا بدون اینکه 
سوریه را از محور مقاومت جدا کرده باشد، حضور محور مقاومت در سوریه 
و در مرزهای اسرائیل است که همواره بر خروج نیروهای مقاومت تاکید 
داشته است. لذا حال چگونه بدون تحقق این خواسته هایش راضی شده 
به میل خود و بدون نقشه ای دیگر سوریه را رها کند؟ اینکه ترامپ گفته 
هفت تریلیون دار در منطقه هزینه کردیم و اینکه وزیر ســابق خارجه 
آمریکا در اندیشکده صندوق مارشال آلمان در بروکسل گفته بود »حجم 
اقتصاد آمریکا هفده تریلیون دار است و ما از هر داري که خرج مي کنیم 
یک پني آن را براي اجرای سیاست هایمان در سوریه اختصاص مي دهیم«، 
نشان می دهد ادعای خروج از ســوریه یک فریب است و آمریکایی ها 
سناریوی دیگری با جابه جایی نیروهایشان در سر دارند. نکته قابل تامل 
این است که با اعام خروج آمریکا از سوریه موجی از تحلیل های مختلف 
در فضای رسانه ای و سیاسی محور غربی – عربی – عبری راه افتاد مبنی 
بر امتیازاتی که ایران از خروج آمریکا به دست خواهد آورد!. باید توجه 
داشت در صورتي این تصمیم می تواند پیامدها و آثار مثبتی داشته باشد 
که با هماهنگي دولت سوریه باشد و ارتش و نیروهاي سوري خأ ناشي از 
خروج نیروهاي آمریکایي را پر کنند و حاکمیت یکپارچه سوریه حفظ شود، 
در غیر این صورت مي تواند آثار و تبعات منفي و حتي پیش بیني نشده به 
همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت فوق العاده تحوات نظامی - سیاسي 
سوریه، اقدام آمریکا در باطن خود دارای تهدیدات جدیدی خواهد بود. خط 
خبری – تحلیلی گفته شده از همان اول شک برانگیز بود و هرچه بیشتر 
می گذشت،  آشکارتر می شد که اوا این بخشی از سناریوی انحراف افکار 
عمومی و سرگرم کردن محور مقاومت است. ثانیا پازلی از سناریوی تشدید 
ایران هراسی در جهان و منطقه است. ثالثا اقدامی برای بر هم زدن توازن 
قدرت ایجاد شــده در منطقه و مختل کردن روند سیاسی آغازشده در 
نشست های آستانه و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه است. 
چنان که ترامپ در ســفر مخفیانه چند ساعته به عراق در پایگاه نظامی 
ااسد گفته »در صورت لزوم از عراق به عنوان پایگاه خود علیه سوریه 
استفاده خواهیم کرد«. لذا باید در مقابل نقشه های احتمالی آمریکا که بعد 
از خروج از سوریه برای منطقه و تاثیرگذاری بر سیاست خارجی جمهوری 
اسامی طراحی کرده غافل نشد و به دستاوردهای ظاهری خروج آمریکا از 
سوریه دلخوش و خوشبین نبود. یکی از سناریوهای آمریکا برای منطقه 
تجزیه سوریه و تشکیل دولت کوچکی در منطقه ای در شرق فرات است 
که به آن سوریه حاصل خیز و غنی از منابع نفت و گاز و آب گفته می شود. 
به همین دلیل آمریکا این منطقه استراتژیک را تحت سلطه خود گرفت 
و پس از شکســت در رفراندوم در کردستان عراق، نیروهاي موسوم به 
دموکراتیک سوري را به نیروي زمیني خود در سوریه تبدیل کرد. چنین 
دولتی اوا به اســرائیلی جدید در منطقه ثانیا به مرکزی برای حمایت از 
رژیم صهیونیســتی تبدیل می شود ثالثا امنیت ملي پنج کشور ترکیه، 
روسیه، عراق، سوریه و به ویژه ایران و همچنین کشورهاي خلیج فارس 
را نیز تهدید مي کند.خروج آمریکا از این منطقه بعد از حضور دوساله و 
آموزش تروریست ها و کردها و تجهیز آنها به انواع تجهیزات و ساح های 
پیشرفته را باید در این جهت ارزیابی کرد. خروج از سوریه قولی بود که 
باراک اوباما در سال 2016 به اردوغان قول داده بود و ترامپ اکنون با توجه 
به شرایط آن را اجرا می کند. رابعا آمریکا تاش دارد با تحریک ترکیه برای 
حمله به شمال سوریه زمینه پیچیدگی اوضاع و تجزیه سوریه را فراهم 
کند که البته با ورود نیروهای مقاومت و ارتش سوریه به منبج تا حدودی 
این نقشه آمریکا برای منطقه و همچنین برای اینکه ترکیه در دام آمریکا 

بیفتد، با مانع و شکست مواجه شده است.
2- اما درخصوص پیامدهای تصمیم خروج آمریکا از سوریه بر تحوات 
داخلی ایران باید گفت رسانه های غربی- عربی نقشه لو رفته آمریکا برای 
ســال آینده در باره جمهوری اسامی را رسانه ای  کردند. شبکه العربیه 
عربســتان پس از تغییر مقامات سعودی و برکناری افراد نزدیک به بن 
ســلمان و به ویژه عادل الجبیر وزیر خارجه ادعا کرد »در ماه هاي آینده 
شاهد تغییرات ریشه اي در ایران خواهیم بود و بعد از این تغییر، روابط 
کشــورهاي حاشیه خلیج  فارس و در راس آنها عربستان با ایران بهبود 
خواهد یافت!« واشــنگتن پست و اسکاي نیوز عربي هم به نقل از منابع 
سیاسي آمریکا اعام کردند »ارتش آمریکا با انتقال نیروهای خود از سوریه، 
به همراه نیروهاي سوریه دموکراتیک، در اربیل اتاق عملیات مشترک به 
منظور سازماندهی و هماهنگی فشارهای علیه ایران ایجاد می کند«.این 
همان اتفاقی  اســت که در فتنه 88 و همچنین در بحران افزایش قیمت 
دار و نابسامانی های اقتصادی در اوایل امسال رخ داد. خروج آمریکا از 
سوریه، با تمایات مایک پمپئو و جان بولتون مشاور امنیت ملي آمریکا و 
در حقیقت به نوعی با تمایات منافقین و ضدانقاب ها و سلطنت طلب های 
فراری و نفوذی های داخلی هماهنگ اســت که بولتون و پمپئو حامی و 
بلندگوی اصلی آنها هستند و هدف متمرکز شدن بر تاش هاي امنیتي و 
نظامي برای رقم زدن تحوات جدیدی در ایران در سال 98 است و این 
سیاست آمریکا در چارچوب هشدار اخیر رهبر معظم انقاب قابل ارزیابی 
دقیق تر است که تاکید کردند »ملت ایران و همه حواسشان جمع باشد 
و با چشم بیدار مسائل را در طوفان امروز دنیا ببینید، ممکن است نقشه 
را برای سال 98 کشیده باشند«. از این رو واشنگتن نیروهاي خود را از 
سوریه به سمت برخي کشورهاي حاشیه خلیج فارس سوق داد تا شاید 
بتواند بر تحوات داخلی ایران بمدد تحریم ها و سیاست تغییر نظام ایران 
تمرکز کند. آمریکایی ها با اعزام ناو و انتقال نیروها و تشکیل اتاق مشترک 
در مرزهای ایران تاش دارند بار دیگر به کمک نفوذی های داخلی خود 
در آستانه انتخابات سال آینده مجلس »سناریوی القای جنگ و صلح« و 
ترساندن مردم برای رای دادن به لیستی به اصطاح آنها میانه رو و همسو با 
غرب را اجرا و نسخه پیچی کنند! در همین زمینه خط دهی رسانه های غربی 
به برخی جریان های سیاسی غربگرای داخلی برای »تحریم انتخابات« و 
»فراهم کردن زمینه اختاف افکنی و آماده کردن میدان بازی برای دشمن« 
مشهود است تا جایی که بی بی سی و برخی خبرگزاری ها فارسی زبان و 
غیرفارسی زبان از جمله المانیتور هفته گذشته این خط دهی را در پیش 
گرفتند که »با توجه به عملکرد منفی دولِت مورد حمایت اصاح طلبان، 
اکنون اصاح طلبان با خطر از دست دادن سرمایه سیاسي خود مواجه اند، 
خطري که احتماا آنها را به شکل بي سابقه اي در وضعیت دشواري قرار 
خواهد داد. به همین خاطر اصاح طلبان درباره شرکت کردن یا تحریم 
انتخابات آتي ایران هنوز به موضع گیري واحدي دست پیدا نکرده اند«. 
راهبرد اصلی نفوذی ها و رســانه های خط دهنده آنها نیز این است که با 
مخالفت خوانی با اوضاع کنوني که خود مسبب آن هستند، و هدف قرار 
دادن رهبری به جای دولت و مسئوان اجرایی که مسئول برآورده کردن 
مطالبات اقتصادی مردم هستند، و به جای ادعای»تقلب«، با شعار »تغییر 
قانون اساسی تا 1400« به میدان بیایند. هرچند برخی تئوریسین های آنها 
معتقدند»این راهبرد غیر واقعگرایانه است زیرا اصاح طلبان این راه را در 

گذشته امتحان کرده اند و به نتیجه ای نرسیدند«.
3- دلیل سیاسی- انتخاباتی دیگری که می توان برای تصمیم ترامپ 
متصور بود این است که ترامپ در مبارزات انتخاباتی وعده خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه و عراق و افغانستان را داده بود و اکنون با سیاست 
منفعت گرایانه و جابه جایی نیروها در منطقه، تظاهر به انجام شعارهایش 
می کند تا شاید بتواند برای چهار سال دیگر بر کرسی ریاست جمهوري 

آمریکا تکیه زند.

سناریویی برای سال 98 !
یادداشت میهمان

كاسبی سیاسی با خون جوانان
از كربای 4 تا حادثه دلخراش دانشگاه آزاد

محســن رضایی، دبیــر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته 
با حضور در برنامه »حاا خورشید« ، 
درباره توئیت اخیر خود درباره عملیات 
کربای 4 در سال 1365، توضیحاتی 
ارائــه کرد و گفت: هر ســال دیماه با 
یک داستان تکراری مواجه می شویم 
و آن اینکــه عملیــات کربای 4 لو 
رفته است، هزاران نفر شهید شدند و 
فرماندهان ما توجهی به جان بچه های 
مردم نداشتند، بنده یک توئیت زدم 
و خواســتم از یک زاویه دیگر به این 
موضوع نگاه کنیم. نظرم این بود که ما 
عملیات کربای 4 را تبدیل به فریب 
کردیم و چنــد روز بعد یک عملیات 
بزرگتر انجام شــد که برداشــتهای 
متفاوتی از این گفته بنده ایجاد شد. 

از ابتــدا قرار نبود، عملیات کربای 4 
تبدیل به عملیات فریب شود، اما 24 
ساعت بعد از آغاز عملیات، این عملیات 

تبدیل به فریب شد.
سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس ســپاه پاسداران انقاب 
اســامی نیز که مهمــان تلفنی این 
برنامه بود گفت : در موضوعی که بیان 
می شود، نباید شخصیتی که در طول 
8 سال دفاع مقدس فرماندهی جنگ 
را به عهده داشــته است مورد انتقاد و 
حتی عقده گشایی و شماتت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه تصور دشمن از 
هنگام انجام عملیات کربای5 که ما 
توانستیم خود را کناره بصره برسانیم، 
این بــود که کربای4 عملیات فرعی 
بوده اســت تصریح کــرد : عملیات 

کربــای4 جزو عملیــات اصلی بود 
امــا اینکه چرا عملیــات لو رفت باید 
بگویم جمعــی تصمیم گیرنده برای 
جنگ بودند و منطــق نظامی وجود 
دارد و ما در همه عملیاتها نســبتی 
از لورفتگی را داشتیم،وقتی در حین 
عملیات کربای4 با مواجهه شــدید 
دشــمن مواجه شــدیم و فهمیدیم 
امکان مقابله و عبور از ام الرصاص وجود 
ندارد، تصمیم گیری شد که عملیات 

متوقف شود.
سردار ســلیمانی افزود: دشمن 
وقتی که کربــای5 را انجام دادیم و 
به کانال ماهی رسیدیم، به این نتیجه 
رسیدند که عملیات کربای4 فریب 
بوده حتی در کربــای5، تک فریب 

انجام دادیم تا عملیات موفق شود.

توضیحات محسن رضایی 
و سردار سلیمانی درباره کربای4

طهرانچی  مهــدی  محمد 
رئیس دانشــگاه آزاد در بخش 
ازم  گفت:  یک  شــبکه  خبر 
می دانــم به بازمانــدگان این 
حادثه و خانواده بزرگ دانشگاه 
آزاد کــه در ایــن مصیبت به 
تسلیت  اســت،  نشسته   عزا 
عرض کنم. حادثه ابعاد مختلفی 
داشت که بخشــی از ابعادش 
بودند  دانشــجو  عزیزان  این 
که بــه حق ما باید در بین آنها 
حضور می یافتیم و سه ساعت 

صحبت هایشان را شنیدم.
رئیس دانشــگاه آزاد ادامه داد: 

این دانشجویان شنیدند که دانشگاه 
چگونه در یک سال اخیر شفافیت 
مالی بــه وجــود آورده و دغدغه 
بچه ها دغدغه اول دانشــگاه شده 
است. حادثه به ما فرصت نداد، در 
6 آذر کار مناقصه انجام شــده بود 
و فردای حادثه قرار بود کار جا به 

جایی ترابری انجام شود. 
رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه 
باید پاســخگو باشیم و با شجاعت 
اعام می کنیم که عذر می خواهیم، 
گفت: بایــد تاش خود را مضاعف 
کنیــم و بــه زودی اقدامات ازم 
انجام می شود. پاسخگویی خاصیت 

دانشــگاه اســت و پس از حادثه 
ابعاد دقیق حادثه بررســی شد و با 
هماهنگی دادســتان و قوه قضائیه 

پیش رفتیم.
وی گفت: کسانی که در نظارت 
قصور داشــتند و افــراد متولی و 
پیمانــکاران برای پاســخگویی به 
احضار شدند  و شفاف سازی  مردم 
و به دلیل آنکه مطالبه جمعی بود 
به سرعت وارد عمل شدیم. مرحله 
اول برخــورد ازم انجــام گرفت، 
ســپس کمیته ویژه و کمیته های 
قانونی دیگر وارد عمل شدند تا ابعاد 
حادثه به صورت کامل بررسی شود .

طهرانچــی گفت: کوتاهی های 
30 ساله در واحد علوم و تحقیقات 
ســبب بروز مشکل شــد و البته 
قــرارداد پیمانکاری بــرای بهبود 
اوضاع انجام گرفته است همچنین 
تدوین  متعددی  دستورالعمل های 
شــد تا فضای دانشــگاه های آزاد 

ایمن شوند.
وی در پایان گفت: به تک تک 
دانشجویان می گویم شما امانت های 
ما هستید و با تمام توان ایستاده ایم 
تا محیط امن برای درس خواندن 
داشته باشید ما اجازه نخواهیم داد 

که قصور گذشته ادامه پیدا کند.

طهرانچی: با شجاعت عذرخواهی می کنیم

سرویس سیاسی- 
جــان باختــن هموطنان در 
سوانح، فرصت مناسبی برای دنبال 
کردن اهداف سیاســی نیست اما 
داده اند  نشان  اصاح طلبان  برخی 
در  را  که حاضرند عواطف عمومی 
این گونه مــوارد به بازی بگیرند تا 
اغراض جناحی خود را پیگیری کنند.

طــی روزهای اخیــر دو ماجرای 
دلخراش »سقوط اتوبوس دانشجویان 
دانشــگاه آزاد واحد علوم تحقیقات« 
و همچنین توئیت جنجالی محســن 
رضایی فرمانده ســپاه در دوران دفاع 
مقدس درباره عملیات کربای 4 که 
هر کدام در جای خود نیازمند بررسی 
تخصصی است، شدیدا خبرساز شده و 
در این میان متاسفانه برخی چهره ها 
و رســانه های اصاح طلــب بار دیگر 
رویکــرد غیراخاقی خود را به منصه 
ظهور رساندند و نشان دادند از سوانح 
مصیبت بار و حتی خون شهدای دفاع 
مقدس هم برای مقاصد حقیر سیاسی 

بهره برداری می کنند.
استعفاء استعفاء 

از قالیباف تا وایتی!
از همان ساعت اولیه انتشار خبر 
واژگونی اتوبوس دانشــگاه آزاد واحد 
علوم و تحقیقات ،که منجر به فوت 10 
نفر و مجروحیت 23 نفر از دانشجویان 
این دانشــگاه شد، در حالیکه عواطف 
عمومی جریحه دار شده و خانواده های 
بسیاری داغدار عزیزان و فرزندان خود 
شده و بسیاری دیگر پیگیر وضعیت و 
روند درمان مجروحان و مصدومان این 
حادثه بودند، جریان مدعی اصاحات 
و رسانه های زنجیره ای وابسته به این 
جریان در تدارک سیاســی و جناحی 
کردن این ماجرای غم انگیز و تاسف بار 
بود تــا طبق معمول از خون قربانیان 
ایــن حادثه پلی به مطامع سیاســی 

خود بزند.
روزنامه اصاح طلب قانون با انتشار 
متنی در کانال تلگرامی خود خطاب 
به رئیس هیئت امنای دانشــگاه آزاد 
نوشــت: آقای وایتی به عنوان رئیس 
 هیئت امنای دانشگاه آزاد در واکنش 
به فاجعه علوم تحقیقات و پرپر شدن 
جوان های این مرز و بوم استعفا بدهید.
خبرگزاری دولتی ایســنا نیز در 
خبری نوشــت: در پی وقوع ســانحه 
واژگونــی اتوبوس حامــل جمعی از 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی واحد 
علــوم و تحقیقات و کشــته و زخمی 

شــدن آنها، جمعی از دانشجویان این 
واحد دانشگاهی در محل این دانشگاه 
تجمــع کردند. دانشــجویان با ســر 
دادن شعار»وایتی، وایتی استعفاء« 
خواســتار برکناری مسئوان دانشگاه 

آزاد شدند.
این جریــان در ماجــرای زلزله 
کرمانشــاه که منجر به جان باختن و 
مجروحیت تعدادی از هموطنانمان در 
این اســتان شد ، در رویکردی مشابه 
در حالی که همه مردم ایران دلواپس 
جان و زندگی هموطنان خود بودند و 
نیروهای مسلح و دستگاه های امدادی 
بــا تمام قــوا راهی کمک رســانی به 
مناطق زلزله زده شدند، تمرکز خود را 
بر جوسازی علیه مسکن مهر در چند 
شهر زلزله زده قرار دادند تا بدین وسیله 

دولت پیشین را مقصر نشان دهند!
جریان  کانال هــای  و  ســایت ها 
اصاح طلب و حامی دولت، به دفعات 
تصاویــری از تخریــب شــدن چند 
ساختمان در شــهرهای غربی کشور 
منتشــر کردند و با اعــام اینکه این 
ســاختمان ها مربوط به طرح مسکن 
مهر هســتند، تاش کردند از فاجعه 

زلزله، ابزاری سیاسی بسازند.
مدعیان اصاحــات همچنین در 
جریان آتش سوزی ساختمان پاسکو  
و در وضعیتــی بحرانــی که چند روز 
به درازا کشــیده شد و از آتش نشانی 
گرفته تا شــهرداری، شــورای شهر 
تهران، نیروهای انتظامی و ... در تاش 
برای آواربرداری و ســاماندهی اوضاع 
بودند، به دنبال منفعت جناحی خود 
می گشتند و بدون توجه به بررسی های 
کارشناسی یا قوانین مربوط به ایمنی 
کار، شــهرداری تهران کــه در صدر 
آن محمدباقر قالیباف قرار داشــت و 
احتمــال می دادند رقیــب انتخاباتی 
کاندیدای آنان باشد را تخریب و مقصر 

اصلی ماجرا جلوه دادند. 
این جریان  زنجیره ای  رسانه های 
نیز با تیتر »قالیباف اســتعفا استعفا« 
به آتش سیاســی کردن فضای حادثه 
دلخراش پاســکو دمیدنــد و خون 
آتش نشانان قهرمان را تبدیل به ابزاری 

سیاسی برای کوبیدن رقیب کردند.
قبیله گرایی سیاست بازان 

بی صداقت 
اما چنیــن حوادثی اگر در حوزه 
تحت مدیــران همیــن جماعت رخ 
دهد، ولــو 48 نفر در آتش تصادم دو 
قطار بسوزند و یا کودکان دانش آموز 

در آتش ســوزی مدرسه ای در زاهدان 
قربانی شوند، از نگاه این سیاست بازان 
بی صداقت، مهم نیست و باید ماجرا را 

درز گرفت و زیر سبیلی رد کرد.
آذرمــاه 95 در جریــان حادثه 
دلخراش قطار تبریز - مشــهد که به 
کشته و مجروح شدن شدن 130 نفر 
از هموطنانمان شد، مدعیان اصاحات 
در حالی که مردم آذربایجان خواستار 
استعفای وزیر راه وقت شده بودند، به 
ســادگی از کنار این ماجرا گذشتند 
و عبــاس آخوندی نیز در واکنشــی 
بی شرمانه گفت: همه مسافران بیمه اند 
و جای هیچ نگرانی نیســت! چندی 
بعد هم تحت فشــار افــکار عمومی 
مدیرعامل راه آهن را با وعده پســتی 
جدید مجبور به استعفا کردند و پس 
از مدتی با اعطای معاون حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری تهران از خجالت 

وی درآمدند.
و  اصاحــات  مدعــی  جریــان 
روزنامه هــای زنجیــره ای منتســب 
به ایــن جریان همچنیــن در حادثه 
آتش سوزی دبستان دخترانه در استان 
سیستان و بلوچستان و فوت دلخراش 
و مظلومانه 4 کودک معصوم سیستانی 
ترجیــح دادند به جای مطالبه گری از 
پرورش  و  آموزش  وزارت  مســئوان 
دولت »مطبوع« خود، ســکوت پیشه 

کنند.
ماجرای انفجار در معدن زمستان 
یورت آزادشهر )13 اردیبهشت 96( که 
منجر به کشــته شدن 43 کارگر شد، 
ماجرای تلخ دیگری بود که به فراموشی 
سیاسی گرفتار شد و از هیچ مسئولی و 

وزیری در این ماجرا مطالبه استعفا نشد. 
اما حادثه تلخ واحد علوم تحقیقات 
دانشــگاه آزاد از نگاه این جریان باید 
ده ها برابر، برجســته شــود و صاف 
رفت سراغ رئیس  دانشــگاه؛ چرا که 
اینجا گویا می توان تســویه حســاب 
سیاسی کرد! حساب جریحه دار شدن 
افکار عمومی از ســوانح تلخی مانند 
اتوبوس دانشجویان  مصیبت واژگونی 
را باید از عقده گشایی و تسویه حساب 
 مافیای رانده شــده از دانشــگاه آزاد 

جدا کرد.
بقیه در صفحه 11
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جشن63سالگی»کیهانبچهها«
باحضورفرزندانشهدایمدافعحرم

برگزارمیشود
مراســم شصت وسومین سالگرد آغاز فعالیت »کیهان بچه ها« همزمان با 
انتشار سه هزارمین شماره این مجله، امروز با حضور جمعی از فرزندان شهدای 
مدافع حرم و نویسندگان و هنرمندان عرصه کودک و نوجوان برگزار می شود. 
محمدحســین صلواتیان، مدیرمســئول نشــریه کیهان بچه ها گفت: امروز 
سه شنبه یازدهم دی، سالگرد شصت و سه سالگی کیهان بچه هاست و در این تاریخ 
نیز انتشــار این مجله به ایستگاه سه هزارم می رسد.  وی افزود: کیهان بچه ها تنها 
نشــریه کودک و نوجوان در ایران است که از ســال 35 تاکنون به طور بی وقفه 
منتشــر شده است و در بین همه نســل ها، عاقه مندان و مخاطبانی دارد. یعنی 
عاوه بر مخاطب اختصاصی این مجله که نونهاان هستند، برخی از پدر و مادرها 
و همچنیــن بعضی از پدربزرگ و مادربزرگ ها نیز هنــوز کیهان بچه ها را دنبال 
می کننــد. صلواتیان با یاد کردن از ســردبیر فقید کیهــان بچه ها، یعنی مرحوم 
امیر حســین فردی، ادامه داد: در سال های پس از انقاب و با حضور آقای فردی، 
یک تحول شگفت انگیز در ادبیات کودک و نوجوان با محوریت و محفلیت »کیهان 
بچه ها« شکل گرفت و این مجله خیلی تأثیرگذار شد. چون تا قبل از آن، عمده 
آثار کودک و نوجوان ما ترجمه ای بود، اما این نشــریه توانست جریان سالم ملی 
تولیــد محصوات فرهنگی برای کودکان و نوجوانــان را به وجود آورد. به تبع آن 
نیز شــاهد بروز، ظهور و تربیت نسل بســیار قدرتمند فعاان فرهنگی کودکان و 
نوجوانان در همه زمینه ها به واســطه کیهان بچه هــا بودیم. به همین دلیل هم 
معتقدیم که »کیهان بچه ها« متعلق به همه ملت ایران و یک میراث فرهنگی ملی 
است. مدیرمســئول کیهان بچه ها درباره مراسم شصت و سومین سالگرد انتشار 
کیهان بچه ها گفت: به نظرمان رســید که بهتریــن میهمانانی که فوق العاده هم 
برای ما عزیزاند، فرزندان شهدای مدافع حرم هستند. با توجه به اینکه دسترسی 
به این خانواده ها ســاده نیست، تنها امکان دعوت از 15 فرزند شهید مدافع حرم 
برای ما فراهم شــد. البته تعدادی از نویسندگان و تصویرگران کیهان بچه ها نیز 
در کنار این بچه ها، مراســمی شاد و پرانرژی و متناسب با روحیات خردساان را 
برگزار خواهند کرد. صلواتیان افزود: اتفاق جالب این است که تولد یکی از فرزندان 
شهدا با سالگرد انتشار کیهان بچه ها همزمان شده است، بنابراین یک جشن تولد 
هم برای ســه سالگی این فرزند شــهید برگزار خواهیم کرد. وی ادامه داد: برخی 
از عاقه مندان کیهان بچه ها نیز از چند روز قبل برنامه هایی را به این مناســبت 
برگزار کردند و عکس ها و گزارش های آن را برای ما ارسال کردند. از جمله، یکی 
از مــدارس دخترانه تهران که با حضور دانش آمــوزان و با تهیه کیک تولد، برای 
شصت و سومین سالگرد و انتشار سه هزارمین شماره کیهان بچه ها جشن گرفتند.

فانوس نهمین جشنواره عمار روشن شد
تقدیرویژهازشیخزکزاکی
وحماسهخوانفتحانقاب

مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با معرفی برگزیدگان 
شش بخش و با حضور خانواده های شــهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد. 
این مراســم با قرائت قرآن توسط دختر شهید باغبانی از شهدای مدافع حرم 
در تاار اندیشــه حوزه هنری شروع شد. در این مراسم با پخش کلیپی درباره 
شیخ زکزاکی رهبر مسلمانان و انقابیون نیجریه مراسم پاسداشت او به دلیل 
فعالیت های انقابی و ضد اســتعماری و همچنین فعالیت های شــیخ زکزاکی 
در حوزه ســینما برگزار شد. دختر شــیخ زکزاکی در سخنانی گفت: از همه 
مســئوان و حاضران در سالن تشکر می کنم که از پدرم یاد کردند. وی ادامه 
داد: وقتی از صدر اســام تا امروز را می بینیم مسلمانان زیادی خون داده اند. 
پدر من هم یکی از همین افراد اســت. او با وجود از دست دادن یک چشم و 
شــش فرزند خود هیچ وقت راه خود را عوض نکردند. راه این است که اسام 
باید در جهان حاکم باشد. دختر شیخ زکزاکی خاطرنشان کرد: پدر به جراحی 
و درمان نیاز دارد اما حکومت ظالم نیجریه اجازه این کار را به او نمی دهد. وی 
با  اشاره به ســاخت شهرک سینمایی توسط زکزاکی در نیجریه که در کلیپ 
جشــنواره پخش شد گفت: ما در نیجریه شــخصی به اسم عثمان دن فودیو 
داشــتیم که اسام را در این کشور حاکم کرده بود و در این شهرک، سریالی 
درباره او ساخته شــده است. ولی حکومت نیجریه این شهرک را خراب کرد. 
مادران شــهیدان خالقی پور، یکی از مهمانان ویژه این مراســم نیز گفت: »از 
اینکه من را در جمع خودتان قبول کردید تشکر می کنم. امسال هفتمین سال 
اســت که در جشنواره عمار حاضر می شوم. من فقط بچه های عمار را تشویق 
می کنم که کارهای خود را به من اطاع می دهند.امشب شب تولد پسر شهیدم 
رسول است و هفته دیگر هم تولد دیگر پسر شهیدم علیرضا است. ماه تولد هر 
دو یکی است و هر دو در آغوش هم به شهادت رسیدند. از اینکه من را دعوت 
کردید از تک تک شــما تشــکر می کنم.« در این مراسم پس از پخش کلیپی 
درباره پاایشگاه ستاره خلیج فارس مهندس دوستی رئیس کارگاه ساخت این 
پاایشگاه به عنوان سخنران ویژه روی سن حاضر شد و سخنرانی کرد. بخش 
پایانی ایــن افتتاحیه به تقدیر ویژه از حامد زمانی خواننده جوان موســیقی 
انقابی اختصاص داشت که با حضور پدر و مادر شهید مصطفی احمدی روشن 
و حاج صادق آهنگران انجام شــد. زمانی در این بخش گفت: خیلی از مراکز 
و نهاد ها به ســمت ســلیبریتی ها می روند و بچه های عمار و حزب اللهی ها را 
نمی بینند بنده شهرستانی هستم و این فضا را درک کرده ام که نگاه ها به سمت 
دیگری است متاسفانه با بچه های انقاب و حزب اللهی برخورد خوبی نمی شود.
حــاج صادق آهنگران نیز در ســخنانی کوتاه گفــت کل تاش هایی که 
در جنــگ تحمیلی و همچنین توســط مدافعان حرم در ســوریه و توســط 
دست اندرکاران عمار صورت می گیرد هدفش این است که اسام ناب محمدی 
جهانی شود. و امروز اسام جهانی شده است و تاش ما باید برای ظهور باشد 

تا با ظهور حضرت مهدی همه در رکاب او باشیم و به شهادت برسیم.
وی پس از پایان سخنان خود ابیاتی را در مدح امام رضا)ع( خواند.

از سوی رهبر معظم انقاب صورت گرفت 
انتصاب حجت ااسام حاج علی اكبری 

به امامت جمعه موقت تهران 

حجت ااسام محمدجواد حاج علی اکبری به امامت جمعه موقت 
تهران منصوب شد.

به گزارش فارس، حجت ااسام شیخ محمدجواد حاج علی اکبری از طرف 
رهبر معظم انقاب اســامی به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شــد 
و نماز جمعــه این هفته تهران )14 دی 97( بــه امامت وی در مصای امام 

خمینی)ره( اقامه خواهد شد.

اخبارادبیوهنری

حضــرت امام خمینی)ره(: این آقایانی که هی می روند 
سراغ اینکه ببینیم چطوریک طرحی باشد پسند غرب باشد. 
پسند غرب آن است که ما همه چیزمان را تقدیمشان بکنیم.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

آسانیوسختیمرگبراساسعملکردانسانها
امام علی)ع(: آگاه باشید! هم اکنون در روزگار آرزوهایید، که 

مــرگ را در پی دارد، پس هر کــس در ایام آرزوها، پیش از فرا 

رسیدن مرگ، عمل نیکو انجام دهد، بهره مند خواهد شد و مرگ 

او را زیانی نمی رساند، و آن کس که در روزهای آرزوها، پیش 

از فرا رسیدن مرگ کوتاهی کند، زیانکار و مرگ او زیانبار است.
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رهبر انقاب در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسامی تاکید کردند

حکومتفلسطیندرتلآویو
تشکیلخواهدشد

معظم  رهبر  خامنــه ای  آیت اه العظمی  حضرت 
انقاب اسامی صبح دیروز )دوشنبه( در دیدار آقای 
»زیاد الَنخاله« دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین 
و هیئت همراه تأکید کردند: فلسطین با قدرت خواهد 
ماند و به لطف الهی در آینده  نه چندان دور، پیروزی 

نهایی ملت فلسطین محقق خواهد شد.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای با  اشاره به یک معادله  
روشن در قضیه  فلســطین گفتند: بر اساس این معادله اگر 
مقاومــت کنید، پیــروز خواهید بود و اگــر مقاومت نکنید 
پیروزی نخواهید داشــت؛ اما به فضل الهی، مردم فلسطین 
در مبارزه با رژیم صهیونیستی تاکنون مقاومت کرده و پیروز 

بوده اند.
رهبر انقاب اسامی افزودند: پیروزی مردم فلسطین در 
سال های اخیر، به معنای توانایی تشکیل حکومت در تل آویو 
نبوده است که البته این موضوع نیز به فضل پروردگار محقق 
خواهد شــد، بلکه پیروزی اصلی این بوده اســت که رژیم 
صهیونیســتی که ارتش های عربی نتوانستند آن را شکست 
دهند، به وســیله  مردم فلسطین و گروه های مقاومت به زانو 
درآمــد و به اذن الهی پیروزی هــای بزرگ تری نیز خواهید 

داشت.
آیت اه العظمی خامنه ای خاطرنشــان کردند:  حضرت 
رژیم صهیونیستی که در دو جنگ قبلی با گروه های مقاومت، 

در برهــه ای بعــد از ۲۲ روز و در برهه ای دیگر بعد از ۸ روز 
درخواســت آتش بس کرد، در آخریــن درگیری، بعد از 4۸ 
ساعت خواستار آتش بس شــد و این، یعنی به زانو درآمدن 

رژیم غاصب صهیونیستی.

رهبر انقاب اســامی، این اتفاقات را بســیار مهم و از 
الطاف الهی برشــمردند و تأکید کردنــد: علت پیروزی های 
مســتمر ملت فلســطین در ســال های اخیر، ایستادگی و 
مقاومت بوده اســت و در آینده و تا زمانی که مقاومت وجود 

داشته باشد، روند افول و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد 
داشت. حضرت آیت اه العظمی خامنه ای با  اشاره به فشارهای 
سنگین جبهه اســتکبار به جمهوری اسامی ایران، گفتند: 
این فشــارها هرگز موجب نخواهد شد تا ما از وظیفه  الهی، 

دینی و عقانی خود در حمایت از فلسطین منصرف شویم.
رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از سخنان خود با 
تمجید از مقاومت و مبارزات جهاد اسامی فلسطین، شفای 
هرچه زودتر آقای دکتر رمضان عبداه دبیرکل سابق جهاد 

اسامی را از خداوند متعال مسئلت کردند.
در این دیدار آقای زیاد الَنخاله دبیرکل جهاد اســامی 
فلسطین نیز ضمن ارائه  گزارشی از آخرین تحوات فلسطین  
اشــغالی و توانایی ها و آمادگی های باای گروه های مقاومت، 
گفت: مــردم غزه با وجود همــه  فشــارها، در مقابل رژیم 
صهیونیستی و طرح موسوم به »معامله  قرن« ایستاده اند که 
نمونه  بارز آن، استمرار تظاهرات هفتگِی »جمعه  بازگشت« 
اســت. وی همچنین به پیــروزی اخیر مقاومت اســامی 
فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی و درخواست این رژیم 
برای آتش بس بعد از 4۸ ســاعت،  اشاره کرد و افزود: امروز 
توانایی ها و قدرت مقاومت اسامی فلسطین بیش از هر زمان 
دیگر است، به گونه ای که اگر جنگی رخ دهد، تل آویو و همه  
شهرها و شــهرک های رژیم صهیونیستی در تیررس هزاران 

موشک مقاومت قرار خواهند داشت.

رئیس قوه قضائیه گفت: ما بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند هستیم تا با درک صحیح بزنگاه ها، چشم فتنه 
را به موقع درآوریم که این یکی از مهم ترین عبرتهای 

فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی است.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اه 
صادق آملی اریجانی در جلسه دیروز مسئوان عالی قضایی 
گفت: قبل از هر چیز از مقام معظم رهبری به دلیل اعتمادی 
که به اینجانب برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و عضویت در شــورای نگهبان داشــتند، تشکر می کنم و از 
خدا می خواهیم که توفیق انجام مسئولیت ها به نحو احسن، 
اخــاص در عمل و توفیق طاعت حــق را در همه امور عطا 
فرمایــد. امیدوارم بتوانم مســئولیتی را که به این ترتیب بر 
عهده اینجانب گذاشته شده به نحوی به انجام برسانم که هم 
اهداف قانون اساسی و نظام جمهوری اسامی و هم منویات 

رهبر معظم انقاب محّقق شود.
آملــی اریجانــی، ارتحــال مرحوم آیت اه هاشــمی 
شــاهرودی را ضایعــه ای بــرای حوزه های علمیــه و نظام 
جمهوری اسامی دانست و خاطرنشان کرد: این عالم فرزانه، 
آثار گرانبهایی داشتند که مورد رجوع طاب و فضا است و 
در نظام جمهوری اسامی نیز همواره مسئولیت های مهمی 

را بر عهده داشتند.
وی با اشاره به دوران تصدی آیت اه هاشمی شاهرودی 
در دستگاه قضایی ادامه داد: ایشان در قوه قضائیه نیز منشأ 
آثار مهمی بودند که از جمله آنها می توان به احیای دادسراها 
و تاش برای نهادینه سازی شوراهای حل اختاف اشاره کرد 
که بار سنگینی را از دوش دادگستری ها برداشت. همچنین 
کمک به وضعیت معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضایی 

از دیگر اقدامات مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی بود.
رئیس قوه قضائیه با  اشــاره به اعطــای درجه اجتهاد از 
سوی شــهید صدر به آیت اه هاشمی شاهرودی در سنین 
پایین، این امر را گواه بر استعداد، هوش و تاش رئیس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و ابراز امیدواری کرد 
که حوزه های علمیه از آثار آن مرحوم به خوبی استفاده کنند 
و مشــی و روش استنباطی آیت اه هاشمی شاهرودی را به 

کار گیرند.
جریان فتنه ۸۸ قابل تکرار است

آملــی اریجانــی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
گرامیداشــت سالروز حماســه 9 دی، جریان فتنه سال ۸۸ 
و حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری آن سال به ویژه 
نهــم دی را متضمن پیام ها و عبرت های فراوان دانســت و 

تصریح کرد: این حوادث، صرفا جنبه تاریخی ندارد بلکه باید 
آن را در یک بستر مستمر و دائمی تحلیل کرد. جریان فتنه 
۸۸ قابل تکرار اســت زیرا امروز هم دشمن به میدان آمده، 
ابزار درونی کشور را به کار می گیرد، عده ای فریب می خورند 
یا تعمدا با دشمن همراهی می کنند و به این ترتیب ظرفیت 

تکرار چنین حوادثی همچنان وجود دارد.

آمریکا در سال ۸۸ فقط آشوبگران را 
»مردم« می دانست

وی با  اشاره به ابراز تمایل اوباما به نزدیک شدن به ایران 
و سپس، تغییر رویکردش پس از مشاهده حوادث سال ۸۸، 
گفت: به محض اینکه اوضاع را آشــفته دیدند، ورق برگشت 
و بــه همراه وزیــر خارجه خود، رئیس جمهوری فرانســه و 
برخی دیگر از ســران کشــورهای غربی، مدعی »حمایت از 
مردم ایران« شدند. آنها آشوبگران را مردم می دانستند اما از 
نظرشان میلیون ها ایرانی بصیر که در دفاع از نظام و انقاب 

خود قد علم کردند، جزء مردم نبودند!
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عده ای نیز آب به آسیاب 
دشمن ریختند، یادآور شد: امروز نسبت به گذشته، دشمن 
ابزارهای متنوع تر و بیشــتری دارد و هزینه های کان تری 
می کند. براین اســاس ما بیش از هــر زمان دیگری نیازمند 
دشمن شناسی، فتنه شناسی و موقعیت شناسی هستیم تا 
با درک صحیح بزنگاه ها، چشم فتنه را به موقع درآوریم، این 

یکی از مهم ترین عبرتهای فتنه ۸۸ و حماسه 9 دی است.
کارگران و دانشــجویان باید هوشیار باشند که 

غافانه نردبان دشمن نشوند
آملی اریجانی با بیان اینکه متاســفانه امروز هم برخی 
در داخل همان اشتباهات گذشته را تکرار می کنند و دشمن 
را به تحقق رویاهایش امیدوار می سازند، افزود: اقشار مختلف 
مردم از جمله کارگران محترم، دانشجویان عزیز و... مطالبات 
بر حقی دارند که قطعا مسئوان باید صدای آنان را بشنوند 
و در جهت حل مشکاتشــان گام بردارند اما این عزیزان نیز 
باید هوشــیار باشند که خدای ناکرده غافانه نردبان دشمن 
نشــوند و دشمن حس نکند که با استفاده از بستر مطالبات 

آنان می تواند به ساحت نظام ورود کند.
وی بــا بیان اینکه نباید اجــازه داد جریان فتنه ۸۸ در 
لباس دیگری عرض اندام کند، اظهار داشــت: امروز نیازمند 
بصیرت بیشــتر هستیم و باید به ترســیم نقشه راه از سوی 
رهبر معظم انقاب درخصوص آینده، توجه بیشتری داشته 
باشیم. بر این اساس، رویدادهایی همانند حماسه 9 دی باید 

رئیس قوه قضائیه:

عبرت ها و پیام های حماسه 9 دی باید زنده نگه داشته شود

قاسمی در پاسخ به سؤال کیهان مطرح کرد

مهر تایید وزارت خارجه بر هدف اقتصادی برجام

همواره زنده نگه داشته شود و عبرت ها و پیام های آن مورد 
توجه قرار گیرد.

حادثه تلخ دانشگاه آزاد باید 
با جدیت پیگیری شود

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به حادثه غمبار واژگونی 
اتوبوس حامل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
آزاد اسامی گفت: حسب برخی گزارش ها دانشجویان اعام 
کرده اند که مکررا مشــکات به مســئوان دانشــگاه تذکر 
داده شــده بود. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، حتماً 
نیاز به پیگرد دارد. من از دادســتان محترم کل و دادستان 
محترم تهران که وقت گذاشــتند و در جمع دانشــجویان 
دانشــگاه حضور یافتند تشکر می کنم زیرا بسیار کار درست 
و پسندیده ای بود اما مهم تر از همه آن است که مطالبات را 
به صورت جدی پیگیری کنند و اگر کســی تعمدی در این 

حوادث داشته بررسی شود.
آملی اریجانی، برخی کوتاهی هــا را که مقدماتش در 
اختیار خود مســئوان است، به نحوی عمد دانست و گفت: 
درست است که ممکن است کســی در خود واژگون شدن 
اتوبوس و جان باختن این عزیزان عمدی نداشته اما کوتاهی 
در برخی مسائل قابل پذیرش نیست؛ خصوصا اگر قبا تذکر 
داده شده باشــد. من همین جا از دادستان محترم تهران و 
دادســتان محترم کل می خواهم که ایــن قضیه را پیگیری 

جدی، سریع و متقن کنند.

نباید حادثه دانشگاه آزاد اسباب تسویه حساب 
با برخی افراد شود

وی در عین حال اظهارداشــت: باید از ســر و صداهای 
رســانه ای هم احتراز کرد زیرا عده ای دنبال اهداف سیاسی 
هســتند و حاا چنین حادثه ای را عرصه تســویه حساب با 
برخی اشــخاص می بینند که این واقعا ناشایســت و ناپسند 
اســت. اینها ربطی به کار دســتگاه قضایی ندارد. آنچه به ما 
مربوط می شود، رسیدگی عادانه و تعقیب کسانی است که 
در این زمینه قصور یا تقصیر داشــته اند. عاوه بر این، تاش 
ما در جهت پیشــگیری از چنین حوادثی در آینده اســت و 
دادستان محترم نیز از باب مدعی العموم باید به این موضوع 
ورود کند. واقعا بحث کوچکی نیست زیرا یکباره 10 خانواده 
به دلیل امری که به احتمال زیاد قابل اجتناب بوده، داغدار 
شــده اند. چه نیازی اســت که نحوه رفــت و آمدها در یک 
دانشگاه اینگونه باشد؟ رئیس قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد 
که با تعقیب دادســتان تهران، نظارت دادستان محترم کل 
کشور و پیگیری خود مسئوان دانشگاه، کسانی که کوتاهی 
کرده اند و مقصرند به مجازات برسند و از تکرار حوادث مشابه 

در این دانشگاه یا هر جای دیگری پیشگیری شود.
براســاس این گزارش، ادامه بحث و بررســی پیرامون 
»دســتور العمل نظارت و پیگیــری احیای حقوق عامه« در 
دستور کار دیروز مســئوان عالی قضایی قرار داشت و مواد 

دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

ادامهکارهاشمی
تاتعیینسرپرستوزارتبهداشت

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشــت گفت: تا زمانی که 
سرپرســتی برای وزارت بهداشت مشخص نشــده است دکتر 

قاضی زاده هاشمی انجام وظیفه می کند.
عباس زارع نژاد در پاسخ به سؤالی درباره خداحافظی وزیر بهداشت از 
معاونان پس از جلسه دیروز شورای معاونان وزارت بهداشت به خبرگزاری 
صدا و سیما گفت: جلسه شورای معاونان طبق روال همیشگی دوشنبه ها 
برگزار شد و پس از این جلسه وزیر بهداشت به همراه چند تن از معاونان 
و رؤســای دانشــگاه ها از یکی از مراکز نگهداری کودکان معلول جسمی 

بازدید کردند.
زارع نژاد افزود: تا زمانی که سرپرســتی برای وزارت بهداشت مشخص 

نشده است وی در سمت خود انجام وظیفه می کند.
گفتنی اســت در روزهای گذشته خبرهای ضد و نقیضی از استعفای 

وزیر بهداشت منتشر شده است.
بررسیدرصدجانبازیرزمندگانفاقد
مدارکبالینیدرکمیسیونپزشکیبنیاد

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
از بررســی درصد جانبازی رزمندگان فاقد مــدارک بالینی در 

کمیسیون پزشکی بنیاد برای نخستین بار خبرداد.
به گزارش »ایثار«، محمود پاکدل گفت: برای نخستین بار پرونده های 
تعــدادی از رزمندگان فاقد مــدارک بالینی که مجروحیت آنها توســط 
کمیســیون پزشکی نهاد اعزام کننده )نیروهای مسلح( احراز و پرونده آنها 
به بنیاد ارســال شده، به منظور تعیین درصد به کمیسیون پزشکي بنیاد 

ارجاع شده است.
پاکدل با اشــاره به بند الف ماده ۸7 قانون برنامه ششم توسعه، افزود: 
مطابق این بند وضعیت جانبازی مشمولین ماده )61( قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالــی دولت باید تعیین تکلیف 
شــود و با توجه به تبصره این بند بنیاد شــهید و امور ایثارگران موظف 
است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان 
مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توســط کمیســیون پزشکی نهاد 
اعزام کننده )نیروهای مسلح( احراز می گردد را به عنوان جانباز تلقی نماید.

وی با اشاره به جلسات و پیگیری های متعدد بنیاد و ستاد کل نیروهای 
مســلح گفت: به منظور تعییــن تکلیف رزمندگانی کــه در دوران دفاع 
مقـــدس دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه 
و مدارک بالینی همزمان را ندارند دســتورالعملی در تاریخ 96/1۲/۲3 از 
سوی ستادکل نیروهای مسلح صادر شد تا افراد و رزمندگان واجد شرایط 
به یگان های مربوطه مراجعه و با طی فرایند تعریف شــده به بنیاد معرفی 

شوند.

وزارت اطاعــات در اطاعیه ای از شناســایی، 
انهدام و دستگیری 11 نفر از عناصر اصلی شبکه ای از 
مفسدان اقتصادی و سوءاستفاده کنندگان ارز دولتی 

در استان کردستان خبر داد.
در این اطاعیه آمده است: در شرایط حساس اقتصادی 
و لــزوم برنامه ریزی دقیق در اســتفاده از ذخایر ارزی، این 
شــبکه معادل 4 هزار و 700 میلیارد تومــان ارز دولتی را 
به بهانه واردات کااهای ضروری مردم از کشــور خارج و در 
برخی از کشــورها ســرمایه گذاری کرده اند که با هوشیاری 

سربازان گمنام امام زمان )عج( در دام افتادند.
این اطاعیه می افزاید: این شــبکه ارز مورد اشــاره را با 

استفاده از کارت های بازرگانی شرکت های صوری و با جعل 
پیش فاکتور برای ثبت ســفارش واردات کااهای ضروری و 
همچنین با پرداخت رشوه از بانک های مختلف دریافت کرده 
اســت و با عدم انجام تعهدات ارزی و استفاده از ترفندهای 
مختلف، مانع از اجــرای اقدامات قانونی بانک ها در پیگیری 

اعتبارات ارزی شدند.
در ادامه این اطاعیه تصریح شده است: وزارت اطاعات 
به عموم مردم شریف ایران توصیه می کند موارد سوءاستفاده 
مالی به ویژه در حــوزه ارز دولتی را از طریق تلفن 113 به 
ادارات کل اطاعات اســتان خود اطاع دهند تا با اقدام به 
موقع از گسترش آثار سوء اقدامات مجرمانه جلوگیری شود.

توسط سربازان گمنام امام زمان صورت گرفت 
شناسایی و انهدام شبکه مفسدان اقتصادی 

و سوء استفاده كنندگان از ارز دولتی 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با نمایندگی شرکت توســعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب به عنوان مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارســیان و با همکاری شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در نظر دارد در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساســی در خصوص توسعه صنعت پتروشیمی کشور از طریق مشــارکت بخش غیردولتی نسبت به شناسایی و ارزیابی فعاان بخش صنعت پتروشیمی که از 
توانمندی مالی، فنی و مدیریت اجرائی مناســب جهت اجرای طرح های پتروشیمی برخوردار می باشند، جهت سرمایه گذاری )بصورت مستقل و یا مشارکتی( در 
طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول و زنجیره آن )GTX( در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
 ایــن فراینــد در مرحله اول از طریق آگهی فراخوان در روزنامه های کثیراانتشــار و وب ســایت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارســیان به نشــانی
)WWW.PSEZ.IR( انجام می شود و در مراحل بعدی به صورت مذاکره با سرمایه گذارانی خواهد بود که صاحیت ایشان در مرحله اول تأیید شده باشد.
سرمایه گذاران عاقمند می توانند به صورت مستقل یا ترکیبی از چند شرکت داخلی و یا خارجی در این پروژه شرکت نمایند. در صورتی که سرمایه گذار ترکیبی 

از چند شرکت باشد، هر یک از این شرکت ها باید فقط در یک گروه مشارکت عضو باشند.
جدول مشخصات طرح پتروشیمی GTX در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
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مأخذ: مدیریت برنامه ریزی و توسعه - شرکت ملی صنایع پتروشیمی
* م.م.م.ر: میلیون متر مکعب در روز

** م.م.م.س: میلیون متر مکعب در سال
بدین وســیله شــرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب از کلیه ســرمایه گذاران دارای توانمندی مالی، فنی و سابقه اجرایی مناسب در این زمینه دعوت به 
عمل می نماید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 97/10/22 نســبت به دریافت اسناد فراخوان سرمایه گذاری عمومی شناسائی جهت سرمایه گذاری، 
از شــرکت مهندســین مشاور ره شهر به عنوان مشــاور عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به نشــانی: تهران- میدان ونک- ابتدای اتوبان 
حقانی- بعد از چهار راه جهان کودک- خیابان دکتر شــهیدی- کوچه هوشیار- پاک 3 )تلفن: 02182172000 - فکس: 02188883868( یا 

از طریق وب سایت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به نشانی: www.PSEZ.Ir اقدام نمایند.
بدیهی است پس از بررسی و ارزیابی مدارک پیشگفته، برای شرکت های واجد صاحیت دعوتنامه شرکت در مذاکرات ارسال خواهد شد.

م الف 3635

آگهیتمدیدفراخوانعمومیشناساییسرمایهگذارجهتسرمایهگذاری
درطرحاحداثواحدپتروشیمیGTXدرمنطقهویژهاقتصادیصنایعانرژیبرپارسیان

سرویس سیاسی-
خارجه  وزارت  ســخنگوی 
تحریم ها،  رفــع  عاوه بر  گفت: 
و  اقتصادی  و  مباحث سیاســی 
مباحث  خیلی  و  امنیــت  بحث 
دیگر در مقوله اهداف برجام قرار 

می گیرد.
بهرام قاســمی، سخنگوی وزارت 
خارجه صبح دوشــنبه در نشســت 
خبــری خود بــا اصحاب رســانه به 
تشــریح تحوات سیاســت خارجی 

پرداخت.
خبرنگار کیهان در این نشســت 
خبری از قاسمی پرسید:»آقای ظریف 
در روزهای گذشــته گفته بودند که 
هدف از برجام اصــا اقتصادی نبود، 

پس هدف از برجام چه بود؟!«
قاسمی در پاسخی عجیب و البته 

با لحنی عصبی گفت:»شما بگویید«!
پاســخ  در  کیهــان  خبرنــگار 

گفت:»من از شما سؤال کردم!«
در  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
پاســخ گفت:»راجــع به ایــن قضیه 
خیلی صحبت کردیــم. هدف برجام 
یــک هدف نبود، برجــام و مذاکرات 
هسته ای ایران موضوعات مختلفی را 

دنبال می کرد«.
ادامه گفت:»عاوه بر رفع  وی در 
تحریم ها، مباحث سیاسی و اقتصادی 
و بحث امنیت و خیلی مباحث دیگر 
در مقوله اهداف برجام قرار می گیرد 
کــه فکر می کنم بعد از این ســالیان 
می توان به ابعاد برجام و رســیدن به 
این تفاهــم و آثار و عواقب آن نگاه و 

تحلیل کرد و به آن توجه داشت.«
هدف اقتصادی برجام

این نشست  اظهارات قاسمی در 
و تاکید بر اینکه مباحث اقتصادی در 
مقوله اهداف برجام قرار می گیرد، مهر 
تایید وزارت خارجه بر هدف اقتصادی 

برجام بود.
ظریــف در روزهای گذشــته در 
اظهارنظــری عجیب گفتــه بود که 
هدف برجام اصا اقتصادی نبود! این 
در حالی اســت که مســئولین ارشد 
دولــت روحانی، پیــش از این تاکید 

کــرده بودند که تمامــی تحریم های 
ضدایرانــی- از جملــه تحریم هــای 
اجــرای  روز  در  مالــی-  و  بانکــی 
توافــق- دی 94- لغو خواهد شــد و 
نه تعلیق. عاوه بــر این دولتمردان و 
جریان مدعی اصاحات و رسانه های 
زنجیره ای تمام امور کشور حتی آب 
خــوردن مردم را به برجــام گره زده 

بودند.
اروپای ناتوان

 قاسمی در این نشست در پاسخ 
به سؤالی درباره SPV )سازوکار ویژه 
مالی اروپا( و اینکه آیا مذاکرات با اروپا 
در این زمینه پایان یافته است؟ گفت: 
پیچیدگی  ایجاد یک چنین سازوکار 
جدیدی با توجه به شــرایط تحریم 
بین ایران و این کشورها و همچنین 
فشــار بی اندازه و قلدرمابانه آمریکا بر 
کشــورهای اروپایی، باعث شد تا حد 
زیادی این موضوع زمانبر شود و بیش 
از حد مذاکــرات و تاش برای نهایی 

شدن این سازوکار به طول بینجامد.
 وی افزود: عاوه بر اراده سیاسی 
اتحادیه اروپا که به هر حال مشــهود 
بود و در ســخن مکــررا در این باره 
صحبت کردنــد و خواهند کرد؛ ولی 
در عمــل اتحادیه اروپا نشــان دادند 

که در مقابل فشــار آمریکا از توانایی 
ازم برخــوردار نیســتند و علی رغم 
تاریخ هایی که مشخص کرده بودند و 
وعده هایی که وجود داشت، نتوانستند 
این سازوکار را به مرحله نهایی خود 

که مورد قبول ایران باشد، برسانند. 
خبرنــگاری دربــاره اعام دولت 
ســوئیس برای راه اندازی کانال مالی 
به منظور صدور مجوز به شرکت های 
این کشور برای صادرات غذا و دارو به 
ایران سؤال کرد که قاسمی گفت: از 
روزی که مــا مذاکرات را با اروپا آغاز 
کردیم و در این مورد صحبت کردیم، 
ســاعت های متمادی کار کارشناسی 
شــد و در درون اتحادیــه اروپــا نیز 
مباحث زیادی وجود داشت، ما امید 
صد درصــدی در حوزه سیاســت و 
در عرصــه جهانی معموا به هیچ جا 
نداریم. ما اهداف خودمان را به طرق 
مختلف و در  اشــکال گوناگون دنبال 

می کنیم.
وی گفــت: مــا به صــورت صد 
درصــدی هیچ وقت بــه SPV دل 
نبســتیم و سرنوشتمان را به آن گره 

نزدیم.
نفت در برابر غذا!

خبرنگاری با بیان اینکه سازوکار 

ویژه مالی اروپا SPV در گام نخست 
نیازهــا و کااهــای انســانی را دربر 
می گیــرد و برخی رســانه ها عنوان 
می کنند که این همان طرح نفت در 
برابر غذاست، نظر قاسمی را جویا شد 
که وی پاسخ داد: قطعا تحلیلی که به 
کار برده می شــود، نفت در برابر غذا 
را رد می کنــم و چنین بحثی وجود 
ندارد. اگر این سازوکار به مرحله اجرا 
گذاشته شــود، همه کااها و اقام را 
می توانــد در بر بگیرد و صرفا برای نه 
داروست و نه غذا و نه الزاما تنها برای 

نفت.
در  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
بخش دیگری از این نشســت خبری 
گفت: وضعیت ســوریه امــروز برای 
جامعه جهانی روشن است و با توجه 
به حضور ســازنده ایران و کمک های 
مستشــاری ایــران به این کشــور، 
معتقــدم در دوران پس از بحران که 
مشکات باقیمانده در آن کشور حل 
شود و در دوران بازسازی حتما ایران 
می تواند در کنار مردم سوریه و دولت 
این کشــور، نقش سازنده خود را که 
به عنوان نقش آفرین مهم در منطقه 
برای ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی 

حضور داشته، این کار را ادامه دهد.
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جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
سه شنبه           ۱۱ دی ۱۳۹۷

۲4 ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۸۹

کوتاه اقتصادی

یک عضو هیئت رئیســه مجلس شورای 
اسامی با  اشــاره به اینکه وابستگی بودجه 
به کشور بیشتر شده است، گفت: هزینه های 
جاری، کل منابع کشــور را به گروگان گرفته 

است. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی در یک برنامه تلویزیونی با بیان 
اینکه در نوشتن بودجه های سنواتی مشکل مزمنی 
داریم، افزود: امسال این مشکل به علت تهدیدهای 

خارجی، بیشتر است. 
وی با بیان اینکه هزینه های جاری بودجه، کل 
منابع کشــور را به گروگان گرفته است گفت: باید 
ســهم صندوق توســعه ملی را به گونه ای افزایش 

می دادیم تا ســهم در آمدهای نفتی در هزینه های 
جاری کشــور، کم شود اما این میزان وابستگی در 

حال افزایش است. 
ایــن نماینده مجلس ادامه داد: برخی برآوردها 
تا 66 هزار میلیارد تومان غیرواقع بینانه در ســقف 
درآمدی پیش بینــی می کنند و معمواً صددرصد 
در آمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه محقق 

نمی شود. 
قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: در بودجه، 40هزار 
میلیارد تومان برای استقراض در قالب اوراق و مانند 

آن در نظر گرفته شده است. 
وی با  اشاره به اینکه مشکاتی برای تامین مالی 
سازمان بیمه سامت وجود دارد گفت: از یک طرف 

بسته خدمت بسیار وسیع تعریف می کنیم و از طرفی 
منابعی را که برای بیمه ها پیش بینی می کنیم کم 

است و همان منابع کم هم محقق نمی شود! 
به گفته ایــن نماینده مجلس، بودجه عمومی، 
پنج درصد اما بودجه شــرکت ها، 50 درصد رشد 
کرده است یعنی شرکت های دولتی از این وضع به 
هم ریخته اقتصادی و تورم سود کرده اند در حالی 

که رشد اقتصادی منفی است. 
در همیــن برنامه، ســیدکاظم دلخوش عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس هم با  اشاره به اینکه 
بودجه پیش بینی درآمدها و هزینه هاســت، گفت: 
در خوشــبختانه ترین حالت حدود 50 تا 60درصد 
پیش بینــی بودجه ها از جمله عمرانــی و جاری، 

محقق می شد. 
وی بــا بیان اینکه شــرایط ما در ســال آینده 
ســخت تر خواهد بــود، گفــت: در محقق کردن 
درآمدهای نفتی دچار مشــکل می شویم صادرات 
روزانه یک و نیم میلیون شــبکه ای نفت در بودجه 
پیش بینی شده است در حالی که به سمت صادرات 

سه میلیون بشکه در روز پیش می رفتیم. 
این نماینده مجلس با بیان اینکه در ســال های 
گذشته در بخش های مختلف، معافیت های مالیاتی 
زیادی داده شــده است، افزود: طرح جامع مالیاتی 
باید به درستی اجرا و از فرارهای مالیاتی جلوگیری 
شــود. چرا در کشورمان باید 35 تا 40 درصد، فرار 

مالیاتی داشته باشیم؟

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی: 

هزینه های جاری دولت 
بودجه کل کشور را گروگان گرفته است

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/675/000سکه تمام طرح جدید
3/495/000سکه تمام طرح قدیم

1/860/000نیم سکه
1/180/000ربع سکه

653/000گرمی
339/370هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/800دار
12/700یورو
13/800پوند

2/043لیر ترکیه
2/940درهم امارات

سرویس اقتصادی- 
در شرایطی که قیمت کااهای اساسی و پر 
مصرف روز به روز در حال افزایش است، بانک 
مرکزی در پــی اختافات آماری با مرکز آمار 
اعام کرده فعا از اعام آمار تورم خودداری 

خواهد کرد. 
افزایش قیمت ها در ماه های اخیر که همچنان هم 
ادامه دارد، باعث شده بانک مرکزی در پی اختافات 
آمــاری با مرکز آمار تصمیم گرفته آمار جدید تورم 

را فعا منتشر نکند! 
در ایــن زمینه، محمود چلویان، مدیر اداره آمار 
اقتصــادی بانک مرکزی گفت: »اخیــرا ً بین نتایج 
شــاخص تورم اعامي بانک مرکــزي و مرکز آمار 
تفاوت هایــی رخ داده که ممکن اســت برای عموم 
باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل 
و باتوجــه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل 
از بانک مرکزي منتشر مي کند، تصمیم گرفته شده 
تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزي فعا منتشر نشود 
تا با انجام بررسی های تخصصی و کارشناسی دوجانبه 
درخصوص اختافات آمارها، این اختافات به حداقل 

ممکن کاهش یابد.« 
بانک مرکزی در حالی تصمیم گرفته فعا از ارائه 
آمار تورم خودداری کند که با توجه به ملموس بودن 
گرانی کااها، حذف یا سانسور آمار مشکلی را حل 
نمی کنــد، ای کاش دولتمردان به جای پاک کردن 
صورت مسئله، فکری به حال اصل مشکل می کردند 

که فشار روی مردم را کاهش دهند.  
نیمی از کااهای اساسی بیش از 50 درصد 

گران شده اند
مرکــز آمار ایران با انتشــار »جدول متوســط 
قیمت های آذر ماه« که 24 قلم از کااهای اساسی و 

سرپوش دولت بر گرانی کااهای اساسی با سانسور آمار تورم

پر مصرف را دربر می گیرد؛ از افزایش افسار گسیخته 
قیمت ها نســبت به مدت مشابه ســال قبل )تورم 
 نقطه به نقطه( و آبان ماه سال جاری )تورم ماهانه( 

خبر داد. 
از میان این کااها، 12 قلم شامل »برنج خارجی 
درجه یک«، »گوشــت گوســفند«، »گوشت گاو 
یا گوساله«، »مرغ ماشــینی«، »شیر پاستوریزه«، 
»ماست پاستوریزه«، »تخم مرغ ماشینی«، »موز«، 
»سیب درختی زرد«، »سیب زمینی«، »رب گوجه 
فرنگی« و »چای خارجی بســته ای« بیش از 50 تا 

248 درصد افزایش قیمت داشته اند! 
به عبارت دیگر، طی یکسال اخیر اقام پر مصرفی 
مانند مواد پروتئینی )مانند گوشت و مرغ(، غذایی 
)مانند برنج، رب گوجه فرنگی و سیب زمینی(، لبنی 
)مانند شــیر و ماست( در کنار برخی میوه ها )مثل 
ســیب و موز( با افزایش قیمت قابل ماحظه ای رو 
به رو شده اند که تبعات آن عاوه بر مشکات حوزه 

سامت، به کوچک تر شدن سفره مردم نیز می انجامد. 
البته مقایسه افزایش قیمت ها در آذر ماه نسبت 
به آبان نیز موید نتایج فوق است، چراکه تنها در طول 
این یک مــاه، 9 قلم از این 24 کاا بیش از پنج تا 
16 درصد افزایش داشته اند که فارغ از باا بودن این 
نرخ ها، باید گفت معیشت مردم ماه به ماه سخت تر 
شده و حتی در این بازه کوتاه هم قیمت ها افزایش 

قابل ماحظه ای داشتند. 
تداوم سایه گرانی ها بدون توجه دولت

یک نکته ای که در این میان وجود دارد این است 
که با توجه به احتمال افزایش قیمت ها در شب عید 
)که دایلی از جمله اعام افزایش دستمزدها دارد( 
باید دید دولت در این زمینه چه تدبیری می اندیشد 
چراکه در همین شــرایط هم اقشــار بسیاری توان 
خــود را برای تهیه مایحتــاج معمولی خود )مانند 
گروه هــای پروتئینــی، لبنی، میوه و...( از دســت 
داده اند؛ چنانچه بیشترین تورم نقطه به نقطه آذر ماه 

هم در استان های محرومی مانند ایام، کردستان، 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و چهار محال 

و بختیاری ثبت شده است. 
متاسفانه حتی کااهایی که دولت با ارز 4200 
تومانی اجازه واردات داده هم با گرانی قابل توجهی 
رو به رو شــده و ظاهــرا دولت نظارتــی بر ارزی 
که تخصیــص می دهد نــدارد، چنانچه محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته 
بود: »حــدود 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت 
به کاا های اساســی پرداخت می شود، از این میزان 
حدود 20 تا 30 درصد به دســت مردم می رسد و 

70 درصد رانت است.« 
البته براســاس جدیدترین آمار بانک مرکزی از 
تورم تولید کننده، نرخ نقطه به نقطه این شاخص)که 
به نوعی پیشران تورم می باشــد(، از 63 درصد در 
آبــان به 54 درصد در آذر کاهش یافته که می تواند 
نویدی برای کاهش رشد افزایش قیمت ها باشد اما 
آنچه تاکنون رخ داده افزایش قابل ماحظه قیمت ها 

در همین دو ماه اخیر بوده است. 
این در حالی اســت که حسن روحانی در سوم 
آذر ماه گفته بود: »خبر خوش این است که در ماه 
آبان نسبت به ماه های قبل، تورم یک ماهه یک سوم 
شد؛ پیش بینی هم این بود که اگر درست عمل کنیم، 
باید از ماه آبان تورم به تدریج شــروع به سیر نزولی 
کند و تا حد امکان در ماه های بعد هم روند کاهش 

و مهار تورم را ادامه می دهیم.« 
به دیگر ســخن، در شرایطی رئیس جمهور ادعا 
کرده نرخ تورم ماهانه در آبان کمتر شده و این روند 
ادامه خواهد داشت که با توجه به آمارهایی که پیش 
از این ذکر شد، به نظر می رسد آنچه ایشان ادعا کرده، 

برعکس شده است!

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیات 
گفت: ماهی مورد نیاز کشــور تامین است و 

کمبودی در این زمینه نداریم.
حســین عبدالحی در گفت و گو بــا ایرنا درباره 
وضعیت تولید و قیمت آبزیان اظهارداشت: پیش بینی 
می شود امسال تولید ماهیان پرورشی به نزدیک 500 
هزار تن برسد، بنابراین ماهی مورد نیاز کشور تامین 

است و کمبودی در این زمینه نداریم.
وی، افزایش قیمت ها را ناشــی از کاهش تولید 
ندانســت و افزود: میزان تولید و واردات تخم چشم 
زده ماهی قزل آا نسبت به سال گذشته افزایش نشان 
می دهد، بنابراین کاهش تولید نخواهیم داشت. ضمن 
اینکه تولید میگوی کشور به دلیل کنترل بیماری لکه 

سفید از مرز 35 هزار تن گذشته و پیش بینی می شود 
که برداشت نهایی به 40 هزار تن برسد.

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیات ادامه 
داد: بــا وجود تحریم ها مشــکل حــادی در تامین 
نهاده های وارداتی نداشــتیم و تاش ما این اســت 
کــه برای برخی نهاده های مورد نیاز آبزیان همچون 
مکمل ها و داروها که تحت تاثیر نرخ ارز هستند، ارز 

با نرخ رسمی تخصیص داده شود.
عبدالحــی افزود: مصرف آبزیان به دلیل افزایش 
دو تا ســه برابری قیمت ایــن محصوات و کاهش 
توان خرید مردم، کم شــده و مشتریان رستوران ها 

کاهش یافته است.
وی سرانه مصرف جهانی آبزیان را به طور متوسط 

21 کیلوگرم دانســت و گفت: طبق آمار فائو سرانه 
مصــرف آبزیان در ایران برای هــر نفر کمتر از 11 
کیلوگرم است که طبق برنامه ششم توسعه باید این 

میزان به حداقل 14 کیلوگرم برسد.
بهبود  همچنین عیسی گلشاهی؛ مدیرکل دفتر 
کیفیت و بازار ســازمان شــیات ایران درباره تاثیر 
نوســان نرخ ارز در افزایش صــادرات آبزیان، اظهار 
داشــت: در هشت ماهه امسال صادرات انواع آبزیان 
نسبت به ســال گذشته افزایش داشته که این مهم 
بر مبنای پیش بینی های سنواتی رخ داده و خارج از 

عرف معمول نبوده است.
گفتنی است، در حالی قیمت عمده فروشی انواع 
ماهــی را برای هر کیلوگرم قــزل آای معمولی 22 

هزار تومان، قزل آای ساامون 27هزار تومان، کپور 
معمولی 13 هزار تومــان، کپور نقره ای )فیتوفاگ( 
11 هــزار تومان و میگوی پاک نشــده را 48 تا 49 
هــزار تومان اعام کرد کــه گزارش های میدانی از 
بــازار حکایت از متفاوت بودن نــرخ ماهی و میگو 
دارد. وضعیــت بازار نشــان می دهد ماهیان دریایی 
جنوب و شــمال کشور صدرنشین افزایش قیمت ها 
در بازار مصرف هستند اما نرخ ماهیان پرورشی نیز 
دست کمی از این افزایش ها ندارد و حداقل دو برابر 
شده است. براســاس آمارها، ساانه نزدیک به یک 
میلیون تن انواع محصوات دریایی و پرورشــی در 
 کشــور تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه

 می شود.

شیات: کمبود ماهی نداریم

رئیس انجمن انبوه سازان گفت: ۹۷ درصد از 
مواد اولیه و مصالح ساختمانی تولید داخل است.
جمشید برزگر در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، اظهار داشــت: قانون برنامه چهارم، پنجم و 
ششم تکلیف کرده که دولت باید در راستای نوسازی 
بافت های فرســوده اقدامات ازم را انجام دهد اما تا 
به امروز هیچ دولتی نتوانسته و نخواسته که نوسازی 

بافت های فرسوده انجام شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی و توسعه گران در 
صورتی که تسهیات و حمایت های ازم از آنها صورت 
گیرد می توانند نوسازی بافت های فرسوده را به شیوه 

بسیار مؤثری انجام دهند.
رئیس انجمن انبوه سازان کشور افزود: دولت باید 

از همفکری  متولیان این بخش استفاده کند و نظرات 
آنها را درباره احیای طرح های بازآفرینی شهری جویا 
شود. باید تمامی دستگاه های اجرایی از جمله دولت و 
شهرداری ها در کنار هم بتوانند این طرح بزرگ ملی 

را به مرحله اجرایی برسانند.
برزگر با اشــاره به اینکه تأمین سرمایه و منابع 
مالی این طرح باید فراهم شــود تا بخش خصوصی 
و انبوه ســازان وارد مرحله اجرایی شــوند، گفت: تا 
زمانی که تأمین منابع مالی این طرح فراهم نشــود 
 انبوه ســازان و توســعه گران وارد این طرح نخواهند

 شد.
وی  ادامــه داد: برای ســاخت 400 هزار واحد 
مسکونی در شــهرهای جدید باید عزم ملی و اراده 

عمومی فراهم باشد و دولت باید در اجرای این طرح 
از توسعه گران و انبوه ســازان استفاده کند زیرا که 
ســاخت این واحدها تنها از طریق بخش خصوصی 

امکان پذیر خواهد بود.
رئیس انجمن انبوه سازان کشور افزود: متأسفانه 
اگر دولت در اجرای این طرح به بخش خصوصی بها 
ندهد این طرح مانند مســکن مهر به نتیجه خوبی 
نمی رسد و ما باید ســال های بسیاری چشم انتظار 

اتمام این طرح  باشیم.
برزگــر با بیان اینکه 97 درصــد از مواد اولیه و 
مصالح ساختمانی تولید داخل است، گفت: تا زمانی 
که آسیب شناسی و رفع موانع این طرح ها انجام نشود، 
نوسازی بافت های فرسوده یا ساخت 400 هزار واحد 

مسکونی در شهرهای جدید با مشکل مواجه خواهند 
بود زیرا که اجرای این طرح ها تنها به ساخت محدود 

نمی شود.
وی  توضیح داد: باید کارهای اساسی و زیربنایی 
این طرح ها انجام شــود به طور مثال ساخت طرح 
مسکن مهر، سال ها به طول انجامید و تنها واحدهایی 
که در اختیار بخش خصوصی بود به اتمام رســید، 
دولت طی سال های گذشته هنوز نتوانسته دو میلیون 

و 200 هزار واحد مسکن مهر را به اتمام برساند.
رئیس انجمن انبوه سازان گفت: دولت باید برای 
تمامی طرح های َمسکنی  خود از نظرات کارشناسان 
مسکن و بخش خصوصی استفاده کند تا شاهد نتیجه 

مطلوب در حوزه مسکن باشیم.

رئیس انجمن انبوه سازان:

۹۷ درصد مصالح ساختمانی کشور در داخل تولید می شود

با وجود سکوت سازمان حمایت در قبال حقوق مصرف کنندگان

شکایت مردمی از خودروسازان 600 درصد افزایش یافت
سرویس اقتصادی-

600 درصدی  از  بیــش  افزایش  علی رغم 
شکایت از خودروسازان، سازمان حمایت هیچ 
حمایتی از مصرف کنندگان انجام نداده است.

ســخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه 
تلویزیونی پایش با  اشــاره به شــکایت های مردمی 
از خودروســازان گفت: آمار پرونده های شــکایت از 
خودروسازان در 9 ماه اول امسال نسبت به کل پارسال 

افزایش 602 درصدی داشته است.
سید یاسر رایگانی افزود: سازمان تعزیرات مستند 
به مــاده 7 تعزیرات در چند روز اخیر بیش از 200 
میلیارد تومان نمایندگی های خودروهای خارجی را 
به دلیل گرانفروشی جریمه کرد. همچنین در سه ماه 
اخیر بیش از 4 هزار پرونده شکایت از خودرویی ها را 

تعیین تکلیف کردیم. 
وی در مــورد اینکــه باید ســازمان حمایت از 
مصرف کننده از خودروسازان بابت اقدامات اخیرشان 
شکایت کند، در اظهاراتی عجیب گفت که سازمان 
حمایت از مصرف کننده هیچ شکایتی از خودروسازان 

نکرده است!
افزایــش قابل تأمــل شــکایت های مردمی از 
خودروســازان در حالی است که پیش از این یداله 
صادقی، رئیس  ســازمان صنعت اســتان تهران هم 
اعام کــرده بود: تعــداد شــکایت های خودرویی 
مردم در سراســر کشــور ســال 96 دو هزار و 67 
مورد بود اما در 9 ماه گذشــته امســال با رشد سه 
 برابری تا این مقطع از ســال به 6 هزار و 366 مورد 

رسیده است.
گفتنی اســت از زمان تشدید نوسانات ارزی در 
بهار ســال جاری، خودروســازان درخواست کردند 
قیمت کارخانــه محصوات خود را به نرخ های بازار 
نزدیک کنند. سرانجام در هفته های گذشته با موافقت 
دولت به این درخواست جامه عمل پوشاندند و قیمت 
بسیاری از خودروهای پرفروش بازار، میلیون ها تومان 

افزایش یافت.
شرکت ایران  خودرو با اعام لیست جدید قیمت 
برخی محصوات خود، از افزایش بیش از 20 تا 40 
میلیون تومانی پنج خودروی تولید این کارخانه در 

دی ماه خبر داد. سایپا هم روز پنجشنبه هفته گذشته 
قیمت برخی محصواتش را بیش از 50 درصد افزایش 
داد. در ادامه، روز شنبه ایران خودرو موج دوم تغییرات 
قیمت انواع محصواتش را هم با افزایش قیمت های 

جدید دنا و سوزوکی اجرا کرد.
نکته حائز اهمیت درباره این نوســانات قیمتی، 
چراغ ســبز دولت و سازمان های حمایتی وابسته به 

دولت نسبت به این افزایش قیمت ها است.
ســیدامیر ســیاح، فعال رســانه ای در واکنش 
بــه این اتفاق در صفحه شــخصی خــود در توئیتر 
نوشت: خودروسازان قبا با قیمت نامشخص خودرو 
پیش فــروش کرده اند، اان که زمان تحویل شــده، 
قیمت قطعی را شــدیدا باابرده اند و دولت در برابر 

این وضعیت سکوت کرده است.
شایان ذکر است بســیاری از مردم خودروهای 
ســایپا و ایران خودرو را پیــش خرید کرده اند ولی 
بســیاری از آنان در گفت وگو بــا کیهان گفتند که 
خودروسازان تعهدات خود را انجام نمی دهند. تعدادی 
از این افراد هزینه خودرو را کامل تسویه کرده اند اما 

باز هم موفق به تحویل خودرو نشده اند.
این گروه از مردم ماه ها و حتی بیش از یک سال 
است که بخشــی از سرمایه  خود را به خودروسازها 
داده انــد و در حالی که بــه دلیل افزایش قیمت ارز 
بخشــی از ارزش  پولشــان از بین رفتــه هنوز هم 

باتکلیف هستند.
افزایــش قیمت اخیر محصــوات ایران خودرو 
و حتــی افزایش قیمت خودروهــای تولید داخلی 
توسط ســایر خودروســازان در حالی اتفاق افتاده 
است که »سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان« باز هم نقــش بی تاثیر خود را 
در حمایــت از مصرف کننده حفظ کرد و در نهایت 
جانب خودروسازان را گرفت و همانطور که سخنگوی 
سازمان تعزیرات حکومتی گفته است، حتی حاضر به 
طرح شــکایت از خودروسازان هم نشده است! البته 
ابهامی که درباره عملکرد سازمان حمایت در برخورد 
با گرانی خودرو مطرح است، حضور رئیس  سابق این 
سازمان در یکی از شرکت های متعلق به ایران خودرو 

بود که چندی قبل خبرساز شد.

نایب رئیس اتحادیه نساجی و پوشاک ایران گفت: در 
مرحله اول جمع آوری پوشاک قاچاق، با فروشگاه های 
دارای متراژ بیش از ۴00 متر که پوشاک غیرمجاز عرضه 

می کنند، برخورد می شود. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بهرام شهریاری با اشاره به برخورد 
قدم به قدم با پوشاک فاقد مجوز وارداتی، اظهارداشت: مبنا بر این 
است که فروشگاه هایی با متراژ بیش از 400 متر در مجتمع های 
شناخته شده تهران که با تابلوی یک برند، پوشاک غیرمجاز عرضه 
می کنند در مرحله اول مورد برخورد قرار گیرند.  در مراحل بعدی 
با تمام کسانی که پوشاک قاچاق وارد می کنند و برچسب های 
 تولیدی در کشور را روی لباس ها درج می کنند برخورد می شود. 
وی ادامه داد: در زمان آقای نعمت زاده، دستورالعملی اباغ شد 
که به برندهای خارجی اجازه فعالیت در کشور داده شد و یکی از 
بندهای اولیه آن، آوردن گواهی برند است و اینکه به عنوان یک 
برند خارجی به یک شرکت گواهی داده شود تا نمایندگی رسمی 
در کشور باشد و طبیعتا در این مرحله بسیاری از واردکنندگان 
برند تقلبی از بین رفتند و در طرح جدید نیز همین اقدام صورت 

می گیرد.
همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهران با اشاره 
به برخورد جدی این ســازمان با فروشــگاه های پوشاک قاچاق 
گفــت: از مجمــوع برندهای موجود در کشــور، 70 برند مجوز 
دارند و مابقی بصورت غیر قانونی وارد کشــور می شود. کسانی 
کــه با برندهای خارجی فاقد ثبت در کشــور و نمایندگی اقدام 
بــه عرضه کاا به مــردم می کنند مورد برخــورد قرار خواهند 
گرفت. در کشــور مجموعــه های دارای مجوز اجــازه فعالیت 
 دارنــد و کاای وارداتی آن ها نیز باید دارای شناســه باشــد. 
محمدعلی اســفنانی در خصوص چرایی فقدان مبارزه صحیح 
با قاچاق عظیم پوشــاک گفت: طرحی که شــروع کردیم بدین 
معنا نیست که تنها در سطح عرضه مبارزه صورت می گیرد؛ در 
حالی که قانونی می گوید برخورد باید در ســطح مبادی ورودی 
 صورت گیرد و مبــادی ورودی نیز کار خود را انجام می دهند. 
اســفنانی افزود: فرقی نمی کند قاچاق از چه طریقی وارد شود؛ 
چه از طریق کولبرها یا از طریق اسکله های وارداتی، برخوردها 
را شاهد هستیم و امیدواریم سردسته مجموعه و کسانی که در 
راس کار هستند شناسایی و برخورد جدی با آن ها صورت گیرد. 

آغاز مقابله با پوشاک قاچاق
 از فروشگاه های ۴۰۰ متر به باا 

* وراث مشموان متوفیان سهام عدالت برای بهره مندی از این سهام 
می توانند به دفاتر منتخب پیشــخوان دولت در سراسر کشور مراجعه 
کنند. به گزارش سازمان خصوصی سازی، از میان مجموع بیش از 49 
میلیون مشمول سهام عدالت، حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر متوفی 
هستند که بر اساس مصوبه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی، وراث 
این دســته از متوفیان از مردادماه امسال می توانند با مراجعه به دفاتر 
پیشخوان دولت )که اسامی و آدرس آنها در سامانه سهام عدالت به نشانی 
www.samanese.ir قابل مشاهده است(، ثبت نام و ارائه مدرک کرده 
و از مزایای سود و اصل این سهام بهره مند شوند. بر این اساس نگاهی به 
میزان مراجعه وراث مشموان متوفیان سهام عدالت به دفاتر پیشخوان 
در سراسر کشور نشان می دهد استان های ایام با 16/3 درصد، لرستان 
با 9/4 درصد و کهگیلویه و بویراحمد با 4/1 درصد بیشــترین مراجعه 
را به دفاتر پیشخوان دولت داشته و استان های سیستان و بلوچستان 
با  0/7 درصد، هرمزگان با 0/8 درصد و بوشهر و کردستان هر یک با 

0/9 درصد کمترین میزان مراجعه را داشته اند.
* مدیرعامل توانیر گفــت: برنامه هایی را برای کاهش مصرف 
مشــترکان پرمصرف برق درنظر گرفته ایم که پس از تصویب 
هیئت دولت، جزئیات آن را اعام خواهیم کرد؛ اما یکی از این 
پیشنهادها استفاده از انرژی های تجدیدپذیر توسط مشترکان 
پرمصرف است. متولی زاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
هنوز مسئله افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف در دستور کار 
هیئت دولت وزیران است، اظهار کرد: احتماا به دلیل سفرها و 
مشغله های کاری، تعیین تکلیف این موضوع به تاخیر افتاده 
است اما امیدواریم هرچه زودتر این مسئله با همکاری دولت 
پیگیری شــود.وی با بیان این که پس از تصویب این مسئله، 
اطاع رسانی و آموزش های ازم برای مشترکان پرمصرف اجرایی 
خواهد شد، ابراز کرد: پیشنهاد ما این بوده که برای کسانی که 
بیش از الگو مصرف می کنند، تعرفه برق افزایش یابد که البته 
در این بین نیز تمرکز بیشتر برروی کسانی است که بیش از دو 

برابر الگو مصرف دارند.
* فرآینــد تحویل قراردادهای آتی زعفران رشــته ای درجه یک یا به 
اصطاح پوشال معمولی از امروز سه شنبه برای سررسید منتهی به دی 
ماه 97 از طریق گواهی سپرده زعفران آغاز می شود. به گزارش فارس 
این قراردادها از طریق گواهی ســپرده زعفران صورت خواهد گرفت و 
بر این اساس همه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی 
باز وظیفه دارند، بر اساس ضوابط بورس کاا برای انجام فرایند تحویل 

اقدام کنند.
* وزیر نیرو گفت: فعاً درباره برنج به تصمیم رسیده ایم که ظرف 
سه سال آینده کشت برنج در مناطق کم آب فاقد صرفه برای 
کشاورزان شود و البته تامین معیشت آنها جز اصلی ترین دغدغه 
ما است. به گزارش فارس، رضا اردکانیان، وزیر نیرو در بازدید 
از دستاوردهای فضایی کشور اظهار داشت: امروز نیازمندی ما 
به اطاعات پایه ضروری شده است و نیاز داریم وضعیت منابع 

را با آمار و اطاعات به صورت دقیق ببینیم.
* معاون فنی گمرک گفت: به منظور تعیین تکلیف کااهای انباشته 
شده در بنادر طی یک اقدام اورژانسی تیم فنی دفاتر ستادی گمرک از 
شنبه در بندر شهید رجایی هرمزگان مستقر خواهد شد. مهرداد ارونقی 
افزود: به همین منظور، بنده به همراه مدیران و معاونین دفاتر ستادی 
از شنبه هفته آینده در گمرک شهید رجایی حضور یافته و مشکات 
و مسائل گمرک مذکور را به عنوان نمونه ای بارز از مشکات گمرکات 

کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
* نماینده ایران در بانک جهانی اواخر ســال بازنشسته شد و 
پاداش پایان خدمت خود را هم دریافت کرد اما همچنان به عنوان 
نماینده ایــران در بانک جهانی به فعالیت خود ادامه می دهد. 
به گزارش فارس، فرهاد نیلی در مرداد ماه ســال ۹۴ به عنوان 
نماینده ایران در بانک جهانی تعیین شد.براساس اطاعات به 
دست آمده نیلی در اسفند ماه سال گذشته بازنشسته شده و 
پاداش پایان خدمت را هم دریافت کرده اســت.اما با این حال 
وی همچنان در سمت نماینده ایران در بانک جهانی قرار دارد و 
جایگزینی برای وی از سوی وزارت اقتصاد تعیین نشده است.با 
توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان و با توجه به تغییر 
سفرای بازنشسته در وزرات امور خارجه، به نظر می رسد ادامه 
فعالیت فرهاد نیلی به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی مغایر 

با قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.

سرویس اقتصادی-
به گفته قائم مقام مدیرعامل راه آهن، دســتیابی به اهداف سند 

چشم انداز در ساخت راه آهن بسیار مشکل شده است.
حســین عاشوری دیروز در نشست با رسانه ها گفت: در همه برنامه های 
باادستی توسعه، به توسعه حمل ونقل ریلی به عنوان حمل ونقل ایمن و سبز  
اشــاره می شود اما زمانی که صحبت از تخصیص منابع می شود توجه جدی 

به این بخش صورت نمی گیرد.
به گزارش فارس، قائم مقام مدیرعامل راه آهن ادامه داد: »در سند چشم انداز 
20 ســاله باید تا سال 1404 شمسی 25 هزار کیلومتر خط آهن در کشور 
داشته باشیم در حالی که امروز 12 هزار کیلومتر خط ریلی داریم و دستیابی 

به این هدف تا پایان سال 1404 بسیار مشکل است.«
گفتنی است علیرغم همه مزایای توسعه حمل ونقل ریلی، از برنامه های 
توسعه دور افتاده ایم تا جایی که قائم مقام راه آهن کشور، دستیابی به اهداف 
سند چشم انداز را بسیار مشکل می خواند. علت این موضوع را می توان در کم 
کاری ها، تغییر اولویت ها و ضعف های مدیریتی سال های اخیر جست وجو کرد.

عباس آخوندی پنج ســال وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی بود ولی 
عملکرد قابل دفاعی از خود بر جای نگذاشت و بیشتر از عمل، به ارائه برنامه 
و طرح ادعا پرداخت. او سرانجام دو ماه قبل )28 مهر( استعفای خود را اعام 
کرد و از وزارت کنار رفت، اما هنوز آثار عملکرد او در حوزه راه و شهرسازی 
باقی است.آخوندی در فروردین 96 برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس 
رفت و با بیان اینکه بزرگترین نهضت ریلی را در کشــور به اجرا گذاشته ایم، 
مدعی شــد: وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد تا کل تولیدات ریل 

کارخانجات داخلی را یکجا خریداری کند.
وی در آن جلسه با رد اتهام بی برنامگی خود در بخش حمل ونقل ریلی، به 
تشریح سیاست جایگزین کردن ریل محوری به جای خودرو محوری پرداخت. 
با این حال برخی کارشناســان علکرد او را در حوزه حمل ونقل ریلی مثبت 
ارزیابی نمی کنند.بهنام جمشیدی درباره این موضوع به مهر گفت: »توجه به 
توســعه ترانزیت ریلی تنها در صحبت های آقای آخوندی دیده می شد و در 
عمل اتفاقات مثبت چشمگیری را شاهد نبودیم. برای مثال در ابتدای دولت 
یازدهم، وی اعام کرد در حال برنامه ریزی برای افزایش میزان ترانزیت کاا 
تا 50 میلیون تن در ســال است این در حالی است که در سال 91 مجموع 
ترانزیت جاده ای و ریلی حدود 12 میلیون تن بود. اما این آمار در پایان سال 

96 حتی به رقم 13 میلیون تن هم نرسید.«
عباس آخوندی در زمان وزارت خود، وقت قابل توجهی را به ســخنرانی 
درباره موضوعاتی غیــر مرتبط با وظایف اجرایی خود اختصاص می کرد. در 
شــرایطی که کشور نیازمند مســائل ضروری مانند ساخت مسکن، توسعه 
حمل ونقل ریلی و... بود، وزیر سابق راه و شهرسازی به ارائه سخنرانی درباره 
موضوعات نظری اقتصاد مشــغول بود. نتیجه کنار گذاشــته شدن مدیریت 
جهادی در این دولت کار را به جایی رسانده است که امروز، دستیابی به سند 

چشم انداز، به هدفی دشوار بدل شده است.

نتیجه مدیریت لیبرالی
هنوز نیمی از پیش بینی سند چشم انداز 
برای ساخت راه آهن محقق نشده است

جایگاه داران سوخت نسبت به عملکرد وزارت نفت در 
اجرای قوانیــن مربوط به پرداخت کارمزدها و اجرای طرح 

برندینگ جایگاه ها، انتقاد کردند.
این گــروه از فعاان اقتصــادی اظهار کردنــد: جایگاهداران 
عرضه کننده فراورده های نفتی کشور که با بکارگیری کارکنان بسیار 
زیاد، از کارآفرینان جامعه محسوب می گردند، به خاطر نگاه حاکمانه 
وزارت نفت و آمریت منحصر به فرد شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی و نادیده گرفتن حقوق واقعی آنان و تحمیل قراردادی یک 
طرفه، اکثریت قریب به اتفاق آنان را در معرض ورشکســتگی قرار 
داده است. جایگاه داران با  اشاره به مستندات ارائه شده تأکید کردند:

1- مرکز پژوهش های مجلس در سال 1393 کارمزد قابل صرفه 
جایگاه داران برای عرضه کلیه فرآورده های نفتی در کان شهرها را 
845 ریال و سایر مناطق را 450 ریال برآورد نموده است، در صورتی 
که در حال حاضر با گذشت 5 سال، کارمزد بنزین به طور میانگین 

لیتری 45 تومان و نفت گاز لیتری 185 ریال پرداخت می گردد.
2- مجلس شــورای اسامی در سال 1393 قانون تغییر نظام 
کارمزدی را به حق العمل صادر نموده است. وزارت نفت تاکنون این 
ماده قانونی را اجرا ننموده و کماکان نظام پرداخت کارمزد دستوری 

در حال انجام می باشد.
3- مجلس شورای اســامی در سال 1390 طبق مواد 2 و 3 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کلیه دستگاه های دولتی را 
مکلف نموده است در تدوین بخشنامه ها و رویه های اجرائی و ارائه 
پیشنهادات ازم در جهت تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل های 
صنفی ذی ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند. در صورتی که شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی، در تنظیم قرارداد تحمیلی خود و 
بــه تبع آن تنظیم آئین نامه تخلفات و جانمایی جایگاه های جدید 
و پرداخت میزان کارمزد دستوری و نحوه ارسال فرآورده و تدوین 
دســتورالعمل تحمیلی ورود شرکت های برند غیر جایگاهی به امر 
توزیع فرآورده و سایر موارد اجرایی، مفاد قانونی فوق را به اجرا در 
نیاورده و حقوق جایگاه داران را به انحاء مختلف تضییع نموده است.

4- کمیسیون انرژی مجلس در سال 1394 در حضور دو معاون 
وزیر نفت، اعمال موارد فوق را در 8 بند الزامی تشــخیص داده و 
جهت اجرا به وزارت نفت ارجاع نموده است. متاسفانه بازهم وزارت 
نفت به توصیه کمیســیون انرژی توجه ننموده و هنوز از پرداخت 

حقوق واقعی صنف جایگاه داران طفره می رود.
5- به تازگی نیز اعتراضات گسترده جایگاه داران در مورد ورود 
شرکت های به اصطاح برند که هدف وزارت نفت ورود شرکت های 
غیرجایگاهــی و رانتی به امر توزیــع فرآورده های نفتی و احداث 
جایگاه های ســوخت جدید و تک سکو بوده است، جهت بررسی و 
اعام نظر به کمیســیون انرژی ارسال گردیده است که متاسفانه، 
تحت القائات وزارت نفت و بدون اخذ نظریه تشــکل های صنفی و 
عدم اجرای مفاد 2 و 3 قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار، 
ورود این شــرکت ها را مجاز اعام نموده و طی طرحی 9 ماده ای 
جهت مطرح شدن در سطح علنی به مجلس شورای اسامی ارسال 
داشــته اســت. از آنجا که به دلیل اعتراضات گسترده جایگاه داران 
سراسر کشــور، چنین طرحی به تصویب برسد، هزاران جایگاه دار 
کارآفرین فعلی به شکست حتمی و ورشکستگی مسلم سوق یافته 
و به طور حتم بــه تعطیلی تعداد زیادی از آنها خواهد انجامید که 
در چنین صورتی، بی نظمی های اجتماعی و اختال در امر ترافیک 
شــهری را در پی خواهد داشت. امری که در طی 50 سال سابقه 
درخشــان این بخش خصوصی در امر توزیع و فروش فرآورده های 

نفتی به انجام نرسیده است.

در نامه ای به کیهان مطرح شد
انتقاد جایگاه داران سوخت

 به عملکرد وزارت نفت درباره کارمزدها



گزارش روز
صفحه ۵

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ 
۲۴ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۸۹

افقی:
1- تشــکیل آن گامی اساســی برای مبارزه با مفاســد 
اقتصادی در کلیه دســتگاه ها و نهادهای دولتی اســت 
2- رشته ای از علوم قدیمه که تفکر انسان  را باا می برد- 
گناهی که مرتکب شدن به آن باعث گرفتاری و قحطی در 
جامعه می گردد 3- درخت زبان گنجشک- نقاش مشهور 
فرانســوی- قوت غالب مردم ایران- دریای عرب 4- از 
ســرداران سپاه اسام که به ایران حمله کرد- از وسایل 
آرایشــی زنان- نامی برای گورخر 5- دریاچه زیبایی در 
دامنه اشترانکوه- از سنگ های قیمتی- اولین جوانی که 
پرواز را تجربه کرد- ضمیر اشاره به نزدیک 6- مقروض 
و بدهکار- محلی که در آن آب  های متعفن جمع شــده 
است 7- واحد پول کشور چین- سرمربی اخراج شده تیم 
منچستریونایتد- سودای ناله 8- حرف انتخاب- برگشت 
و انعکاس- مدلی برای گرفتن عکس 9- سدی در استان 
مازندران- مروارید درشت- خاک کوزه گری- رفیق لوبیا 
10- از وسایل آشــپزی در مطبخ- یکی از ویژگی های 
سخن خوب- رودی در روسیه 11- استان مهمی در کشور 
اندونزی- نوعی میمون- عدد اختاف برانگیز 12- فیلمی 
از فدریکو فلینی کارگردان صاحب نام ایتالیایی- بخشیدن 
چیــزی به دیگران بدون چشمداشــت- تابلویی از مانه 
13-دومین مهره گردن- حدیث مشهور آل عبا- کامی 
که جز یک معنی از آن اســتنباط نشــود- لغتی که در 
فیزیک به معنی )اینرســی( را می رســاند 14- لخت و 
عور- ســومین مرحله زندگی حشرات- آنچه در پشت 
چیزی باشد 15- یکی از اشخاصی که دعایش در پیشگاه 

خداوند مستجاب می گردد- ملکه گل ها.

عمودی:
1-زشت ترین سخن- سلسله ای که شاهان ناایق 
آن بسیاری از شهرهای ایران بزرگ را به اجانب 
واگذار کردند 2- پایتخت کشور اتریش- پایتخت 
آنتوان چخوف  از  نمایشــنامه ای  کوبا-  کشور 
3- عرب مــی گوید نه- از نشــانه های فصل 
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زمستان- از وسایل ورزش در زورخانه ها 4- ازمه 
عبادت مقبول است- استخوانی در انتهای ستون 
فقرات- نام دیگر ریه 5- نام بین المللی کشــور 
هندوســتان- ماه پنجم از سال میادی- نظیر 
و مانند 6- نوعی خاک ســفید- همان شرمنده 
اســت- دندانی در دهان 7- شهری در استان 
گیان-چله کمان- آب های آن رمانی اســت از 
تورگنیف روســی 8- نشان مفعول بی واسطه- 
ضمیر مفعولی- بخشش و گذشت- ضربه ای در 
فوتبال 9- سخن بی پرده- تاابی زیبا و بین المللی 
در شهرستان مهاباد 10- زن انگلیسی- رودی در 
استان مازندران- نوعی مار خطرناک- از صفات 
خداوند بزرگ 11- دارویی برای تنگ شدن عروق- 
انگلیسی  انگور می گویند- تخم مرغ  به  عرب ها 
12- نــام دیگر حنا- زندانی خوش آب و هوا در 
تکرارش  خلیج فارس 13-  ماهیان  از  پایتخت- 
نام نوعی غذاست- هر فصل از کتاب را گویند- 
اخال کننده و بر هم زننده- ســدی در استان 
تهران 14- کهکشــانی که در گذشته راهنمای 
کاروان  ها در شب های تاریک بود- شهری بندری 
از توابع شهرستان آبادان 15- اولین گام به سوی 
توحید و بهتریــن حرکتی که چاره جویان بدان 

توسل جسته اند.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/7/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای سیدمحمد شهاب 
خانیان دارای کد ملی 0055312047، آقای مجید مرافق دارای 
کد ملی 0034989455 و آقای هوشنگ دلشاد  دارای کد ملی 
2296416421 برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره 
با سمت: آقای سیدمحمد شهاب خانیان رئیس هیئت مدیره، آقای 
مجید مرافق نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشــنگ دلشاد 
مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
مذکور در بند ب 1 همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر 
مکتوبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معمول خواهد 
شــد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا 
شناسه ملی 10980002869 به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم 
طایفی دارای کد ملی 0044123817 به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت های مالی 
و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 96/12/29 به تصویب 
رسید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراانتشار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت پخش گاز مایع فرگاز 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹6 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۳6۰ 

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

شاید بچه های دهه 50، 60 و حتی 70، این 
جمله را بارها شــنیده باشند که »باید برای 
20 بخوانی تا 18 بشــوی.« این جمله ای بود 
که خیلی وقت ها دانش آمــوزان از والدین و 
روزها  این  اما  می شنیدند.  معلمان شان  حتی 
اوضاع فرق کرده اســت. بچه ها چه برای 20 
درس بخوانند، چه برای 18، چه 20 شوند و چه 
18 نتیجه یکسانی می گیرند. عدد و رقمی که 
بتوان به عنوان نمره آن را در ذهن رویاپردازی 
کرد، وجود ندارد. این مسئله ماحصل سیستم 
ارزشیابی توصیفی است که از حدود سال 85 
پا به نظام آموزشــی کشور در مقطع ابتدایی 

گذاشت. 
کلمــات توصیفی را جایگزین نمرات کرده اند، 
اما به نظر می رسد در این سال ها هنوز نتوانسته اند 
امکانات آموزشی را در حد و اندازه اجرای ارزشیابی 
توصیفی ارتقا بخشــند. از طــرف دیگر به گفته 
بسیاری از اولیا منتقِد شیوه ارزیابی توصیفی، این 
روش شفافیت ازم را در نمایش وضعیت تحصیلی 
دانش آموزان ندارد و از طرفی حتی بچه ها را تنبل 

بار می آورد. 
اقتدار معلم در کشش عاطفی ا ست

 نه در قدرت چوب و نمره
از جمله موضوعات بسیار مهم در نظام آموزش 
رســمی، بحث ارزشــیابی از دانش آموزان است. 
ارزشــیابی اصوا باید با این هدف انجام شود که 
دانش آموز به نقاط ضعف و قوت خود واقف شده و 
معلم نیز ضمن شناسایی این امر، داده هایی برای 
اصاح شــیوه های آموزش خود به دست آورد، اما 
وســیله هایی که قرار است هدف مذکور را محقق 
ســازد گاه اصل هدف را هم دستخوش دگرگونی 
می ســازد. به این ترتیب، ارزشیابی ماهیتا تبدیل 
می شود به ابزاری برای تصمیم گیری درخصوص 
ماندن یا عبور دانش آموز از یک پایه به پایه دیگر. در 
اینجا دیگر مسئله راهنمایی و کمک به دانش آموز 
برای حل مشــکات آموزشی و تقویت او در نقاط 
ضعف- اگر فراموش نشود- در اولویت های بعدی 

قرار می گیرد.
سال ها تجربه ارزشیابی سنتی نشان داده است 
که اگرچه این نوع ارزشــیابی به دلیل کمی بودن از 
شفافیت و قاطعیت باایی برخوردار بوده و زبان نمره 
برای همه دانش آموزان و والدین آنها ساده و قابل فهم 
است، اما مشکات عدیده خاص خود را نیز به همراه 
دارد. معلمان و والدین در طول ســال ها برای ایجاد 
انگیزه در دانش آموزان از اهرم چوب و نمره استفاده 
می کردند. هر چند سالی است که چوب معلم از رمق 
اُفتاده، اما همچنان نمره جایگاه خود را حفظ کرده 
است. در واقع فقر انگیزشی در نظام تحصیلی، استفاده 
از اهرم نمره را توجیه می کند و طرفداران نظام سنتی 
ارزشیابی، حذف نمره را مساوی حذف اقتدار خود بر 
دانش آموزان می بینند. اما باید دانست که کودکان 
پاک و با اســتعدادی که در ابتدای مسیر یادگیری، 
قدم در این عرصه گذاشته اند را نیازی نیست که با 
زور ترس و فشــار، تشویق به آموختن نمود. اقتدار 
معلم در کشش عاطفی و قدرت شخصیتی اوست و 

نه در قدرت چوب و نمره.

کمیت و کیفیت سیستم ارزشیابی توصیفی 
مقطع ابتدایی

ارزشیابی به شیوه جدید
 نیازمند تقویت امکانات آموزشی

فاطمه نظر محمدی  بخش پایانی

* یک کارشناس آموزشی: نظارت بر کار معلمان و برقراری 
مکانیسم های تشویقی برای آنان نیز می تواند در ارتقاء سطح کیفی کار، 
موثر باشد. این نکته اساسی است که تا وقتی که مشوق  های مادی برای 
معلمین در نظر گرفته نشود، و برخی شرایط مثل متعادل کردن جمعیت 
دانش آموزان در کاس ها آماده نشود، نمی توان از آنها انتظار داشت که 

با اجرای روش جدید، وقت بیشتری برای دانش آموزان صرف کنند.

پیروز رقابت بین سیستم کمی و کیفی 
کدام است؟

در میــان معلمان منتقد سیســتم ارزشــیابی 
توصیفی، کســانی هم هســتند که با مقایسه   این 
سیستم با سیستم کمی، ارزشیابی کیفی را ترجیح 

می دهند و از مزایای آن می گویند.
باقری، مدرس ارزشــیابی توصیفی در اســتان 
خراســان شــمالی می گوید: » ما در آن روش فقط 
نمره گنگ و خام 0تا 20 می دادیم، اما اان به جای 
آن نمرات بازخورد مناسب می دهیم ، بازخوردی که 
دانش آموز ضعیف را امیدوار می کند و دانش آموز قوی 
را نیز متوقف نمی کند. ســخن دوم به همه  کسانی 
که علت اصلی اُفت تحصیلی دانش آموزان را در این 
روش ارزشــیابی می دانند، مطالعه تحقیقاتی است 
که در این خصوص توسط آقای دکترمحمد حسنی 
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه مطالعات آموزش و 
پرورش، پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های 
آموزشی ، پژوهشگر در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت و 
تربیت اخاقی و دینی و رویکردهای جدید ارزشیابی 

تحصیلی و مدرس دانشگاه صورت گرفته است.«
 او می افزایــد: » از چند منظر این موضوع قابل 
بررســی و آزمون اســت. نخســت از منظر نتایج 
پژوهش های به عمل آمده درباره ارزشیابی توصیفی 
اســت. در طــول دوران اجرای آزمایشــی و دوران 
اســتقرار برنامه ارزشــیابی کیفی توصیفی در نظام 

آموزشــی که از سال 1282 تا سال 1392 به طول 
انجامیــد، برخی پژوهش ها و ارزیابی ها از این منظر 
درباره الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی به عمل آمد. 
این بررســی ها عمدتا به صورت مقایســه ای انجام 
شــده است و دو گروه دانش آموزان ارزشیابی کیفی 
توصیفی و ارزشیابی کمی با همدیگر مقایسه شده اند؛ 
جمع بندی نتایج این پژوهش ها نشان می دهند که 
ارزشیابی کیفی توصیفی باعث اُفت تحصیلی نشده 
اســت. البته به لحاظ آماری تفاوت معناداری بین 
متغیر اُفت تحصیلی دو گروه دیده نشــده اســت. 

هرچند برخی تحقیقات تفاوت را به نفع دانش آموزان 
ارزشیابی کیفی توصیفی گزارش کرده اند. بنابراین از 
منظر تحقیقات صورت گرفته فعا شواهدی دال بر 
اُفت تحصیلی در گروه ارزشــیابی کیفی و توصیفی 

دیده نشده است.«
این معلم با بیان این  که از منظر دیگری می توان 
ادعای اُفت تحصیلی و خاموش کردن موتور انگیزشی 
دانش آموزان توسط ارزشیابی توصیفی را مورد بررسی 
قرار داد، عنوان می کند: » از آنجا که هم اکنون تمامی 
نظام آموزشی دبستانی تحت پوشش برنامه ارزشیابی 

کیفی توصیفی قرار گرفته اســت ، امکان بررسی و 
پژوهش مناســب به صورت مقایسه ای وجود ندارد.
می توان دوره های تحصیلــی بااتر از آن را مدنظر 
و مورد مقایســه قرار داد. به این صورت که وضعیت 
انگیزشــی دانش آموزان دوره های بااتر تحصیلی را 
بررســی کرد. با توجه بــه آن که در حال حاضر در 
تمامی دوره ابتدایی الگوی ارزشیابی توصیفی اجرا 
می شود و دوره های بااتر با الگوی کمی این مقایسه 
می تواند ثمربخش باشــد. یعنی مقایسه در دو دوره 
متفاوت صورت می گیرد. ســال های سال است که 
الگوی ارزشیابی کمی در دوره راهنمایی هم اکنون 
متوسط اول و دبیرســتان هم اکنون متوسطه دوم 

اجرا می شود.«
باقری در ادامه می گوید: » شــواهد کافی از اُفت 
تحصیلی و اُفت انگیزشی دانش آموزان در دوره های 
متوسطه اول و متوسطه دوم در دست است. گزارش ها 
از تکرار پایه تجدید شده ها بسیار زیاد است به ویژه در 
پایه اول دبیرستان اُفت تحصیلی باایی گزارش شده 
اســت تا جایی که اطاع دارم نزدیک به 30 درصد. 
این اُفت تحصیلی و اُفت انگیزشی در دوره متوسطه 
دوم که به شدت رقابتی بوده و بازخوردهای نمره ای 
در آن به  کار گرفته می شود و دانش آموزان در فضایی 
قرار گرفته اند که بسیار کنکور زده است و با مفروضات 
مخالفان ارزشــیابی کیفی توصیفی کمی عجیب به 
نظر می رســد. به نظر می رسد که اُفت تحصیلی در 
دو دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم که در آن نمره 
در رقابت برای دانشگاه، مدارس تیزهوشان و مدارس 
نمونه دولتی و المپیادها وجه غالب آن اســت دلیل 

دیگری باید داشته باشد.«

نقش معلمان در ارزشیابی توصیفی
ارزشــیابی تحصیلی ـ تربیتی دانش آموزان از 
وظایف مهم آموزگاران و معلمان است. با انجام این 
وظیفه ضمن شناسایی و بررسی موقعیت و وضعیت 
یادگیری دانش آموزان و موانع احتمالی موجود در 
مســیر یادگیری آنها برای کمک به دانش آموزان 
در فعالیت بیشــتر برای یادگیــری دروس بروز 
احساسات اصاح و تقویت بینش ها مهارت ها و... 
تاش می شود. به کمک ارزشیابی معلم دانش آموز 
را می شناسد و به او کمک می کند تا یاد بگیرد و 
تــاش کند تا بهتر یاد بگیرد. و یا تاش کند یاد 

بگیرد که چگونه بهتر یاد بگیرد. 
کارشناسان آموزشی معتقدند تهیه و تدوین 
نقشــه ارزشــیابی تحصیلیـ  تربیتی متناسب با 
اهداف و انتظارات، تهیه و تنظیم ابزارهای مناسب 
برای ســنجش و ارزشیابی مثل آزمون پوشه کار 
ثبت مشاهدات و...و ارزشیابی دانش آموزان در زمان 
انجام فعالیت های یادگیــری و ارائه نتیجه )ارائه 
بازخورد( به آنها برای آگاهی از وضعیت تاش و 
پیشرفت خود از جمله وظایف مهم معلمان در این 

نوع ارزشیابی هستند.
وحید رســتمی یک کارشــناس آموزشی در 
گفت وگو با گزارشگرکیهان می گوید: » نظام نمره 
محوری فعلی دانش آموزان را با اضطراب و نگرانی 
روبه رو و محیط مدرسه را از نظر روانی و عاطفی 
تهدید می کند زیرا کودکان را به رقابتی نابرابر و 
ناسالم می کشاند که گرفتن نمره باا و یا قبولی به 
جای یادگرفتن و کسب تجربه های مفید آموزش 

می نشیند.« 

وی درباره نقش معلمان در ارزشــیابی کیفی 
و توصیفی می افزاید: » ثبت و نگهداری اطاعات 
جمع آوری شده به وسیله ابزارهای مختلف و تجزیه 
و تحلیل آنها به منظور ارائه راهنمایی ازم به اولیا 
و دانش آموزان، تعیین تکالیف مناســب با رعایت 
شرایط و ویژگی های سنی و روحی بررسی آنها به 
منظور شناسایی میزان تاش پیشرفت و موفقیت 
دانش آموزان، برگــزاری آزمون های مورد نیاز با 
رعایت این نکته که آزمون فقط برای جمع آوری 
اطاعات است و جدای از فرآیند یاددهی یادگیری 
دیده نشود بدور از هرگونه شرایط اضطراب آور و 
نگران کننده باشــد و از نتیجه آن فقط برای رفع 
موانــع یادگیری و کمک به دانش آموز اســتفاده 
شــود، تنظیم گزارش های مناسب برای والدین و 
ارائه آن به صورت حضوری یا مکتوب حداقل هر 
2 ماه یک بار، تنظیم گزارش پیشــرفت تحصیلی 
)کارنامــه ( در هر نوبت و ارائه اطاعات دقیق در 
زمینه فعالیت و کوشش دانش آموزان برای والدین و 
تصمیم گیری در مورد ارتقا یا تکرار پایه در صورت 
عدم کسب شــرایط ازم، از جمله مهم ترین این 

وظایف هستند.«
نظــارت بــر کار معلمــان و برقــراری 
مکانیسم های تشویقی برای آنان نیز می تواند 
در ارتقاء سطح کیفی کار، موثر باشد. این نکته 
اساسی است تا وقتی که مشوق  های مادی برای 
معلمین در نظر گرفته نشود، و برخی شرایط 
مثل متعادل کردن جمعیت دانش آموزان در 
کاس ها آماده نشــود، نمی توان از آنها انتظار 
داشت که با اجرای روش جدید، وقت بیشتری 

برای دانش آموزان صرف کنند. شــاید چنین 
توقعی هم زیاده روی باشــد. بدیهی است یک 
سیاســت نوپا که داعیه در اُفتادن با ســنتی 
دیرینه را دارد، باید مورد نقد دائمی قرار گرفته 
و به تناسب حمایت شــود. برنامه ریزی برای 
رفع موانع و ارتقاء ســطح کیفی کار، نیازمند 

تاش های طوانی و مستمر است.
امکاناتی که ازمه

 ارزشیابی توصیفی است
کتاب های درسی یکی از اجزا و عناصر مهم هر 

نظام آموزشی به ویژه نظام آموزشی ایران است.
 در هر تحولی باید عناصر مختلف یک نظام با 
همدیگر هماهنگ و همراه باشند. این مقوله خرد 
از مســائل جدی و حســاس در چگونگی اجرا و 
موفقیت ارزشیابی کیفی توصیفی است. هماهنگی 
و همراهی و تناسب رویکرد حاکم بر کتاب درسی 
با ماهیت ارزشیابی توصیفی از لوازم مهم اجرای 
درست و مدیریت استقرار الگوی ارزشیابی کیفی 
توصیفی است. برخی یافته های این بررسی به این 

ضعف جدی  اشاره داشته است.
به نظر می رســد حداقل امکانــات فیزیکی، 
پوشــه کار و کمدی برای نگهداری آن باشد که 
دانش آمــوزان را از حمل روزانه پوشــه های کار 
معــاف دارد. شــاید یکی از مهم تریــن امکانات 
فیزیکی در اجرای ارزشــیابی کیفی توصیفی به 
چگونگــی چینش کاس بر می گــردد. به دلیل 
تاکید بر فعالیت های گروهی چینش صندلی ها به 
صورت گروهی و یا حلقه ای، وجود فضای مناسب 

را طلب می کند.

* مدرس ارزشیابی
 توصیفی در خراسان

 شمالی: فقر انگیزشی در نظام
 تحصیلی، استفاده از اهرم نمره را 

توجیه می کند و طرفداران نظام سنتی 
ارزشیابی، حذف نمره را مساوی حذف 

اقتدار خود بر دانش آموزان می بینند.
 این در حالی است که اقتدار معلم

 در کشش عاطفی و قدرت 
شخصیتی اوست و نه در

 قدرت چوب و
 نمره.

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت موسسه: تاسیس مدارس و مراکز آموزشی 
و پرورشی غیردولتی از پیش دبستانی تا پایان دبیرستان. )به استناد مجوز شماره 
1281/17156/109 مــورخ 1397/08/15 اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
دماوند( )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.( 
مــدت فعالیت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسســه: 
دماوند - بخش مرکزی - شــهر دماوند - محله گیاوند - بلوار شــهید بهشتی 
- کوچــه زنبق2 - پاک 152 - طبقه زیرزمین - کد پســتی 3971948375 
سرمایه موسســه: مبلغ 20/000/000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: 1. 
خانم سیده محدثه میربابا به شــماره ملی 0439970083 دارنده 6000/000 
ریال سهم الشــرکه به ســمت رئیس هیئت مدیره. 2. آقــای محمدمهدی امانی 
به شــماره ملــی 0073236251 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشــرکه به 

ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیــره. 3. آقای محمدعلی امانی به شــماره 
ملی 0076211010 دارنده 4000000 ریال سهم الشــرکه به سمت قائم مقام 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت پنج ســال انتخاب گردیدند. دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسســه ازقبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســامی با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

تاسیس موسسه غیرتجاری حریم آفتاب موعود در تاریخ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ به شماره ثبت ۳۰۹ 
به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۲۲۵۹ 

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

معتبر است.

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی 
عمران و تولیدی 

نیرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۹۱۴۰۸
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه مــورخ 1397/04/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت های مالی تصفیه 

منتهی به سال مالی 96 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات
 شرکت مدیریت سرمایه رضا

 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۲۷6 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱6۳۸۱6۵

م الف 3476
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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقاب اسامی

عقد اسامی یا عقد جاهلی
در ازدواج، شــرع مقدس اسام، قیود جاهلی و شرایط مرسوم 
بین جّهال را برطرف کرد و یک سلســله حرف ها و شــرایط جدید 
و ســّنتهای تازه ای را پایه گذاری کرد. اگر ما کاری کنیم که عقد و 
ازدواج ما از آن چیزهایی که اســام اِزاله کرده، دور و پاک باشد و 
به آن سّنت هایی که اسام بنیان گذاری کرده است آراسته و مزین 
باشــد، عقد و ازدواج ما اسامی خواهد شد و عقد بر اساس رضای 
پیامبر اســام )ص( و رهبر عظیم الشــأن بشریت خواهد شد. اگر 
خدای ناکرده آن چیزهایی را که اســام اِزاله کرد و ریخت بیرون، 
اینهــا را ما در عقد ازدواج بیاوریــم، آن وقت عقد ما، عقد جاهلی 
خواهد شد. خودمان مسلمانیم، اسممان مسلمان است اما کارمان 

کار جاهلّیت خواهد شد.
یا اگر آن چیزهایی را که اسام بنا گذاشت در کار ازدواج، این را 

رعایت نکنیم، باز عقد، عقد اسامِی کامل نخواهد بود.
اگر عقد، اســامی بود، به سبک سّنتهای قرآنی و بنیانگذاری 
شــده  به وسیله  اسام، زندگی شیرین می شود و زن و شوهر با هم 

خوب زندگی می کنند)1(
تشریفات ساده  ازدواج اسامی

شــما اگر نــگاه کنید بــه تشــریفات ازدواج در میــان اقوام 
مختلف، خواهید دید در اســام تشریفات ازدواج ساده است. البته 
جشــن و ســرور و اینها عیبی ندارد، هر کس هر مقداری که مایل 
اســت، اما اینها جزو دین و جزو تشریفات رســمی و دینی ازدواج 
نیست. هر کس خواست می تواند انجام بدهد،  هر کس نخواست،  نه. 
اینکه حتماً بایستی بروند در یک معبد زانو بزنند جلوی کسی و چه 
بکنند و مراسمی که در جاهای دیگر وجود دارد، در اسام نیست. 
در اسام، یک صیغه ای است شرعی که باید خوانده شود. البته در 
اسام برای معامات گوناگون، معاماتی که اهمیتش کمتر از ازدواج 
اســت، شاهد می گیرند... حاا هم که مقررات ثبت است و درج در 
محاکم. مراکز ثبت رســمی است و هیچ تشریفاتی ندارد؛ می توانند 

خیلی راحت و بدون تشریفات این ازدواج را انجام دهند.)2(
* پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اه خامنه ای

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. خطبه  عقد مورخه  1۳۷۴/1/22    2. خطبه  عقد مورخه  1۳۷۹/۶/2۸ 

خداوند، فرمانده کل قواست 
    روز دوم بهمــن ماه ۶۴ یعنی چند روز قبل از عملیات والفجر 
۸ به اتفاق     تنی چند از فرماندهان، از جمله ســردار رضایی و سردار 
شمخانی خدمت     حضرت امام رســیدیم. با توجه به سوابقی که در 
عدم موفقیت رزمندگان در     عبــور از رودخانه های دجله و فرات در 
عملیات بدر و خیبر داشــتیم و با توجه     به سرکشی رودخانه اروند، 
نگران بودیم که مثًا اگر ما چند هزار نفر نیرو را از     این رودخانه عبور 
بدهیم، چه خواهد شد؟ از طرفی برای تثبیت مواضع     تصرف شده هم 
در مقابل خود، دشمن و در پشت سر، رودخانه را داشتیم.     مجموعه 
این عوامل باعث نگرانی ما شده بود. اما بعد از آنکه خدمت     حضرت 
امام رســیدیم، آن بزرگوار با آن حال و ســن زیاد حدود نیم ساعت 
از     روی نقشه به دقت توضیحات ما درباره عملیات را ماحظه فرمودند 
و نگرانی     ما را هم متوجه شدند. سپس فرمودند که: شما به خداوند 
اعتماد داشته باشید،     اصًا فرمانده کل قوا خداست. همان خدایی که 
به شما ماموریت داده که نماز     بخوانید، همان خدا به شما امر کرده 

که دفاع بکنید. بروید و مطمئن باشید که     پیروزید و... 
  ما در مورد این عملیات محاســبات دقیقی انجام داده بودیم تا 
ساعت     مناسب برای عبور نیروها معین کنیم؛ ساعتی که اروند از لحاظ 
جزر و مد راکد     باشد. چون جزر و مد اروند بسیار شدید بود و در وقت 
مد، آب به اندازه دو ـ     ســه متر باا می آمد و از خلیج فارس تا اهواز 
برمی گشت و سرعت آب چند     برابر می شد. برای عبور غواصان باید آب 
آرام باشد. برای این منظور، جدول     محاسبات دو ساله را تهیه کرده 
و خودمان نیز حدود شش ماه کنارۀ اروند را    عامت گذاری کردیم تا 
ساعت مناسب را به دست آوریم. شب عملیات همه     نیروها و از جمله 
غواصها آماده و یا سوار بر قایقها بودند و در ساحل دشمن     هم چراغهای 
رنگی چشــمک زن برای هر یگانی به عنوان راهنما از طرف     بچه ها 
کار گذاشــته شد و حالت غافلگیری دشمن هم کامًا مراعات شده 
بود     که خلیج فارس توفانی شد و باران هم شروع به باریدن کرد. ظاهراً 
همه     نقشه های ما نقش بر آب شد. مانده بودیم که چکار بکنیم. در 
قرارگاه موقعیت     شهید همت که در همان حوالی ایجاد کرده بودیم، 
به طور خودکار همه به     گریه و زاری و دعا و توسل افتادیم. واقعاً دلها 
شکسته بود. با ناله می گفتیم     خدایا تو که قوم موسی را از نیل عبور 
دادی، آیا اصحاب محمد)ص( را از     اروند عبور نخواهی داد؟ از طرفی 
فرمایش حضرت امام هم در نظرمان بود که     به خداوند متعال اعتماد 
داشته باشید و بر خداوند توکل کنید. شاید برای     بعضیها تعجب آور 
باشــد ولی به هر حال در همین شرایط با رمز یا     فاطمة الزهرا)س( 
بچه ها به دریا زدند. بچه های غواص به خاطر اینکه از هم     جدا نشوند، 
طنابهایی را به دســت گرفتــه و بدین طریق دهـ  پانزده نفره با ذکر 
یا     فاطمة الزهرا)س( به زیر آب رفتند. هنوز یک ســاعت از شــروع 
عملیات     نگذشــته بود که خط اول دشمن در کنارۀ اروند به وسیله 
لشکر 25 کربا     شکسته شد و به دنبال آن شهر فاو به تصرف سپاه 
اسام درآمد. من همان شب     با قایق از اروند عبور کردم. شدت امواج 
به حدی بود که من کامًا خیس شدم.     در فاو حدود هشتاد شبانه روز 
جنگ سخت و طاقت فرسا را گذراندیم.     روزهای 20 تا 2۳ عملیات، 
دشــمن عمدتاً با هواپیما و در حجم وســیع حمله     کرده و اکثراً هم 
شیمیایی می زد که بسیار زیادتر از حجم منطقه عملیاتی بود.     ظرف 
این سه روز، حدود بیست هزار مجروح شیمیایی داشتیم که مجبور 
به    تخلیه آنها شــدیم. خاصه در این عملیات نهایتاً دشمن شکست 
خورد و مواضع     ما تثبیت شــد اما اگر کسی خود در صحنه عملیات 
حضور نداشــته باشد،     حجم سختی ها را محال است که بتواند تصور 
کند. مثًا روز سوم یا چهارم     عملیات بود که تمام پل های پشت سر 
ما را با اســلحه لیزری هدف قرار دادند و     برای ۴۸ ساعت در فاو در 
مضیقه بسیار سختی از لحاظ آب و غذا قرار     گرفتیم،که در هماهنگی 
با تهران، درون پاکت های شــیر آب ریخته و با هواپیما به     خوزستان 

منتقل می شد و با قایق به فاو و به دست رزمندگان می رسید. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 . سردار رحیم صفوی - کتاب امام و دفاع مقدس - ص50.

 غیبت کسی که راضی به آن است
س( اگر کســی به ما گفته باشد هر چه پشت سر من غیبت 

کنید اشکال ندارد، در این شرایط غیبت حرام است؟
ج( حتی در فرض سؤال، غیبت حرام است.

 غیبت کودک ممّیز
س( غیبت کودک ممیز چه حکمی دارد؟

ج( غیبت بچه ممیز، حرام است.

کلید تمام پلیدی ها
قال اامام العســکری)ع(: جعلت الخبائث کلها فی بیت و 

جعل مفتاحها الکذب« 
امام حسن عســکری)ع( فرمود: تمام پلیدی ها در اتاقی قرار داده 

شده و کلید آن دروغ است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- جامع السعادات، ج2، ص 25۴ 

شیعیان زبانی
امام محمدباقر)ع( فرمود: کافی نیست کسی که خود را به این بهانه 
که دوســتدار ما است شیعه بداند، شیعه ما فقط کسی است که تقوا 
داشــته باشد. نشانه شیعیان ما: تواضع، امانت داری، نیکی به والدین، 
راســتگویی، کمک به فقیران و کثرت یاد خدا است. شیعه ما کسی 
است که زبانش جز  به نیکی باز نمی شود. کسی که صرفا بگوید: من 
علی را دوست دارم، اما اهل عمل نباشد و به سیره آن حضرت عمل 

نکند، شیعه نیست.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

 1- کافی، ج 2، ص ۷۴

آثار گناهان )۴(
پرسش:

گناهانی که از انسان سر می زند و بدون توبه در رفتار فردی 
و اجتماعی او استمرار می یابد، چه آثار و تبعاتی را در حیات او 

و عالم هستی به دنبال دارد؟
پاسخ:

در سه بخش قبلی پاســخ به این سوال، پاسخ اجمالی و تفصیلی 
آن شامل: آثار عام گناهان و آثار خاص گناهان شامل: 1- گناهانی که 
نعمت ها را تغییر می دهد 2- گناهانی که پشیمانی می آورد ۳- گناهانی 
که عــذاب و بدبختی را به دنبال دارد را مطرح کردیم. اینک در ادامه 

دنباله مطلب را پی می گیریم.
4- گناهانی که روزی و قسمت را تغییر می دهد

درســت است که روزی تقسیم شده اســت و تاش و کوشش در 
بدست آوردن آن نقش اصلی را دارد ولی برخی گناهان تاش و سعی 
را هم بی اثر می کند و باعث می شــود که از ســهم روزی انسان کاسته 

شود. آن گناهان عبارت است از:
الف( اظهار نداری

»اظهار الفقر«؛ خود را فقیر نشان دادن
با همه کاستی باید قبول کرد که در طول سی سال انقاب تغییرات 
فراوان در زندگی مردم ایجاد شده و غالب مردم وضعشان بهتر شده است 
ولی متأسفانه عادت و رسم بر این است که عّده ای بنا دارند همیشه خود 
را فقیر و ندار جلوه دهند، و هیچگاه حاضر نمی شوند نعمت های الهی 
را به زبان بیاورند، اثر این گونه فقرنمایی کم شدن رزق و روزی است.

ب( نماز عشاء را نخواندن
«؛ نماز عشاء را نخوانده خوابیدن »والّنوم عن العتمْهً

کًا اســتخفاف به نماز عامل بی برکتی و کم شــدن رزق است در 
میان نمازها، ترک نماز عشاء و صبح نقش بیشتری در کم شدن رزق 
و بی برکتی دارد. درباره نماز صبح و قضا نمودن آن فرمود: و عن صاْهً 

الغداْهً؛ خواب ماندن از نماز صبح
ج( سبک شمردن نعمت ها

»واستحقار النعم«؛ حقیر شمردن نعمت های الهی
تک تک نعمت های الهی برای انسان نقش حیاتی دارد، همین هوا را 
توّجه کنید که خیلی ها اصًا جزء نعمت های الهی به حساب نمی آورند، 

وقتی آلوده کردند قدر آن را می فهمند و همین طور سامتی و...
حقیر و کوچک شمردن نعمت ها، نعمت ها را از دست انسان می گیرد.

د( از خدا شکایت کردن
برخی بنده ها بجای بندگی به خداوند )نعوذ باه( می خواهیم به خدا 
خدایی یاد بدهیم، و به او می گوییم که اگر فان گونه می کردی بهتر 
بود. و هرگاه زبان به شکایت و گایه باز می کنیم، و حال آنکه باید توّجه 
داشته باشیم خداوند قادر مطلق دانا و حکیم مطلق است دادن های او 
از ســر حکمت است و ندادن های او نیز از سر حکمت. ضرر شکایت از 
خداوند متوّجه شــخص شاکی می شود و رزق و روزی او کم می شود. 
امام سجاد)ع( فرمود: »وشکوی المعبود عّز و جّل«؛ و شکایت نمودن از 
معبود )خدای( عزیز و جلیل خویش )که روزی انسان را کم می کند(

5- گناهانی که پرده ها را می درد
والّذنــوب الّتی تهتک العصم؛ گناهانی که پرده ها را می درد عبارت 

است از:
الف( شراب خواری 

»شرب الخمر«؛ خوردن شراب
ب( قمار بازی 

»واللعب بالقمار«؛ بازی نمودن )با آات( قمار
ج( مزاح های بیهوده 

»وتعاطــی ما یضحک الّناس من اللغو و المزاح«؛ خنداندن مردم با 
سخنان لغو و بیهوده و مزاح )باطل و ناروا(

د( گفتن عیب دیگران
»و ذکر عیــوب الّناس«؛ به زبان آوردن عیوب مردم که از گناهان 
کبیره اســت و ضررها و زیان های فراوانــی دارد از جمله پرده حرمت 

انسان را می درد.
هـ( همنشینی با دودان

»و مجالسْهً اهل الّریب«؛ همنشینی با اهل شک و تردید )و انسان های 
سست عقیده( )پرده عصمت را می درد(

ادامه دارد

منشأ گرایش انسان به پول و مقام
)بدان ای ســالک راه خدا!( مبدأ گرایش انســان به پست و مقام، 
همان فطرت کمال جوی انسان است که در تشخیص مصداق کمال به 
خطا رفته است. چون انسان مفطور به این فطرت است و خدا چنین 
گرایشــی را در نهاد او قرار داده که طالب کمال باشد و آن را دوست 
بدارد. این گرایش بد نیســت و اصا حب به اه تعالی هم از همین 
خمیره سرچشمه می گیرد. یعنی چون خدا کمال و جمال مطلق است، 
انسان او را دوست دارد. مشکل اینجا است که انسان وقتی چشمش 
بر روی حقایق این عالم بســته می شــود و فقط دنیا را می بیند. فکر 
می کند که تمام مشکات با جاه و مقام حل می شود و تنها جمال و 

کمال موجود در عالم پول و مقام است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی )حب به دنیا(، آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی )ره(، ص 2۴۴

غفلت در دنیا موجب بسیاری از انحطاط ها و سقوط های آدمی از 
مســیر حق و حقانیت، اخاق و هنجارهای اجتماعی و در آخرت 

موجب زیانکاری ابدی  و حسرت و اندوه بی پایان می شود.

 اصوا ترک ذکر و یــاد خداوند مهم ترین عامل در ایجاد غفلت 
از آخــرت و خداوند و در نتیجه ایجاد علل و عوامل زمینه ســاز 
غفلــت و آثار آن می باشــد. از این رو اعــراض از ذکر الهی را 
 مهمترین عامــل در ایجاد غفلــت و ســختی ها و انحطاط ها

در آیه 124 سوره طه دانسته است.

مفهوم شناسی غفلت
غفلت در لغت به معنای فراموش کردن، سهو 
و بی خبری، نادانی، بی پروایی، سهل انگاری، عدم 
اعتنا و توجه و نیز سستی آمده است. )لغت نامه 
دهخدا، ج 10ص 1۴۷۷۴ واژه غفل( اما این واژه 
در کاربردها و فرهنگ قرآنی به معنای ســهوی 
است که به سبب کمی مواظبت و هوشیاری بر 
انسان  عارض می شود. )مفردات الفاظ قرآن، راغب 

اصفهانی، ص ۶0۹ واژه غفل(
البتــه اصطاح و مفهومی که در اینجا بیان 
شــده اســت در قرآن، تنها بــا واژه غفل بیان 
نمی شــود، بلکه گاه واژگانی دیگر چون سمد، 
ســهو، غمر و لهی، نسی و مشــتقات آنها نیز 
این معنا را می رسانند. افزون بر اینکه برخی از 
عبارت های قرآنی، همین معنا و مفهوم را منتقل 
می کنند. پس آنچه در این نوشــتار مورد توجه 
اســت مفهوم غفلتی است که از مفردات راغب 
اصفهانی نقل شده است. این مفهوم با واژگانی 
غیر غفلت نیز در قرآن بیان شده است. بنابراین 
ازم اســت که با توجه به مفهوم پیش گفته به 
سراغ آیات قرآن رفته و به واژه غفلت و مشتقات 

آن بسنده نشود.
آثار و پیامدهای غفلت

بی گمــان یکی از راه های شــناخت ارزش 
و اهمیــت مباحــث و مســائل در حوزه های 
مختلف، بررسی کارکردها ، آثار و پیامدهای آن 
در زندگی بشــر است. از این رو، برای شناخت 
اهمیت مسئله غفلت، می بایست نخست به آثار و 
پیامدهای آن در دنیا و آخرت توجه شود. براین 

غفلت، فراموشی و سهوی است که به سبب کمی مواظبت و هوشیاری، بر انسان عارض می شود و چیز حاضر را نمی بیند و توجهی به آن 
پیدا نمی کند. چنین حالتی از نظر قرآن امری ناپسند است، اگر با مسائل حیاتی و اساسی زندگی بشر در ارتباط باشد. از این رو به ویژه غافان 
همواره در آیات قرآن مورد سرزنش قرار گرفته اند و از آنان خواسته شده است تا با پرهیز از علل و عوامل غفلت، همواره هوشیاری خویش 

نسبت به امور حیاتی را حفظ کنند.
غفلت انســان یکی از مهمترین علل و عوامل انحطاط و ســقوط آدمی است. بنابراین ازم است تا شخص خود را در حالتی قرار ندهد که 
غفلت بر او چیره شود و زندگی و آخرتش را تباه و نابود سازد. آموزه های قرآنی برای هشدار باش به آدمی به آثار و پیامدهای دنیوی و اخروی 
غفلت توجه می دهد تا آدمی را نسبت به مسئله غفلت هوشیار و بیدار کند و اهمیت مسئله را گوشزد نماید. آنچه در پی می آید، نگاهی به 

آثار غفلت در آیات قرآن است.

 از نظــر قــرآن غفلت از 
حقایق هســتی و آخرت 
گرفتار شــدن  و  خداوند 
در دام دنیا و مســائل آن، 
انسان  تا  می شود  موجب 
خویش  انسانیت  مقام  از 

سقوط کند.

زمینههایبروزغفلتدرانسان
مهدی اسماعیل پوروآثارآن

اساس پیش از هر سخن و بحثی نگاهی گذرا به 
این مسئله خواهد شد.

خداوند در آیــات قرآنی برای غفلت، آثار و 
پیامدهایی ذکر می کند که شــامل پیامدهای 
دنیــوی و اخروی و همچنیــن مادی و معنوی 
است. گاه این آثار و پیامدها، بسترهایی برای امور 
دیگری است که خود آثار زیانباری به دنبال دارد 
و گاه خود این آثار و پیامدها در زندگی دنیوی 

آدمی کارکرد منفی را در پی خواهد داشت.
کارکردهای اجتماعی

خداوند یکی از کارکردهای اجتماعی غفلت 
را امتیــاز طلبی بر می شــمارد. به این معنا که 
شــخص غافل از حقیقت هستی و خداوند، به 
سبب بینش و نگرش باطلی که برای خود ایجاد 
می کند، مســائل را وارونه می نگرد و تحلیل و 
تجزیه می کند. این گونه است که کافر به سبب 
همیــن غفلت خویش، ثروت و قدرت خویش را 
موجب آن می داند تا بر دیگران فخرفروشی کند 

و امتیازاتی را بخواهد.
خداوند در تحلیل علت امتیازخواهی گروهی 
از اشراف مکه و کافران و مشرکان آنجا از فقیران 
و بینوایــان، به این نکته توجه می دهد که علت 
این امتیازخواهی، غفلتی است که کافران دچار 
آن بودند، زیر غفلتشــان از آخرت موجب شده 
بود تا زینت های  دنیوی برایشان ارزش و جایگاه 
خاصی بیابد چون خود را دارای آرایه های دنیوی 
قدرت و ثروت می  دیدند انتظار داشتند تا بینوایان 
براساس این جایگاه، آنان را به گونه دیگر بنگرند 

و تعامل داشته باشند. )کهف آیه 2۸(
به ســخن دیگر،  غفلت از حقیقت هستی و 
آخرت، موجب می شــود تا شخص امور دیگری 
را ارزش بشــمارد و براســاس آن قضاوت کند، 
همانند قضاوت نادرســتی که اشراف مشرک و 
کافر مکه درباره موقعیت و ثروت و قدرت خود 
ارائه می کردند و جامعه را براساس آن دسته بندی 
کرده و خواهان امتیازات خاص برای خود نسبت 

به فقیران و بینوایان می شدند.
اصوا از نظر قرآن غفلت از حقایق هســتی 

و آخــرت خداوند و گرفتار شــدن در دام دنیا 
و مســائل آن، موجب می شود تا انسان از مقام 

انسانیت خویش سقوط کند.
خداوند در آیه 1۴۶ ســوره اعراف بیان می 
کند که انسان  های متکبر و خودپسند به سبب 
غفلتی که گرفتار آن می شوند، به نشانه های الهی 
که در دنیاست توجهی نمی کنند و آن را به کنار 
می نهند و این گونه اســت که هر نشانه ایمانی 
به چشــم آنها نمی آید و اندک اندک در مسیر 

گمراهی می افتند و سقوط می کنند.
آیه 1۷۹ همین ســوره غفلــت را مایه قرار 
گرفتن انسان در مرحله ای پست تر و پایین تر از 
حیــوان می داند، زیرا حیوان از ظرفیت تعقل و 
تشخیص انسان برخوردار نیست ولی انسان دارای 
چنین سرمایه ای از تحلیل مسائل به سبب غفلت 

ناتوان می شود، پست تر از حیوانی است که چنین 
ظرفیت  و توانی به طور ذاتی برخوردار نمی باشد.
البته اگر انحطاط آدمی ادامه یابد و سقوط 
شــخص موجب آن شــود که دیگران به سبب 
الگوبرداری از وی سقوط و هبوط کنند، خداوند 
وی را در همین دنیا به عذابی سخت می گیرد. به 
این معنا که اگر پیامد عادی غفلت در انسان های 
عادی، هبوط و سقوط اخاقی شخصی باشد و 
ارزش و جایــگاه خویش را از دســت دهد، در 
کســانی که به عنوان رهبران و الگوهای افراد 
جامعه تلقی می شــوند و مردمان از آنها تقلید 
می کننــد و رفتار و گفتار خویش را براســاس 
گفتار و رفتار آنان تنظیم می کنند، پیامد غفلت 
در چنین رهبران و اسوه های اجتماعی و علمی، 
نابودی و عذاب دنیوی است. این گونه است که 
قارونی که گرفتار غلفت شــده  بود، به ســبب 
تاثیرگذاری در جامعه و میان امت، به ســرعت 
مجازات می شــود و غفلت وی در همین دنیا 
گریبانگیر وی می شــود و در زمین با خواری و 

ذلت فرو می رود و اثری از وی باقی نمی ماند.
در حقیقت غفلت وی به سبب آنکه انحطاط 
اخاقی و اجتماعی دیگران را نیز موجب می شود، 
عامل اصلی بلعیده شــدن در زمین می شــود 
و خداونــد وی را در همین دنیا عذابی ســخت 

می دهد. )قصص آیات ۷۶ تا ۸1(
گاه جماعتی از اجتماع به ســبب انحطاط 
ناشــی از غفلت، گرفتار عذاب های استعجالی 
خداوند می شوند، از جمله این گروه ها می توان 
به اصحاب ســبت اشاره کرد که به سبب غفلت 

از موعظه های دیگران، همچنان به اعمال خاف 
قانون و کاه شرعی گذاشتن ادامه می دادند تا 
اینکه دچار خشم الهی و عذاب استعجال شده 
و به شــکل میمون درآمدند. )اعراف آیات 1۶۳ 

تا 1۶۶(
از دیگــر آثار اجتماعی کــه برای غفلت در 
آموزه های قرآنی بیان شــده اســت می توان به 
ارتداد اشــاره کرد. کســانی که از آخرت غافل 
هستند و از طریق نشانه های الهی چون رستاخیز 
زمین در بهار و زنده و مرده شدن انسان و گیاه و 
مانند آن، به آخرت ایمان نمی آورند و همچنان بر 
باطل خویش پا می فشرند، گرفتار ارتداد می شوند 
و از دین و حق دور می گردند. چه بســیار دیده 
و یا شــنیده شده است که شخصی با ایمان به 
سبب آنکه سرگرم بازیچه های دنیوی از قدرت 
و ثروت و شهرت شده، غافل از حقیقت آخرت 
شده و نسبت به خداوند و آخرت مرتد شده است.

خداوند در آیات 10۶ تا 10۸ سوره نحل به 
گروهی از مردمان مومن اشــاره می کند که به 
سبب دوستی شدید به دنیا و مظاهر آن، اندک 
اندک گرفتار غفلت از آخرت شــده و در نهایت 
به خداوند و رستاخیز کافر شده اند. در حقیقت، 
کســانی که به سرانجام کار خود و آخرت توجه 
ندارند و از آن غافل می باشــند، در دام ارتدادی 
گرفتار می شوند که آنها را به کفر مطلق نسبت 
به خدا و آخرت می کشاند. )تفسیر صافی، ج ۳، 

ص 15۸(
از دیگر آثار اجتماعی غفلت، پیروی از هواهای 
نفسانی و نابهنجاری های رفتاری است. بسیاری 
از کسانی که گرفتار هواهای نفسانی هستند و 
رفتارهای نابهنجــار اخاقی و اجتماعی دارند، 
کســانی هستند که از خداوند غافل شده اند، به 
این معنا که غفلــت از خداوند، موجب گرایش 
شــدید به هواهای نفســانی و پیروی شخص 

از آن می شــود و این گونه اســت که در حوزه 
اخاق فردی و اجتماعی به ســوی رذیلت ها و 
نابهنجاری ها کشیده می شود و انسان منحطی 

می گردد. )کهف آیه 2۸(
خداوند در آیه 1۴۶ سوره اعراف غفلت آدمی 
را عامل تکبر و خودبرتربینی می داند که پیامد 
طبیعی این اعمال اموری چون امتیازطلبی، ظلم 
و ستم)انبیاء آیه ۹۷(، پیروی از هواهای نفسانی 

و رفتارهای ضد اخاقی است.
فریفتگی و در دام زینت های دنیوی افتادن از 
دیگر پیامدهای غفلت است که خداوند در آیات 

1۳0 و 1۳1 سوره انعام به آن اشاره می کند.
از پیامدهــای طبیعی غفلــت می توان به 
تنگی معیشــت در زندگی و ســختی و رنج و 
گرفتاری های آن اشاره کرد)طه آیه 12۴( چنانکه 

شکست و عدم بهره مندی از امدادهای الهی در 
حوزه های مختلف حتی جنگی)توبه آیه 2۹( از 

آثار غفلت زدگی بشر است.
اصوا غفلت از خدا و آخرت و هدف آفرینش 
موجب می شود تا انسان دچار گناه و رفتارهای 
ضد اخاقی و هنجــاری )یونس آیات ۷ و ۸ و 
مومنون آیه ۶۳( محرومیت از شناخت و بسته 
شــدن راه های ادراکی انسان)نحل آیات 10۷ و 
10۸( عــدم تاثیرگذاری انذارها)مریم آیه ۳۹ و 
یس آیات ۳ تا ۷( سرمستی و نپذیرفتن نصیحت  

خیراندیشان)حجر آیات ۷0 تا ۷2( شود.
خداوند در آیات 12۴ ســوره طه و نیز 22 
سوره ق، غفلت انسان در دنیا را مانع بصیرت وی 
نسبت به حقایق هستی و آخرتی معرفی می کند 
و در آیه 1۴۶ سوره اعراف آن را مانع جدی ایمان 

به نشانه های حقانیت دین می شمارد.
به هر حال، غفلت در دنیا موجب بســیاری 

از انحطاط ها و ســقوط های آدمی از مسیر حق 
و حقانیــت، اخاق و هنجارهای اجتماعی و در 
آخرت موجب زیانکاری ابدی)نحل آیات 10۷ و 
10۹( و حسرت و اندوه بی پایان)مریم آیات۳۷ 

و ۳۹ و نیز انبیاء آیه ۹۷( می شود.
با نگاهی به شکست های اجتماعی و یا میدانی 
در کارزارها می توان به تاثیر منفی و زیانبار غفلت 
توجه یافت. بی گمان زمانی دشــمن بر لشکری 
پیروز و چیره می شــود که رزمندگان نسبت به 
دشمن غافل شوند)نساء آیه 102( و یا رزمندگان 
به نیروی رزمی خود اعتماد کرده و گرفتار غرور 
شــده و از دشمن و نیرنگ های آن غافل شوند. 
در این زمان است که دشمن به سادگی بر آنها 

چیره می شود و عرصه را برایشان تنگ می سازد. 
)توبه آیه 25(

بسیاری از ستم های اجتماعی و تباه کردن 
حقوق فردی و اجتماعی از سوی افراد به سبب 
غفلتی است که گرفتار آن می شوند.)انبیاء آیه 
۹۷( بنابر این می بایست همواره نسبت به مسائل 
هوشیار و بیدار بود و اجازه نداد تا علل و عوامل 
غفلت زا، شــخص و یا جامعه را به خود مشغول 

داشته و هوشیاری را از میان بردارد.
زمینه های غفلت

برای شناخت راه های مبارزه و مقابله با علل 
و عوامــل غفلت زا و لزوم اجتناب از غفلت، ازم 
است زمینه های غفلت بررسی شود زیرا زمانی 
می توان با علل و عوامل غفلت زا مقابله کرد که 

زمینه های بروز آن را بشناسیم.
یکی از مهم ترین علل و عوامل غفلت زا، دنیا 
و فریبندگی ظاهری آن اســت. اصوا حضور و 
وجود انسان در زمین و دنیا و ساختار ماهیتی وی 
موجب می شود تا گرایش شدیدی به دنیا و مظاهر 
آن بیابد و از حقیقت آفرینش و فلسفه و اهداف 

آن غافل شود و در مسیری دیگر گام بردارد.
خداوند در آیاتی چون ۳2 ســوره انعام و ۷ 
سوره روم به دنیا و مظاهر فریبنده آن به عنوان 
عوامل اساسی و مهم غفلت بشر توجه داده است 
و از مردمان خواسته تا با هوشیاری و بیداری، در 
دام مظاهر فریب دنیوی نیفتند و همواره هدف 

اصلی و اساسی را مد نظر قرار دهند.
دنیادوستی و سرگرم شدن به آن، که عامل 
غفلت از آخرت و محرومیت از هدایت و عنایات 
الهی است از دیگر علل و عوامل غفلت زاست که 
در آیاتی چند از جمله 10۷ و 10۸ سوره نحل 
و ۶۴ ســوره عنکبوت و ۳1 و ۳2 سوره انعام و 
20 و 21 سوره قیامت و 2۷ سوره انسان به آن 
اشاره شده است. بنابراین باید توجه داشت که 
حضور در دنیا و نیازمندی انسان به نعمت های 
آن موجب نشــود تا اصل فراموش شود و ابزار و 
اســباب جای هدف و یا اهداف عالی بنشیند و 

آخرت و خدا از یاد برود.
دوری از تعقل و خردورزی نسبت به مسائل 
هستی می تواند آدمی را دچار غفلت کند. تعقل 
در آیات و نشــانه های الهی موجب می شود تا 
سطح خواسته ها و اهداف انسانی متعالی شود و 
دنیــا تنها به عنوان ابزار کمالی مورد توجه قرار 
گیرد. از این رو خداوند به مســئله تعقل توجه 
خاص می دهد و ترک خردورزی از سوی انسان 
را مایــه توجه به دنیــا و غفلت از خدا و آخرت 

برمی شمارد. )انعام آیه ۳2 و اعراف آیه 1۶۹(
گاه می شود که توجه به ابزار و بهره مندی از 
آن موجب می شود تا اندک اندک شخص گرفتار 
خود ابزار و اســباب شــود و عاقه و دلبستگی 
بسیاری به آن پیدا کند. دیده شده که شخصی 
گرفتار انگشتری و تسبیح و قرآن خاص می شود 
و همان ها برای وی اصالــت می یابد. این گونه 
است که ابزار به جای هدف می نشیند و محبوب 
می شود. اصوا همه دنیا و زینت ها و نعمت های 
آن، ابزاری برای تعالی و کمال انســان است و 
زمانی که به درستی برای هدف و مقصد به کار 
گرفته شــود خیر تلقی می شود ولی هرگاه این 
ابزار و نعمت ها به عنوان هدف، تبدیل ماهیت و 
تغییر هویت دهد، آنگاه است که این نعمت به 
نقمت تبدیل می شود و عامل رشد به عامل غفلت 
تغییــر می یابد. از این رو خداوند در آیات ۴2 و 
۴۴ سوره انبیاء برخورداری انسان از نعمت های 
دنیوی و عمر طوانی را گاه عامل غفلت می داند 

و نسبت به آن هشدار می دهد.
آرزوهای ناچیز و باطل می تواند عامل دیگر 
غفلت بشر شود. انسان هرچند که به امید و آرزو 
زنده اســت و حرکت وی با عامل محرکی چون 
امید دستیابی به آرزوها انجام می گیرد ولی نباید 
از نظر دور داشت که آرزوهای کوچک و اهداف 
ابتدایی و میانی نمی بایست ما را از هدف اصلی 
و تعالــی و تکامل بــازدارد. از این رو خداونددر 
آیات 2و ۳ ســوره حجر این امور را عامل غفلت 
از حقایق و اهداف آفرینش برمی شمارد و نسبت 

به آن انذاز می دهد.
در ایــن میان دشــمن بیرونی و ســوگند 
خــورده ای وجود دارد که دمــی آدمی را تنها 
نمی گذارد و با وسوســه ها و تزیین امور جزیی 

و فرعی به عنوان اهداف اصلی می کوشــد تا به 
مقصد خود که گمراهی بشــر است دست یابد. 
بنابراین انســان می بایســت همواره نسبت به 
توطئه ها و وسوسه های ابلیس و شیاطین انسی 
و جنی هوشــیار باشــد و اجازه ندهد تا در دام 
وسوسه های غفلت زای وی گرفتار آید. خداوند 
در آیات ۴2 و ۴۳ سوره انعام تزیین اعمال زشت 
از سوی شیطان را سبب غفلت بسیاری از امت ها 
و جوامع نسبت به دستورها و آموزه های وحیانی 
و هدایتی پیامبران برمی شمارد و نسبت به آن 

هشدار می دهد.
موقعیت برتــر اقتصــادی و اجتماعی نیز 
زمینه ساز غفلت از حق و بهره  نبردن از آموزه های 
وحیانی و هدایتی قرآن است )مریم آیات ۷۳ و 
۷5( چنانکه مهر شدن قوای ادراکی بشر به سبب 
عاقه به دنیا و مظاهر آن می تواند عامل دیگری 
برای غفلت بشر شود. )نحل آیات 10۶ تا 10۸ 

و اعراف آیه 1۷۹( 
با مطالعه و بررسی علل و عوامل غفلت زا و یا 
زمینه های ایجادی آن می توان دریافت که چگونه 
می توان از شر آن در امان ماند. تکرار همه روزه 
و هر دم مســائل و توجه یابی کامل به خداوند و 
ذکر و یاد او می تواند غفلت را از انسان و جامعه 
بزداید. از این رو انسان می بایست دمی از خداوند 
و اهداف آفرینش غافل نشود تا گرفتار پیامدها و 

آثار شوم و زیانبار غفلت نگردد.
خداونــد در آیاتی حتی بــه پیامبر خویش 
دستور می دهد تا بر ذکر خداوند مداومت داشته 
باشــد و در همه احوال و اوقات او را یاد کند تا 
گرفتار غفلت و فراموشی از اصل حقیقت آفرینش 
و حرکت الهی به سوی کمال نشود. )اعراف آیه 
205( اصــوا ترک ذکر و یاد خداوند مهم ترین 
عامــل در ایجاد غفلت از آخرت و خداوند و در 
نتیجه ایجاد علل و عوامل زمینه ســاز غفلت و 
آثار آن می باشــد. از این رو اعراض از ذکر الهی 
را مهمترین عامل در ایجاد غفلت و سختی ها و 
انحطاط ها در آیه 12۴ سوره طه دانسته است.
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۲۴ ربیع الثانی۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۹
اقتصادی

پــس از کش و قوس هایی که در زمینه ارائه ایحه 
بودجــه به وجود آمده بود، بااخره در چهارم دی ماه 
امســال، بودجه 98 تقدیم مجلس شــد و متن آن به 
صورت عمومی انتشار پیدا کرد. البته بودجه سال آینده 
پیش از ارائه هم حاشیه هایی ایجاد کرده بود و برخی 
نمایندگان مجلس که از محتوای آن خبر داشتند نسبت 

به برخی ایرادات آن هشدار داده بودند. 
در نهایت دولت دست به اصاحاتی در این ایحه 
زد و پس از دو سقفی کردن بودجه )به دلیل احتمال 
کاهش درآمدهای کشــور( آن را به مجلس ارســال 
کرد. با این حال، متن منتشــر شــده توســط دولت 
نشان می دهد بودجه پیشنهادی سال آینده نه تنها از 
مشکات ساختاری بودجه ریزی در کشور رنج می برد، 

بلکه اشکاات منحصر به فردی نیز دارد. 
متاسفانه بودجه پیشنهادی سال آینده همانطور که 
 اشاره شد مانند سایر بودجه های گذشته از مشکات 
ساختاری اساسی رنج می برد، سال هاست که سخن از 
بودجه ریــزی عملیاتی و تغییر نگرش در بودجه ریزی 
به میان می آید اما در نهایت همان روال گذشته ادامه 

پیدا می کند. 
قانونگذاری به نام بودجه! 

یکی از این ایرادات اساســی که در لوایح بودجه 
وجــود دارد، قانونگذاری های جدیــد به بهانه ایحه 
بودجه ساانه می باشــد. اگر نگاهی به متون منتشر 
شــده از بودجه های ساانه بیندازید در همان ابتدا با 
حجم انبوهی از احکام قانونی که نیازمند لوایح جداگانه 
اســت مواجه می شوید که رسالت اصلی بودجه را زیر 

سؤال برده است. 
بودجه در حقیقت یک ســند ســاانه است که 
میزان درآمد و هزینه را مشــخص می کند، به عبارت 
دیگر بودجه ســاانه کشور تنها محل بیان ردیف های 
درآمد و هزینه بوده و اگر از این کار )که وظیفه اصلی 
سند بودجه است( غفلت شود، عما خاصیت بودجه و 

کارکرد آن زیر سؤال می رود. 
توضیح اینکه، ورود نماینــدگان به بحث قوانین 
بودجه ای با توجه به زمان اندکی که برای بررســی و 
تصویب این ایحه وجود دارد، مانع بررســی دقیق و 
موشــکافانه ردیف های درآمد و هزینه ای خواهد شد؛ 
ضمن اینکه قانونگذاری در بودجه های ساانه عاوه بر 
این مفسده، با قوانین باادستی )مانند قانون اساسی( 

هم در تعارض است. 
در اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه کل کشور چنین 
تعریف شده است: »بودجه کل کشور برنامه مالی دولت 
است که برای یک سال مالی تهّیه و حاوی پیش بینی 
درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها 
برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها 

و به هدف های قانونی می شود.«
به دیگر ســخن، براســاس تعریف قانون اساسی،  
ایحه بودجه منحصراً یک سند مالی است و توّجه به 
تعریف قانونــی این واژه، تردیدی باقی نمی گذارد که 
قانونگذاری در ایحه بودجه ســاانه کل کشور اکیداً 

ممنوع است. 
ایحه »بودجه ســاانه کل کشور« به پیروی از 
اصل ۵۲ قانون اساسی و »قانون محاسبات عمومی« 
الزامــاً باید به صورت ماّده واحــده و جداول درآمدها 
و هزینه هــا و بــدون تبصره و احــکام و تصمیم های 
قانونگذاری، تهّیه و جهت رسیدگی و تصویب تسلیم 

مجلس شورای اسامی بشود. 
به عنوان نمونه یکی از قانونگذاری های دولتی در 
بودجه های ساانه مربوط به درآمدزایی از بخش فروش 
سربازی است که در ابتدا قانون آن در بودجه آورده شده 
و ســپس ردیف هایی برای آن در نظر گرفته می شود، 
در حالی که قانون فروش سربازی باید در قالب ایحه 
جداگانه ای همچون ایحه نظام وظیفه مورد بررســی 

قرار بگیرد و جای این امور در قانون بودجه نیست.
بودجه شرکت ها حلقه مفقوده شفافیت در هزینه ها

در حال حاضر بودجه کل کشور برای سال98 یک 
تریلیون و 703 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
کــه 407 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی بوده 
و یــک تریلیون و ۲74 هزار میلیارد تومان آن بودجه 
شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت 

و بانک ها می باشد. 
این در حالی است که بودجه »شرکت های دولتی، 
موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها« در سال 
جــاری حدود 800 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شــده بود؛ با تمام این اوصاف نقد اصلی در این زمینه 
این است که آنچه دولت به عنوان سند بودجه منتشر 
می کند، صرفا بودجه عمومی بوده و خبری از جزئیات 
بودجه »شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته 

به دولت و بانک ها« نیست. 
به عبارت دیگر، سرنوشــت دو سوم حجم بودجه 
همواره تحت الشعاع بودجه عمومی قرار گرفته و هیچگاه 
ریز عملکرد شــرکت های دولتی، موسسات انتفاعی 
وابســته به دولت و بانک ها رسانه ای نمی شود. اگر به 
جدول خاصه بودجه کل کشــور رجوع کنید صرفا 
ردیفی تحت عنوان کلی »شرکت های دولتی، موسسات 
انتفاعی وابســته به دولت و بانک ها« می بینید بدون 
اینکه مشخص شود این ردیف که حجم عمده بودجه 

را تشکیل می دهد چگونه خرج می شود! 
متاسفانه نحوه درآمد و هزینه بودجه این شرکت ها 
همانند بودجه عمومی در معرض عموم قرار نگرفته و 
آنچنانکه به بودجه عمومی توجه می شود مورد بررسی 
مجلس قــرار نمی گیرد، به همین دلیل معموا اخبار 
چندانی از آن درز نمی کند و دســت آخر مشــخص 

نمی شود چه وضعیتی دارد. 
در همین زمینه پیش تر نیــز در روزنامه کیهان 
نوشته بودیم شفاف نبودن حجم عمده بودجه کشور، 
سؤااتی در این زمینه ایجاد کرده که پس از درج آن، 
ســازمان برنامه و بودجه طــی توضیحاتی با ذکر این 
مطلــب که: »به لحاظ ضرورت رعایت اصل حکمرانی 

یکی از ایرادات اساسی لوایح بودجه، قانونگذاری است که با وجود منع قانونی از این 
کار، هر سال قسمت قابل توجهی از سند بودجه به قانونگذاری اختصاص می یابد.

آنچه دولت به عنوان سند بودجه منتشــر می کند، صرفا بودجه عمومی بوده و 
خبری از جزئیات بودجه »شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و 

بانک ها« که دو سوم کل بودجه را تشکیل می دهد، نیست. 

ایحه پیشنهادی بودجه نشان می دهد برای سال آینده بیش از 70 هزار میلیارد 
تومان درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی در نظر گرفته شده در 
حالی که این اقدام عاوه بر اینکه مانع شفافیت است، با نص قانون اساسی هم 

منافات دارد.

 طی دو سال گذشــته که در فصل زمســتان، نرخ ارز با افزایش رو برو می شد، 
درآمدهای دولت هم تا 2/5برابر افزایش می یافت؛ حال، این سؤال وجود دارد که 
چگونه این همه افزایش درآمد در بودجه دیده نمی شود و از آن مهم تر چگونه دولت 

این همه درآمد بدون حساب و کتاب کسب می کند؟ 

بودجــــــه 98 
گرفتار اشکاات سا ختاری

 درآمدهای موهوم و غیرشفاف
سید امیر حسین شکرآبی

شرکتی و اصاح ساختار نظارتی باید اقدامات اصاحی 
صورت پذیرد، و در این خصوص تردیدی وجود ندارد.« 

بر شاه بیت گفته های ما نیز صحه گذاشت.
از سوی دیگر نحوه افزایش بودجه عمومی و بودجه 
شــرکت های دولتی نامتوازن می باشد به گونه ای که 
منابع عمومی دولت از 386 هزار میلیارد تومان با رشد 
۵ درصــدی به 407 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
اما همانطور که در باا  اشــاره شــد منابع شرکت های 
دولتی )با رشــد ۵1 درصــدی( از 839 هزار میلیارد 
به 1۲74 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت. به 
عبارت دیگر در شرایطی که منابع عمومی دولت تنها 
۵ درصد افزایش داشته، بودجه شرکت های دولتی بیش 
از ۵0 درصد افزایش یافته اســت. بنابراین این نسبت 
افزایش هم به نوعی نشان می دهد که بایستی بودجه 
شرکتهای دولتی به طور دقیقتر موشکافی شود که مع 

ااسف تاکنون اینگونه نبوده است.
بودجه اختصاصی برای دستگاه های دولتی!

یکی دیگر از مهم ترین انتقادات وارد بر بودجه ریزی 
مرسوم، اختصاص بودجه هایی برای دستگاه های دولتی 
)خارج از خزانه کل( می باشد؛ به عبارت دیگر در ایحه 
بودجه سال آینده )همانند هر سال( درآمدهایی در نظر 
گرفته می شود که خارج از خزانه کل و در دستگاه های 

اجرایی مانند وزارتخانه و... به طور جداگانه می رود. 
ایحه پیشنهادی بودجه نشان می دهد برای سال 
آینده بیش از 70 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی 

وزارتخانه ها و موسسات دولتی در نظر گرفته شده که 
در جای خود محل سؤال است؛ چراکه با تجمیع تمام 
درآمدهای کشور در خزانه کل، می توان به راحتی سهم 
هر دســتگاه و جزئیات آن را مشــاهده کرد، اما با این 
روش نه تنها 70 هزار میلیارد تومان مذکور در خزانه 
کل نمی آید بلکه نحوه هزینه کرد آن هم معلوم نیست. 
این در حالی اســت که اصل ۵3 قانون اساسی به 
صراحت بیان کرده است: »کلیه دریافت های دولت در 
حســاب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه 
پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون 

انجام می گیرد.« 
بر این اســاس، تعیین بودجــه اختصاصی برای 
برخی دســتگاه ها که درآمدشان را از خزانه داری کل 
جدا کرده اند عاوه بر اینکه مانع شفافیت است، با نص 

صریح قانون اساسی منافات دارد. 
در حال حاضر برخی هزینه هایی که به نوعی پیش 
پا افتاده محسوب می شوند )مانند بودجه هایی که مثا به 
یک موسسه پژوهشی تعلق می گیرد( توسط دولتمردان 
یا رسانه های نزدیک به آنها آنقدر بازتاب پیدا می کند 
که فراموش می کنیم چنین درآمدهای هنگفتی خارج 
از ایحــه بودجه وجود دارد و این در حالی اســت که 
چنین بودجه هنگفتی حتی مشــخص نیست چگونه 

مورد استفاده قرار می گیرد! 
نکته دیگر درخصوص بودجه های اختصاصی اینکه 
اوا همه دســتگاه های دولتی از این درآمدها بهره مند 

نمی شوند زیرا شرکت هایی مشمول این درآمدها هستند 
که خدماتی ارائه می دهند، بنابراین بسیاری از دستگاه ها 
از جمله آموزش و پرورش، وزارت علوم، ســپاه، ارتش 
و... از دریافت چنین درآمدهایی محرومند. ثانیا چون 
شرکت های بهره مند از درآمدهای اختصاصی بابت ارائه 
خدمات، این درآمدها را کســب می کنند، لذا طبیعی 
است که عاقه وافری به افزایش درآمدهای مذکور از 
ناحیه گرانفروشی داشته باشند؛ کما اینکه در مقایسه 
درآمدهای اختصاصی سال 97 با بودجه آتی، مشخص 
می شــود میزان این درآمدها 13 هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته، به عبارتی این فاصله درآمدی قرار است 
با گران شدن خدمات شرکت های مذکور حاصل شود. 

بودجه ای بدون سنخیت با شرایط کشور
از ســوی دیگر، در ابتدای این نوشته اشاره کردیم 
که دولت مجبور شد در متن اولیه بودجه تجدید نظر 
کند، علت اصلی این موضوع هم خوشــبینانه در نظر 
گرفتن منابع درآمدی و عدم تدبیر خاصی برای مقابله 
با تحریم ها بود. از همان زمان هم برخی نمایندگان از 
رویکرد دولت انتقاد کرده بودند ولی به نظر می رســد 
نسخه دوم بودجه که سقف آن حدود 40 هزار میلیارد 
تومان کاهش یافت، باز هم خوشبینانه بود و بر همین 

اساس، نقدهای پیشین همچنان پابرجا می باشد. 
برای مثال، چند روز پیش محمد حســینی، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس درباره بودجه 98 
گفته بود: »این ایحه مانند بودجه ســال 97 تدوین 

شد، در حالی که شرایط کشور نسبت به قبل نیست و 
نمی توان یک ســند معتبر مالی که باید نقش ویژه  در 
شرایط بحرانی ایفا کند، به گونه ای تنظیم شود که پیام 

درخور توجهی نداشته باشد.«
همچنین فرشاد مومنی از اقتصاددانان اصاح طلب 
نیز در این باره بیان کرد: »هیچ کوششی برای اصاح 
ســاختار بودجه ریزی مشاهده نمی شــود. متأسفانه 
همانند پنج سال اخیر هیچ اهتمامی در زمینه )اصاح 
بودجه ریزی( نمی بینم و آســیب پذیری مالی دولت، 
حرکت به سمت رفتارهای ناهنجار و انتقال ناتوانی ها 
و نارســایی های خود به زندگی مردم را اجتناب ناپذیر 

می کند و همچنان در دستور کار قرار دارد.«
البته این  اشکالی است که به نگاه کلی دولت وجود 
دارد، چرا که دولتمــردان ما اصوا اعتقاد چندانی به 
موضوع جنگ اقتصادی )حداقل در عمل( ندارند و نمونه 
بارز آن هم همین بودجه های ســاانه است که هرگاه 
درآمدهای نفتی ما افزایش یافته، به تناسب آن وابستگی 
بودجه به آن نیز بیشتر شده است! جالب اینجاست که 
اســحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی 
چندی پیش گفته بود سهم نفت از بودجه 98 رقمی 
خیلی بااتر از ۲۵ درصد نیست اما برخاف گفته های 
وی بیش از 36 درصد بودجه عمومی کشور وابسته به 

درآمدهای نفتی است. 
اگر دولت واقعا قبول داشــت که در شرایط جنگ 
اقتصادی هســتیم باید برنامه ای برای مقابله با تدابیر 

دشمن اتخاذ می کرد نه اینکه از ابتدای سال با سیاست 
ارز 4۲00 تومانــی و بعد از آن گرفتــن مابه التفاوت 
ارزی از واردکنندگان و پیچ و خم های پیمان سپاری، 
شرایط ارزی کشور را آشفته تر کند! حاا هم که سال 
جاری رو به اتمام است و باید برای بودجه سال آینده 
برنامه ریزی شود، می بینیم که دولت باز هم با متصور 
شدن درآمدهای باایی که امکان تحقق آن پایین است، 
پای خود را روی پوست خربزه قرار داده است. به عبارت 
دیگــر، دولت با در نظر گرفتن قیمت ۵4 داری برای 
هر بشــکه نفت درآمدهایی را متصور شــده که کاما 
خوشــبینانه به نظر می رسد. این در حالی است که در 
حال حاضر با توجه افزایش عرضه نفت توسط آمریکا 
و پایین آمدن قیمت نفت ســبک تا 4۲ دار، احتمال 
کاهش قیمت نفت در سال آینده قوت گرفته و بر همین 
اساس، پایین آمدن قیمت نفت از رقم کنونی )۵4 دار( 
بسیار محتمل است. نکته دیگری که در این بودجه محل 
انتقاد قرار دارد مربوط به پیش بینی فروش روزانه 1/۵ 
میلیون بشــکه در روز می باشد؛ در حالی که ما همین 
اان )که 8 کشــور معافیت خرید نفت از ایران گرفته 
اند( کمتر از روزی 1/۵ میلیون بشکه نفت می فروشیم 
و بر اساس گزارش رویترز صادرات نفت خام ایران در 
هفته اول اکتبر )مهرماه( تا 1/1 میلیون بشکه در روز 
ســقوط کرده اســت. در این بین اظهارات محمدباقر 
نوبخت، رئیس   ســازمان برنامــه و بودجه 1۲ آذر در 
گرامی داشت معلوان که اندکی پس از انتشار به طرز 
عجیبی از خروجی همه رسانه ها پاک شد، قابل توجه 
بود: »امسال فروش نفت ایران نسبت به سال گذشته 
از ۲/۵میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش 

پیدا کرده است.« 
لذا معلوم نیست وقتی همین اان که تازه ابتدای 
تحریم هاست ما کمتر از 1/۵ میلیون بشکه نفت صادر 
می کنیم، چگونه می خواهیم ســال آینده روزی 1/۵ 

میلیون بشکه نفت صادر کنیم؟ 
مواردی از این دســت که  اشــاره شد )وابستگی 
بودجه به نفت و خوشبینی در قیمت و صادرات نفت( 
در بودجه سال آینده نشان می دهد دولت، آنچنان که 
باید به شــرایط واقعی کشــور )خصوصــا در زمینه 
تحریم ها( توجهی نداشته و بر همان راه و روش قبلی 

قدم بر می دارد. 
درآمدهایی که معلوم نیست چه شد!

نکته دیگر اینکه، از ابتدای سال جاری )و به طور 
دقیق تر از آذر پارســال( نرخ ارز رو به افزایش گذاشت 
و از پنج هزار تومان در ابتدای امســال تا ارقامی مانند 
18 و 19 هزار تومان هم باا رفت. این در حالی است 
که در بودجه امسال )1397( نرخ تبدیل دار به ریال 
رقمی در حدود 3700 تومان در نظر گرفته شده بود. 
در حال حاضر نیز با وجود کاهش نرخ دار و ثبات 
نسبی آن در قیمت 10 هزار تومان، نرخ ارز حدود ۲/۵ 
برابر آنچه در بودجه در نظر گرفته شــده بود می باشد 
لذا دولت با فروش ارز به قیمت های کنونی به درآمدی 
بسیار بااتر از آنچه مصوب شده دست پیدا می کنند و از 
این راه برای رفع کسری بودجه خود استفاده می نمایند. 
این یکی از حلقه هــای مفقوده نظام بودجه ریزی 
ماســت که نمی توان مشــخص کرد دولت ها دقیقا از 
افزایش نرخ ارز و گرانفروشــی آن چقدر درآمد کسب 
می کنند و چگونه با اســتفاده از این روش کسری های 
موجود را تامین نمایند. البته برخی مســئوان منکر 
چنین استفاده ای از درآمدهای ارزی هستند اما برخی 

آمارهای رسمی گویا واقعیت دیگری است. 
همانطور که  اشــاره شــد آمار دقیقی از استفاده 
دولــت از مابه التفاوت نرخ ارز مصــوب و بازار وجود 
ندارد اما آنچه طی ســال های گذشــته رخ داده این 
بوده که در فصل زمســتان معموا نرخ ارز به دایلی 
مانند افزایش تقاضا برای کریسمس یا سررسید برخی 
تسویه حساب های بانک مرکزی افزایش پیدا می کند 
کمااینکه همین امسال نیز نرخ دار در روزهای ابتدایی 
زمستان و علی رغم سیاست های کنترلی بانک مرکزی از 
کانال10هزار تومان پرید و یک روزه به کانال 1۲هزار 
تومان رســید فعاان بازار دایل متعــددی از جمله 
اظهارات روحانی مبنی بر صفر شــدن ذخایر ارزی را 
عامل این رخداد قلمداد کردند ولی همتی رئیس  بانک 
مرکزی در توجیه این افزایش نرخ، ایام کریســمس را 
دلیل گرانی ناگهانی اعام کرد. به هرحال هرچه باشد 
قیمت دار امســال هم به روال ســنوات قبل در این 

ایام گران شد.
در همین زمینه، مرکز آمار ایران در »گزارش فصلی 
اقتصاد ایران: بهار 1397« در بخش وضع مالی دولت، 
آمارهایی ارائه کرده که نشان می دهد دقیقا در همان 
زمانی که نرخ ارز اوج گرفته، میزان تحقق درآمدهای 

بودجه نیز افزایش یافته است! 
بر اســاس این آمارها، در ســه فصل ابتدایی سال 
139۵، میزان تحقق بودجه به طور متوسط 7۵ درصد 
بوده اما در فصل زمستان که نرخ ارز افزایش یافته بود، 
تحقق این درآمدهای دولت به رقم 146 درصد رسیده 

که حدود دو برابر فصول دیگر سال بوده است!
همچنین در سال 1396 نیز در سه فصل نخست 
سال به طور متوسط نزدیک به 70 درصد درآمدهای 
دولت محقق شــده اما در فصل زمستان )که التهابات 
ارزی آغاز شــد و تا نیمه های امسال هم ادامه داشت( 
میزان تحقق درآمدهای دولت به رقم چشمگیر 170 

درصد رسید!! 
همان طور که مشــاهده می شود دقیقا در دو سال 
گذشته که در فصل زمستان، نرخ ارز با افزایش روبه رو 
می شــد، درآمدهای دولت هم دو تا ۲/۵ برابر افزایش 
می یافت؛ حال، این ســؤال وجود دارد که چگونه این 
همه افزایش درآمد در بودجه دیده نمی شــود و از آن 
مهم تر چگونه دولت این همه درآمد بدون حســاب و 

کتاب کسب می کند؟ 
متاسفانه با وجود انکار مسئوان، درآمدهای دولت با 

افزایش نرخ ارز، افزایش یافته و دست دولت برای جبران 
و پوشش کسری های موجود در بودجه های ساانه بازتر 
می شود. این نیز یکی از مهم ترین انتقاداتی است که در 
زمینه  اشکاات ساختاری بودجه کشور وارد می باشد. 

سهم صندوق توسعه ملی؛ هر سال دریغ از 
پارسال

از سوی دیگر ،دولت فعلی در طول شش سالی که 
روی کار آمده توجه چندانی به افزایش منابع صندوق 
و یا کنترل برداشــت هایش نداشته و شاهد مثال این 
بی توجهی آنقدر زیاد است که تنها فهرست کردن آن، 

مجال دیگری می طلبد. 
فقط در یک نمونه، اســحاق جهانگیری در مراسم 
روز ملی صادرات مجددا به بحث برداشــت از صندوق 
مراجعه کرد و گفت: از صندوق توسعه ملی ۵00 میلیون 
دار را تبدیــل به ریال خواهیم کرد تا از این طریق از 

شرکت های دارویی حمایت کنیم. 
ازم به ذکر اســت، موضوع برداشــت از صندوق 
منحصر به گفته های جهانگیری نبوده و فقط در چند 
ماه اخیر، چندین مورد از این برداشت ها رسانه ای شده 
که با توجه به غیر رسمی بودن آمار صندوق، مشخص 
نیســت در کل، چقدر از این صندوق برداشت شده یا 
قرار اســت برداشت شود. به عنوان نمونه از مرداد ماه 
تاکنون اخبار متعددی در زمینه برداشــت از صندوق 

منتشر شده که چند مورد آن را می آوریم: 
انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست سابق وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی: با اختصاص 1/۵میلیارد 

دار از صندوق توســعه ملی طرح توســعه  اشتغال 
روستایی و عشایری از سال گذشته آغاز شد. 

سعید طاهری، مدیر امور آموزش و پرورش عمومی 
و فنی و حرفه ای سازمان برنامه: برای برداشت نزدیک 
به ســه میلیارد دار از محل صندوق توسعه ملی در 
راستای بازسازی مدارس فرسوده کشور مجوز مقدماتی 
اخذ شده است. کرمعلی غندالی، رئیس سازمان امور 
عشــایر ایران: ۲07 میلیــارد تومان از محل صندوق 
توسعه ملی در سال 96 برای کمک به نیازهای عشایر 

اختصاص داده شد. 
رضا پوررجب، مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب 
روستایی اســتان تهران: قرار است امسال 63 روستا 
را از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی با اعتباری 
بالغ بر ۲۵4 میلیارد ریال به مجتمع های آبرســانی 

تجهیز کنیم.
ابوالقاسم حسین پور مدیرکل دفتر کنترل سیاب 
و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور: امسال مبلغ ۲00 میلیون دار از محل صندوق 
توســعه ملی برای اجرای طرح هــای آبخیزداری و 

آبخوان داری در کشور اختصاص یافت. 
صندوق توسعه ملی در سال 1389 راه اندازی شد 
و بر اســاس قانون باید هر ســال ۲0 درصد به اضافه 
سالی سه درصد از زمان تاسیس، از درآمد ها نفتی به 
آن واریز شود؛ به عبارت دیگر براساس قانون، حدود 
40 درصد درآمدهای نفتی در سال آینده باید به این 

صندوق واریز شــود اما آنچــه تاکنون دولت در نظر 
گرفته، تنها و تنها ۲0 درصد است! 

ایــن رویه دولت در زمینه صندوق توســعه ملی 
نشان می دهد دولت نه تنها در خالی کردن صندوق 
پیشــگام بوده، بلکه در واریز به آن هم تنگدستی به 
خرج داده است؛ در حالی که صندوق توسعه ملی به 
عنوان ذخیره ای برای آیندگان و جلوگیری از هزینه 
کرد درآمدهای نفتی برای حرکت به سمت استقال 

بودجه از نفت می باشد. 
نکته تاسف بارتر اینکه در قسمت دیگری از بودجه 
اجازه اضافه برداشــت از صنــدوق نیز به دولت داده 
شده است: »بر اساس تبصره 1 ایحه بودجه چنانچه 
منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی 
و خالص صادرات گاز در سال 98 کمتر از 14۲ هزار 
میلیارد تومان شــود، به دولت اجازه داده می شود با 
رعایت بند ب ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه از محل ۵0 درصد مانده منابع حساب ذخیره 
ارزی بــا لحاظ ۵0 درصد ســهم صندوق توســعه 
ملی نسبت به ما به التفاوت خالص شده اقدام کند.« 
آینده فروشی گسترده با گسترش اوراق بدهی

یکی دیگر از رویکرد های مخاطره آمیز دولت حسن 
روحانی در بودجه ســال آینده )که البته پیش تر هم 
وجود داشته( گسترش اوراق بدهی که به نوعی آینده 

فروشی و بدهکار کردن کشور درآینده می باشد. 
این رویکرد دولت البته مســبوق به سابقه بوده و 
حتی غامرضا شافعی، رئیس  اتاق بازرگانی ایران نیز 

در این باره گفته بود: دولت برای پوشــش هزینه های 
غیرمتعارف و در راســتای تراز کردن ســند بودجه، 
منابعی را از محل انتشــار اوراق مشــارکت و اسناد 
خزانــه بیش از توان خــود در نظر می گیرد که خطر 
عدم توازن وضع مالی دولت در ســال های آتی را در 
پی خواهد داشــت. تداوم رویه استفاده از این اوراق 
می تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود عاوه بر 
اینکه گسترش اوراق مشارکت به معنای بزرگ شدن 
بخش عمومی و جایگزینی بخش خصوصی است که 
با روح حاکم بر اصل سیاست های اصل 44 و اقتصاد 

مقاومتی مغایرت دارد. 
با این حال، دولت نه تنها در راستای برطرف کردن 
رویکرد  اشــتباه گذشته خود گامی برنداشته بلکه در 
بودجه سال آینده سهم قابل توجهی از منابع درآمدی 
خود را بر پایه همین اوراق قرار داده است؛ در این زمینه 
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی چندی پیش 
در همیــن زمینه گفته بود: دولت پیش بینی کرده تا 
سال آینده 44 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر 

کند، در حالی که این مسئله بسیار خطرناک است. 
هرچند دولت برای تراز کردن بودجه خود دست 
به دامان انتشار اوراق شده ولی متاسفانه متوجه تبعات 
این اقدامش نیست، چراکه این منابع عما موهوم بوده 
و وجود خارجی ندارند، بر همین اســاس؛ دولت برای 
حل و فصل مشکات درآمدی خود، کشور را در آینده 

وارد یک بحران بدهکاری می کند. 
همانطور که  اشــاره شــد افزایش فــروش اوراق 
در بودجــه ســال آینده به دلیل تامیــن درآمدهای 
دولــت صورت گرفته و متاســفانه دولت برای تامین 
درآمدهایش پیش بینی های غیــر واقع بینانه ای هم 
در زمینه درآمدهای مالیاتی انجام داده است. هرچند 
سازمان امور مالیاتی تاکنون توانسته درآمدهای خود 
را تا حد مناســبی محقق کند اما بارها گفته شده که 
سازمان امور مالیاتی بدون افزایش پایه مالیاتی و صرفا 
با فشار آوردن به مالیات دهندگان، عمده درآمدهای 

خود را محقق می کند. 
باتکلیفی بودجه های عمرانی

بودجه های عمرانی علیرغم عدم تناسب رشد در 
مقایســه با بودجه های جــاری، از ضعف عدم تحقق 
نیز رنج می برند. مثــا در آخرین آمار بانک مرکزی 
پرداخت های عمرانی با وجود اینکه 36 هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده بود، حدود 31 هزار میلیارد 
تومان آن تخصیص یافته اســت. ضمن اینکه با توجه 
به اینکه حدود 70 هزار پروژه عمرانی در کشور تعریف 
شــده است، هر ساله قسمتی از بودجه عمرانی صرف 
تکمیل بخشی از این پروژه ها می شود، غافل از اینکه 
اوا معلوم نیســت تا چه زمانی این پروژه ها به اتمام 
می رسد، که همین امر می تواند به اتاف منابع منجر 
شود. ثانیا، با آغاز پروژه های جدید عمرانی مجددا دور 
باطل پرداخت این هزینه ها شروع شده و برای تکمیل 
این طرح ها باز هم دولت مجبور است ساانه بخشی از 
منابع عمرانی را به پروژه های مذکور اختصاص دهد. 
در حالی که به نظر می رسد دولتمردان در نقطه ای 
باید تکلیف پروژه های عمرانی را مشــخص نمایند تا 
بیش از این منابع گران بهای بیت المال صرف کشدار 
شدن پروژه های عمرانی نشود؛ ضمن اینکه با تعیین 
تکلیف نهایی پروژه های عمرانــی، افکار عمومی نیز 

نسبت به ثمردادن این پروژه ها امیدوار می شود. 
یکی دیگــر از انتقاداتی کــه درخصوص بودجه 
عمرانی وجود دارد، امکان جا به جایی منابع عمرانی 
و جاری می باشد که این کار، بودجه عمرانی را می تواند 
عما به گوشت قربانی تبدیل کند. در این زمینه، فرشاد 
مومنی گفته است: »براساس مفاد قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولــت حدود 30 درصد از اعتبارات 
جاری و عمرانی مصوب قابلیت جابجایی دارد که یک 
شوک بزرگ در راستای از برنامه خارج کردن بودجه 
اســت یعنی 30 درصد کل منابع بودجه از خواسته 
قانون گذار متمایز و تابع صاحدید شخصی و عموماً 
غیرکارشناسی مجریان است. حتی در سال های عادی 
اقتصاد، همواره ۲0 درصد کل اعتبارات به ردیف های 
متفرقه مربوط اســت که خصلت غیربرنامه ای دارد و 
به سهولت می تواند تابع صاحدیدهای شخصی باشد. 
در سال های اخیر در برخی سال ها سهم آن از بودجه 

بالغ بر 38 درصد هم رسیده بود.« 
جمع بندی

همان گونه که در جای جای این نوشته عنوان شد، 
بسیاری از مشــکات کنونی بودجه سال آینده جزو 
ایرادات ساختاری بودجه محسوب می شود؛ هر سال 
بودجه شرکت های دولتی حجم عظیمی از کل بودجه 
کشور را تشکیل داده و بدون بررسی های ازم در سال 
آینده اجرا می شود، هر سال با وجود منع قانونی، شاهد 
قانونگذاری در متن بودجه هستیم و متاسفانه چنین 
روندهای اشتباهی که از گذشته وجود داشته، کماکان 
هم ادامه یافته است. با این حال یکی از انتقاداتی که 
بــه طور ویژه به این دولت وارد اســت، فارغ از اینکه 
روند گذشــته را همچنان ادامه داده، این است که در 
موارد عدیده ای دســت به کارهــای غیر منطقی زده 
است، مانند افزایش رقم اوراق بدهی، دست اندازی به 
منابع صندوق توسعه ملی و... عجیب تر اینکه با وجود 
شرایط کنونی کشــور نه تنها پیش بینی قیمت نفت 
 خوشبینانه بوده، بلکه در میزان فروش نفت هم اغراق

 شده است. 
آنچه در پایان می توان گفت این اســت که دولت 
برای ســال آینده بودجه ای در نظر گرفته که عاوه بر 
ایرادات ســاختاری گذشته، ایرادات جدید و منحصر 
به فردی دارد، به عبارت دیگر شــرایط کنونی کشور 
نه تنها باعث اصاح  اشکاات گذشته در بودجه ریزی 
نشده بلکه اشکاات جدیدی هم به موارد قبلی اضافه 
شده که نیازمند دقت نظر و کارشناسی بیش از پیش 
نمایندگان مجلس شــورای اسامی در زمان بررسی 

ایحه بودجه می باشد.

******

******

مبالغ به میلیون ریالجدول شماره ۱ - خاصه بودجه کل کشور در سال ۱۳98
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همه چیز از یک خبر ســاده شروع شد. حوالی غروب روز بیست و سوم 
فروردین ماه سال1396 رسانه ها خبری منتشر کردند با این عنوان؛ »فروشگاه 
رفاه به فروش رسید«. اما همه چیز به سادگی این خبر نبود. پیش تر نیز در 
بهمن و اسفند 1395 نزدیک به 20 درصد از سهام رفاه فروش رفته بود. اما 
این بار با واگذاری نزدیک به 42 درصدی ســهام رفاه مالکیت این فروشگاه 

زنجیره ای عوض می شد.
اولین ســؤال ها از قیمت واگذاری این مجموعه در افکار عمومی شــکل 
گرفت. فروشگاه رفاه که بخشی از سهامش در زمستان 1395 با حدود 145 
میلیارد تومان به صورت اقســاط به فروش رفته بود در واگذاری جدید 42 
درصد سهامش تقریبا به قیمت 320 میلیارد تومان به فروش رسیده بود. این 
تازه ترین ماجرای یکی از قدیمی ترین فروشگاه های زنجیره ای تأسیس شده در 
جمهوری اسامی ایران به حساب می آمد. فروشگاهی که ایده تأسیس آن پس 
از سفر مرحوم هاشمی رفسنجانی به اروپا و آمریکا در ابتدای دهه 1350 شکل 
گرفت و 17 سال پس از انقاب اسامی ایران در دولت کارگزاران متولد شد.

تخفیف 90 درصدی در فروش »رفاه«
رفاه در طول 23 سال فعالیتش با همه حاشیه ها گسترش یافت، آنچنان 
که توانســت 225 فروشگاه قطعی در 29 استان کشور دایر کند. این موارد 
فارغ از اماک و مستغاتی است که با کاربری های دیگر نظیر دامداری، اداری 
و... تحت تملک مجموعه رفاه قرار دارد. سرمایه فروشگاه های زنجیره ای رفاه 
با 225 شــعبه و گردش مالی ســاانه هزار میلیارد تومان و نزدیک به چهار 
هزار پرســنل بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می شد و حاا به 
این سرمایه قابل توجه که در طول سال ها توسط مردم ایجاد شده و به رشد 
و بلوغ رسیده بود یکباره چوب حراج زده شد و بیش از 60 درصد سهامش 
تنها با 465 میلیارد تومان آن هم به صورت اقساط فروش رفت یعنی چیزی 

حدود 90 درصد تخفیف در معامله! 
اولین توجیه قیمت گذاری پر حاشیه

رقم پایین فروش ســهام رفاه حساســیت رســانه ها را هم برانگیخت و 
خبرگزاری ها و ســایت های خبری مختلف به تهیه گزارش و مصاحبه از این 
اتفاق پرداختند. پاسخ ها اما چندان صریح نبود. برخی مسئوان رفاه در حالی 
خبر از رضایت و خواســت برخی سهامداران و اعضای هیئت مدیره مبنی بر 
فروش سهام رفاه با این قیمت پایین می دادند که با توجه به تعلق این سهام 
به نهادهای عمومی و حکومتی، آنها اجازه چنین اقدامی را نداشتند. سؤااتی 
هم در نحوه کارشناسی بورس برای این سهام وجود داشت که البته بی پاسخ 
می ماند. تنها در یک مورد کارشناســان بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین 
سهامدار مجموعه رفاه حداقل قیمت کارشناسی شده بلوک مدیریتی فروشگاه 
رفاه را ســه هزار و 300 تومان محاسبه کردند یعنی دو برابر قیمت معامله 
شده رفاه در بورس، قیمتی که بعد از چهار روز رقابت با افزایش 70 درصدی 
به هزار و 650 تومان رسیده بود. وقتی ابها م ها در قیمت واگذاری باا گرفت 
مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه به میدان آمد. » فرشید. گ. ک« به 
تارنمــای خبری دانا گفت: »بانک مرکزی اباغ کرده و ســازمان بورس نیز 
قواعدی دارد برای اینکه سهام شرکت ها را واگذار کند. ما نیز تابع این قوانین 
هستیم و موضوع سهام فراتر از اختیارات من است. ]...[ بانک ها سهامداران 
اصلی رفاه هســتند و آنها هستند که می خواهند سهام خود را بفروشند. هر 
کسی هم اان می تواند این سهام ها را خریداری کند.« با این تعبیر، او نقش 
خود را به عنوان مجری گوش به فرمان تصمیمات هیئت مدیره فروکاســته 
بــود اما با توجه به ارتباطات او در قبل و بعد از واگذاری به نظر می رســید 

ماجرا جور دیگریست!
کوچ اقتصادی از ستاد انتخاباتی به هیئت مدیره رفاه

» فرشید. گ. ک« از خرداد 76 سر از عالم سیاست درآورد و ارتباطات 
رفاقتی و خانوادگی ســکوی پرشــی برای او شد، آن قدر که توانست مشاور 
رسانه ای »محمدرضا عارف« در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 باشد. 
پس از انتصاب مدیر عامل بانک ملی ایران در ابتدای دولت حســن روحانی، 
برخی اعضای ستاد انتخاباتی نامزد انصراف داده اصاح طلبان توانستند راهی 
هیئت مدیره فروشــگاه رفاه شــوند. ابتدا »فرهاد. ز« و سپس » فرشید. گ. 
ک« از جمله کســانی بودند که در کوچی اقتصادی از ستاد انتخاباتی عارف 
به فروشگاه رفاه روانه شدند. کوچی هدفمند که به نظر می رسید با توجه به 
حضور »فرشید. گ. ک« به عنوان عضو مؤسس و عضو هیئت مدیره در »بنیاد 
امید ایرانیان«، پشتوانه ای اقتصادی برای این تشکیات سیاسی قلمداد شود. 

گزارش کیهان از واگذاری سؤال برانگیز فروشگاه رفاه

اما بهت و حیرت کارکنان رفاه وقتی بیشتر شد که با حکم مدیرعامل بانک 
ملی در فروردین 1393 » فرشید. گ. ک« ابتدا به عنوان رئیس هیئت مدیره و 
تنها چند ماه بعد بدون سابقه قابل ذکری در امور اجرایی به عنوان مدیرعامل 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه معرفی شد. اتفاقاتی که نشان می داد انتخاب او 
نه از روی شایستگی های فردی که نتیجه وابستگی به جریان های سیاسی 
بوده است. نام » فرشید. گ. ک« وقتی بیشتر بر سر زبان ها افتاد که فیش 
حقوق ماهانه 24 میلیون تومانی او توسط رسانه ها منتشر شد آن هم درست 
در زمانی که رفاه متعلق به اموال عمومی بوده و یک نهاد دولتی محسوب 
می شد. با این حساب هر سال مدیریت او برای رفاه چیزی در حدود 290 

میلیون تومان آب  می خورد. 
چهره سازی صدا وسیما از آقای مدیرعامل

در کنار تبلیغات گسترده فروشگاه های رفاه در صدا و سیمای جمهوری 
اسامی، سهم قابل توجهی از آنتن رسانه ملی به شخص » فرشید. گ. ک« 
اختصاص داشــت؛ از برنامه های پر مخاطب در شبکه های سراسری گرفته 
تا برنامه های متعدد در شبکه های استانی. در همه این برنامه ها او در قامت 
یک متخصص ظاهر شده و ضمن تشریح برنامه های رفاه به تجزیه و تحلیل 
بازار ایران و فرصت های آن می پرداخت. یک بار وقتی »رضا رشیدپور« او را 
به برنامه صبح گاهی »حاا خورشید« دعوت کرد و از او تصویر یک کارآفرین 
جوان را ارائه داد آن قدر آش شور شد که صدای نمایندگان مجلس و هیئت 
نظارت بر صدا و ســیما هم در آمد. »احسان قاضی زاده هاشمی«- نماینده 
این هیئت - ضمن انتقاد از این فرآیند در رســانه ملی خبر از بررسی این 
موضوع در هیئت نظارت بر سازمان صدا و سیما داد. رسانه ملی به محلی 
برای تعریف و تمجید از مدیرعامل رفاه تبدیل شــده بود. انگار رفاه رسانه 

ملی را هم خریده بود.
گایه هیئت مدیره از بی کفایتی مدیرعامل »رفاه« 

علیرغم همه این تبلیغات، » فرشید. گ. ک« از کفایت و کارآمدی ازم 
بی بهره بود. مدیر کثیرالسفر رفاه که دائم بین ایران و انگلستان در رفت و 
آمــد بود صدای اعضای هیئت مدیره رفاه را هم درآورد. آنها طی نامه ای در 
19 مهر 1393 به مدیرعامل وقت بانک ملی و نماینده بانک های سهامدار در 

هیئت مدیره رفاه نوشتند:»متأسفانه مدیرعامل محترم بدون اطاع هیئت مدیره 
و حراست مجموعه و همچنین بدون اخذ مرخصی جهت مسافرت خارج از 
کشور )انگلیس( چند روزی است که در محل کار خود حضور ندارد. ضمناً از 
تاریخ 93/4/9 که طبق مصوبه هیئت مدیره در شرکت موظف گردیده اند نیز 
تا کنون یک چهارم از مدت مذکور را در سفرهای خارج از کشور گذرانده اند 
که این عدم حضور و نظارت کافی ممکن اســت موجب بروز ضرر و زیان و 

سوءاستفاده های مالی در شرکت گردد.« 
رابطه » فرشید. گ. ک« با مدیرعامل بانک ملی آن قدر قوی بود که از 
محتوای نامه مذکور و امضاکنندگان آن با خبر شود، چند روز بعد به محل کار 
برگشت و با حکمی که در دست داشت در اولین جلسه هیئت مدیره، اخراج 

همه کسانی را که در تهیه نامه نقش داشتند از رفاه اباغ کرد.
آغاز کاهش شدید سود دهی یک شرکت پربازده

دلواپسی هیئت مدیره رفاه اما چندان بی مورد نبود. از زمان حضور » فرشید. 
گ. ک« سود فروشگاه های زنجیره ای رفاه تقریبا نصف شده بود. فروشگاهی 
که در سال مالی منتهی به 30 مهر 92 )پیش از ریاست » فرشید. گ. ک«( 
با حدود 29 میلیارد تومان ســود به عنوان یکی از پربازده ترین شرکت های 
کشور شناخته می شد، در سال مالی منتهی به 30 مهر 1393 )پس از ریاست 
» فرشــید. گ. ک«( تنها 17 میلیارد تومان سود کرد. این روند کاهشی در 
سال بعد نیز ادامه داشت و در حسابرسی منتهی به 30 مهر 94، رفاه نتوانست 
بیش از 15 میلیارد تومان سود حاصل کند. با این حساب در طول دو سال 
مدیریت جدید این مجموعه، بازدهی فروشگاه های زنجیره ای رفاه حدود 50 
درصد افت کرده بود. در سال مالی منتهی به 30 مهر 95 وضع حتی از این 

هم وخیم تر بود آنقدر که مسئوان رفاه تنها دو هفته مانده به انتهای سال 
مالی تصمیم گرفتند عجوانه ملک تجاری فروشــگاه آزادی را بفروشند تا 

درآمد حاصل از آن را در فهرست سود فروشگاه قرار دهند. 
زیان ده کردن هدفمند؟!

حاا شــاید اولین سؤالی که به ذهن می رسید این بود: آیا می توان این 
اقدامات را نوعی زیان دهی هدفمند برای فروش زیر قیمت ســهام شــرکت 
فروشــگاه های زنجیره ای رفاه دانســت؟ به ویژه آنکه کمتر از یک سال بعد 
فرآیند واگذاری فروشــگاه های رفاه به دســت » فرشید. گ. ک« آغاز شد. 
فرآیندی که در سه مرحله طی سه ماه طول کشید و توسط او نیز به اتمام 
رســید. نکته جالب توجه این بود؛ » فرشــید. گ. ک« از سوی هر دو طرف 
ماجرا یعنی فروشــنده و خریدار سهام به عنوان مدیرعامل انتخاب شد و در 

ســمت خود باقی ماند. اتفاقی که با توجه به تغییر مالکیت شرکت و تغییر 
سیاست ها کمی عجیب به نظر می رسید. حاا دیگر دو شرکت »سپهر نوید 
آفرین« و »بازتاب سهام توس« صاحبان اکثریت سهام فروشگاه های زنجیره ای 
رفاه به حســاب می آمدند. » فرشــید. گ. ک« در دوره جدید بیش از یک 
سال در سمت خود باقی ماند و تیر ماه 1397 در حالی که قسمتی از کتاب 
شــازده کوچولو را برای حاضران در جلسه تودیع می خواند از مدیریت رفاه 

کنار کشید و استعفا داد.
نان به رنج دیگران خوردن

شــرکت »ســپهر نوید آفرین« در اسناد منتشر شــده توسط روزنامه 
رســمی کشور متعلق به خانواده »الف« اســت. خانواده ای که بیشتر از نام 
خانوادگی شان با نام تجاری »آوازه« شناخته می شوند. »برنج آوازه« محصولی 
اســت که خانواده» الف« آن را حاصل سه نسل کسب و کار خانوادگی خود 
در عرصه برنج می دانند اما نام تجاری »آوازه« قصه دیگری هم دارد. قصه ای 
که شاید به ارتباط قدیمی این خانواده با خاندان »محسن. ص. چ« در بازار 
برنج برگردد و البته همکاری مشترک شــان در انجمن وارد کنندگان برنج. 
در واقع نام »آوازه« تا همین چند سال پیش در اختیار »شرکت یکتا نگین 
ایرانیان« متعلق به »محسن. ص« قرار داشت. آنها اندکی بعد امتیاز »آوازه« 
را به شرکت »آتیه فروز سبحان« واگذار کردند شرکتی که از قضا در آن هم 
ســابقه شراکت خانواده »الف« با خانواده »محسن. ص« به چشم می خورد. 
ارتباط »محسن. ص« با »الف« بر کسی پوشیده نبود. ارتباطی که برخی اخبار 
غیررسمی مبنی بر مدیریت پنهان »محسن. ص« بر مجموعه رفاه را بیش 
از پیش تقویت می کند. »محسن. ص« با بیش از 170 میلیارد تومان بدهی 

معوقه تنها به بانک ســرمایه از ابربدهکاران بانکی به حساب می آید. خانواده 
»محسن. ص« پیش از آنکه به ابربدهکاری شناخته شود همچون» الف« با 
تبلیغات »برنج محسن« معروف شد. شرکتی که تا مدت ها به اسم برنج ایرانی، 
برنج های هندی و پاکستانی را وارد می کرد و در بازار داخل به فروش می رساند. 
»برنج محسن« در شهریور 89 از سوی وزارت بازرگانی به عنوان یکی از 170 
کاای بی کیفیت وارداتی شناخته و مدتی بعد تبلیغات دامنه دارش در صدا 
و ســیمای جمهوری اسامی ممنوع شد. با این اوضاع کوچک ترین ردی از 
»محسن.ص« در واگذاری 20 درصدی سهام فروشگاه های رفاه به »سپهر 
نوید آفرین« یک رسوایی محسوب می شد. »سپهر نوید آفرین« توانست در 
بهمن 1395، ده درصد ســهام رفاه را از بانک ملت و یک ماه بعد در اسفند 
1395، 9/47 درصد ســهام این فروشــگاه را از بانک تجارت جمعا با مبلغ 

تقریبا 145 میلیارد تومان خریداری کند. با همکاری » فرشید. گ. ک« یک 
معامله شــیرین رقم خورده بود. فروشگاهی که طی سال ها با اموال مردم و 
زحمت کارکنانش توسعه و گسترش یافته بود حاا 20 درصد سهامش تنها 
به قیمت 145 میلیارد تومان به جریانی خاص از وارد کنندگان برنج واگذار 
می شــد. اتفاق جالب اما یک سال بعد در تیرماه 1397 افتاد، درست همان 
زمانی که » فرشــید. گ. ک« پیش از خداحافظی با مجموعه رفاه مشغول 
خواندن قسمتی از کتاب شازده کوچولو بود تنها با دو صندلی فاصله در کنار 
او نماینده خاندان »محســن ص. چ« نشسته بود. با این حساب دیگر نقش 

مدیریتی این ابربدهکار بانکی در مجموعه رفاه قابل کتمان نبود.
می گویند »برنج« را »بَرنج« هم می خوانند که حاکی از رنج شــالیکاران 
در کاشت و برداشت محصول شان اســت. در مورد فروشگاه های زنجیره ای 
رفاه اما انگار همه چیز برعکس بود. مردم رنج توســعه رفاه را کشیدند ولی 
محصول شان را بردند! یکی از بدسابقه ترین واردکنندگان برنج باز هم نان به 

رنج دیگران  خورد.
از وزارت راه تا فروشگاه رفاه

پای دیگر معامله رفاه شــرکت خصوصــی دیگری بود با عنوان »بازتاب 
ســهام توس«. این مجموعه خصوصی از شرکت  های متعددی تشکیل شده 
بود که نشــان می داد باید »بازتاب سهام توس« را زیرمجموعه ای از »گروه 
مالی صدر پارس« بدانیم. شــرکت های تشکیل دهنده »بازتاب سهام توس« 
همگی همان شرکت های تشکیل دهنده »شرکت عمران و توسعه صدر پارس« 
بودند که بعدها به »گروه مالی صدر پارس« معروف شدند. »گروه مالی صدر 
پارس« با وزارت » عبــاس آخوندی« در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از 

پیش شــناخته شد. وقتی رسانه ها نام شــرکت های منتسب به آقای وزیر، 
دوستان و آقازاده هایش را منتشر کردند نام »گروه مالی صدر پارس« هم به 
چشم می خورد. در این گروه مالی می شود تقریبا فهرست کاملی از اطرافیان 
»آخوندی« در وزارت راه و شهرســازی را دید. از »حسین. ع. ت« به عنوان 
مشاور وزیر گرفته تا »محمد مهدی. آ« به عنوان بستگان و »اصغر ف. ک« 
در قامت معاون وزیر سابق. به این فهرست می توان نام »بابک. ج« با سابقه 
عضویت در هیئت مدیره بانک آینده و »هاشــم. ب« یکی دیگر از مشاوران 

وزیر راه وقت را هم اضافه کرد. 
یک اتفاق عجیب و مشکوک

اما نکته جالب نه حضور دوستان و آشنایان » عباس آخوندی« در »بازتاب 
سهام توس« بلکه اتفاقی بود که در اولین روزهای سال 1396 افتاد. درست در 
همان ایامی که کار واگذاری 20 درصدی سهام رفاه به »سپهر نوید آفرین« 
تازه به اتمام رســیده بود و در حالی که اعضای هیئت مدیره »بازتاب ســهام 
توس« آبان 95 به مدت دوسال تا آبان 97 انتخاب شده بودند تغییراتی ناگهانی 
اتفاق افتاد که طی آن با تعویض اعضای هیئت مدیره نامی آشنا به این اعضا 
اضافه شد؛ » الف« شریک قدیمی »محسن.ص« حاا به عنوان نماینده یکی 
از شرکت های زیر مجموعه »گروه مالی صدر پارس« به اعضای هیئت مدیره 
»بازتاب سهام توس« پیوسته بود. این اتفاق تقریبا یک ماه پس از آن صورت 
گرفت که »بازتاب ســهام توس« خرید 42 درصدی ســهام رفاه را با ترکیب 
هیئت مدیــره قبلی و البته با نام »دانایان پارس« قطعی کرده بود. انگار همه 
چیز از پیش هماهنگ شده بود تا در نهایت با خارج شدن همه شرکت های 
زیر مجموعه »گروه مالی صدر پارس«» الف« و دوستانش گرداننده بامنازع 
این شرکت باشند. با این حساب اتفاق خارق العاده ای را می توان نتیجه گرفت. 
شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در پوشش دو شرکت کاغذی به یک گروه 
واگذار شده بود. واگذاری 42 درصدی سهام رفاه اگرچه در قالبی رقابتی شکل 
گرفت اما این رقابت هرگز چهره ای واقعی نداشت چون در اتفاقی قابل تأمل 
از میان چهار شــرکت متقاضی، دو خریدار از رقابت کنار کشیدند و انصراف 
دادند. در ادامه این واگذاری رســانه ها در حالی خبر از رقابت شدید »شرکت 
صنایع غذایی آوازه« و »دانایان پارس« )از شرکت های تابعه بازتاب سهام توس( 
دادند که این رقابت کاما صوری به نظر می رسد چرا که اندکی بعد مشخص 

شد این دو مجموعه در اختیار یک نفر قرار گرفته است.
حاصل یک مدیریت سیاسی و جناحی

اکنون در سایه مدیریت غیرمسئوانه » فرشید. گ. ک« که مدیریتش 
حاصل یک تصمیم جناحی بود، رفاه از مردم گرفته و با قیمتی نازل به گروهی 
واگذار شده است که با عدم شفافیت و سابقه تأسیس شرکت های صوری و 
کاغذی نشان داده اند کفایت ازم برای مدیریت این مجموعه را ندارند. حاا 
هزاران کارمند مجموعه رفاه در سراسر کشور دلواپس آینده شغلی خود در 
یکی از قدیمی ترین فروشــگا ه های زنجیره ای کشور هستند که در مدیریت 

جدید سال به سال بر ارقام ضرر و زیانش اضافه می شود.
آینده مبهم »رفاه«

قصــه پر غصــه رفاه همچنان بعــد از واگذاری نیز ادامه دارد. تأســیس 
شرکت های متعدد با سرمایه رفاه و با مشارکت برخی اعضای هیئت مدیره فعلی 
به عنوان عضو حقیقی می تواند آینده ای نگران کننده را نوید دهد. شرکت هایی 
نظیر »فدک یاس اســپادانا« که خانواده» الف« در پوشش شرکتی ثبت شده 
در هند آن را با سرمایه رفاه تشکیل دادند. جالب اینکه پس از انتشار فهرست 
دریافت کنندگان ارز دولتی مشخص شد این شرکت دو تابعیتی)!( با دریافت 
بیش از 16 میلیون یورو در میان 6 شــرکتی که بیشترین دریافت ارز دولتی 
را داشته اند، قرار دارد.. شرکتی که به نظر می رسد در نقش یک واسطه برای 
تهیه کااهای فروشــگاه رفاه عمل می کند. فروشگاهی که فلسفه وجودی آن 
حذف واسطه و خرده فروشی به قیمت مبدأ بود حاا خود درگیر واسطه بازی 
شــده، آن هم واسطه ای که خودش از اعضای هیئت مدیره رفاه است.» الف« 
در زیرکی دست کمی از شریک قدیمی اش »محسن . ص« ندارد که همزمان 
در نقش خریدار و فروشــنده برای مجموعه رفاه فعالیت می کند! شرکت های 
مشابه دیگری نظیر »نگین رفاه آپادانا« و یا »فروشگاه های زنجیره ای آروین« 
و »فروشگاه های زنجیره ای روژ هوم سنتر« و... نیز وجود دارند. شرکت هایی که 
اطاعات مالی آنها در دست نیست و در گزارش سال 1396 سازمان حسابرسی 
از مجموعه رفاه نیز عدم ارائه اطاعات مربوط به این شــرکت ها در کنار عدم 

ارائه مدارک ارزشیابی دیگر به سازمان حسابرسی به مراتب قید شده است.

بیــش از 40 روز پیش بود که مســئوان یکی از 
هیئت های قدیمی و بزرگ شهرری در تماس با کیهان 
خبر از اتفاقی دادند که باعث تعجب و حیرت بود. خبر 
این بود؛ »عده ای شــبانه با لباس نظامی و اســلحه با 
یورش به آستان شیخ صدوق)ابن بابویه()ره( با خاموش 
کردن برق مجموعــه و قطع دوربین های موجود پس 
از آنکه نگهبانان مســتقر در محوطه آســتان را درون 
اتاقکی حبــس کرده اند، اقدام به تخریب ســازه های 
حسینیه شهدای مدافع حرم وابسته به هیئت محبان 

المهدی)عج( نموده اند.«
مسئول این هیئت در گفت و گو با خبرنگار کیهان 
در توضیح بیشتر ماجرا گفت: 22 سال از تاسیس هیئت 
محبان المهدی)عج( در جوار مقبره عارف کامل و زاهد 
خداجو مرحوم شیخ رجبعلی نکوگویان)خیاط( که در 
قسمت غربی آستان محدث واامقام شیخ صدوق)ره( 
قــرار دارد می گذرد. این هیئــت که در ابتدا با عده ای 
از جوانان وایی و مذهبی شــهرری راه اندازی شد، در 
ســال های بعد و تاکنون با برپایی یکی از باشکوهترین 
مراســمات دعای ندبه در صبح هــای جمعه پذیرای 
جمعیتی بیش از 500 نفر از مشــتاقان اهل بیت )ع( 
از جوانان و پیران گرفته تا زنان و خانواده هایی اســت 
که همه آنها از اقشار مومن و انقابی شهر مذهبی ری 
هســتند. این هیئت سال هاست که با دعوت از وعاظ 
و کارشناســان خبره و نامی کشــور در زمینه علوم و 
معارف اسامی تبدیل به پایگاهی مستحکم در جذب 

چه کسانی سنگر جوانان انقابی را هدف قرار داده اند؟

تخـریـب  پـرابهـام
 سازه  یک هیئت فعال فرهنگی و مذهبی

و معرفت بخشی جوانان و خانواده ها شده است. ویژگی 
این هیئت این اســت که محوریت برنامه ها استفاده از 
منبرهای پرمحتوا و به روز و کاربردی در جهت اهداف 
واای انقاب اسامی و تحقق رهنمودهای رهبر معظم 

انقاب می باشد. 
ســیدحیدر موسوی درباره ســازه و بنای تخریب 
شــده این هیئت هم گفت: در ســال های گذشته در 
زمان برگزاری دعا و برنامه ها از چادرهای برزنتی موقت 
استفاده می شد که این چادرها بعد از مراسم جمع آوری 
می شد تا مزاحمتی برای تردد احتمالی نداشته باشد. 
پس از آن در ســال های اخیر با استقبال زیاد مردم و 
کمک خیرین سازه هیئت بهسازی شد به صورتی که 
سقفی برای این قســمت تعبیه و از کرکره های برقی 
برای دیواره حســینیه استفاده شد که پس از برگزاری 
مراســمات کرکره ها باا برده می شد تا در طول هفته 
خللــی در رفت و آمد مردم ایجاد نشــود یعنی همه 
اقدامــات با صــرف هزینه های هنگفت که از ســوی 
کمک های مردمی و خیرین تامین شد و ریالی از آن از 
ســوی هیچ ارگان یا سازمان دولتی و غیر دولتی نبوده 
است در نظر گرفته شد تا وجود این سازه هیچ مزاحمتی 

برای مراجعان به این آستان مبارک نداشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه دارای حکم رسمی از سوی 

تولیت وقت آســتان شیخ صدوق در سال های گذشته 
برای مدیریت مقبره شیخ رجبعلی خیاط می باشد، 
از تعامل این هیئت با مسئوان و متولیان اوقاف و آستان 
مبارک شیخ صدوق در همه سال های گذشته خبر داد.

موســوی درباره ماجرای تخریب سازه هیئت اظهار 
داشت: صبح 28 آبان ماه امسال بود که به ما خبر دادند 
در یک اقدام مشــکوک با یورش شبانه عده ای که لباس 
نظامی و اسلحه داشتند و محبوس کردن نگهبانان در یکی 
از اتاقک های آستان و به کارگیری بیش از 20نفر کارگر و 
برشکار سازه هیئت شهدای مدافع حرم تخریب شده است. 
وی افزود: طبق گزارشی که توسط پلیس 110 از 
نگهبانان مقبره در محل تهیه شده است این اقدام 27 
آبانماه امسال ســاعت 21:45 آغاز و تا 5 بامداد ادامه 
داشته است که طی آن عاوه بر تخریب کامل سازه آهنی 
به مساحت تقریبی 400 متر مربع تجهیزات متعلق به 
ایــن هیئت از قبیل تعداد 11 عدد کرکره برقی بزرگ 
و تعــداد 4 عدد بخــاری گازی هیتر 140 - تعداد دو 
عدد کولر ســلولوزی صنعتی بزرگ و تعداد پنج عدد 
باند اکو بزرگ و تمام سیستم روشنائی - تعداد 9 عدد 
پنکه سقفی  به طور کامل تخریب شده است. شاید در 
نگاه اول احتمال انجام این اقدام عجیب به نیت سرقت 
سازه ها و تجهیزات به ذهن می رسید اما با بررسی انجام 
شده مشخص شد که هیچ سرقتی انجام نگرفته است. 

تخریب با هدف مبهم
نکته عجیب اینکه وقتی ســرقتی صورت نگرفته 

اســت پس چه فرد یا افــرادی از این تخریب هولناک 
سود می برده اند یا دنبال تخریب آن بوده اند؟

موضوعی که در صحبت های حیدر موسوی جلب 
توجه می کند، این است که وی معتقد است پیگیری ها 
حکایت از آن دارد که گویا مســئوان اوقاف شهرری و 
تولیت آستان شیخ صدوق که در ماه های اخیر منصوب 

شده اند بی ارتباط به این ماجرا نیستند. 
البته وی به یک طرح شــکایت حقوقی از ســوی 
مســئوان وقت اوقاف در ســال 88 اشاره کرد و گفت 
در آن سال با توجه به فعالیت های مثبت و مورد تأیید 
هیئت محبان المهدی)عج( که مسئوان و علما و بزرگان 
شهرری هم بر آن صحه گذاشتند با دخالت مسئوان 
و علما و بزرگان موضوع شــکایت لغو و توافقنامه ای به 
امضای ریاســت وقت اوقاف ری، ریاست سازمان 
تبلیغات اسامی ری، رئیس شورای هیئت های 
مذهبی ری و بنده از طرف هیئت رسید که هرگونه 
تصمیــم درباره این هیئــت و مجموعه با نظر طرفین 
صــورت پذیرد. از آن ســال تا کنون هــم بدون هیچ 
مشکلی و با هماهنگی کامل با مسئوان اوقاف و آستان 
فعالیت های فرهنگی مذهبی این هیئت ادامه اشته است.

موســوی ادامه داد: اما این حرمت شــکنی مکان 
مقدس و مذهبی و حسینیه ای که مزین به نام شهدای 

مدافع حرم و شهید مدافع این هیئت شهید علی امرایی 
و اســائه ادب به حرمت امام زمان علیه الســام است 
باعث برهم خوردن احساســات مذهبی مردم مطلع از 
واقعه و تألم خاطر خانواده معزز شــهدا، جامعه محترم 
روحانیت و قشر مذهبی و متدینین و اقشار حزب اللهی 
و هیئت های مذهبی شهر شده و بازتاب بسیار نامناسبی 
در ســطح جامعه داشــته بصورتی که تعداد زیادی از 
آنها در اجتماعی بزرگ در محل خرابه های حســینیه 
با امضای طوماری خواســتار رسیدگی فوری مقامات 
قضایی و امنیتی و انتظامی و نظامی در این مورد بسیار 

حساس شده اند.
بی میلی اوقاف نسبت به پیگیری ماجرا!

اما از آنجا که مسئول این هیئت و حسینیه و برخی 
افراد دیگر در تحقیق میدانی خبرنگار کیهان انگشــت 
اتهام را به ســوی اوقاف شهرری و متولی آستان شیخ 
صدوق می گرفتند، برای پیگیری موضوع با مســئول 
آســتان شیخ صدوق که این اتفاق در حوزه مسئولیت 
وی رخ داده تمــاس گرفتیم که وی به طرز عجیبی از 
هرگونه توضیح خودداری کرد و پاســخ سؤاات ما را 
به مســئول اوقاف شهرری ارجاع داد، حال آنکه وقتی 
مسئولی متولی یک مجموعه ای باشد باید پاسخگوی 

اتفاقات در آن مکان هم باشد. 

پــس از آن در گفت و گــوی ما با حجت ااســام 
صادقی رئیس اوقاف شــهرری بی میلی وی از پیگیری 
ماجرا بیش از هر چیز دیگری به چشم می آمد. صادقی 
که مصاحبه نکردن متولی آستان شیخ صدوق در این 
باره را تصمیم و اباغ خود اعام کرد، پیش از هر چیز 
بی توجه به حساسیت های برانگیخته شده پس از وقوع 
حادثه مذکور همه چی را عادی و برطرف شده توصیف 
می کرد. وی پس از اصرار خبرنگار کیهان برای روشن 

شدن ابعاد ماجرا خبر از پیگیری می داد. 
در تماس های بعدی ما باز هم ایشان خواستار این 
بود که این ماجرا رســانه ای نشــود و برای نگارنده نیز 
عجیــب بود که مگر نه اینکه اوقــاف به عنوان متولی 
بقــاع متبرکه باید با جدیت پیگیر حوادث رخ داده در 
آنها باشــد پس چرا ایشان تمایلی به باز کردن موضوع 
نداشت. صادقی نه حرف و حدیث های مطرح شده مبنی 
بر اینکه اوقاف مســئول تخریب این سازه بوده است را 
تأیید می کرد و نه تمایل به دنبال کردن ماجرا داشت، 
تا جایی که معتقد بود کاری است که شده است و شاید 
در این تخریب و ماجرا خیریتی است و حال باید بعد از 

این به کارهای دیگر پرداخت.
 نا گفته نماند اخیرا رواق بزرگی در جوار مقبره شیخ 
صدوق ساخته شده است که مسئوان اوقاف تمایل زیادی 

دارند مراسمات در آن برگزار شود و شاید یکی از دایلی که 
برخی اوقاف را عامل تخریب سازه هیئت می دانند این باشد 
که با تخریب این هیئت، رواق ساخته شده رونق بگیرد، از 
جمله در هفته های اخیر اقدام به برگزاری مراسمات دعای 
ندبه در رواق جدید کرده اند، که البته هیچ اشکالی به این 
کار وارد نیست، اما در این زمینه مسئول هیئت محبان 
المهدی)عج( معتقد اســت که نباید برای رونق دادن به 
جایی، جای دیگری که مورد استقبال مردم و پرورش دهنده 
شهدای مدافع حرم بوده است را تخریب کرد. ما هیچ وقت 
با برگزاری مراسمات دیگر مشکلی نداشته ایم.البته تا 
مشــخص شدن کامل ابعاد این حادثه حضور هیئت ما 

در رواق تازه ساز معنی ندارد.
رئیس اوقاف شهرری در ابای گفت و گوی مفصل ما 
با وی در جایی از غیر قانونی بودن استقرار این هیئت و 
حسینیه گفت و بدون اینکه مسئولیت این حادثه را بر 
عهده بگیرد ضمن رد کردن نقش اوقاف در این ماجرا 
اعــام کرد که اگر کاری صورت گرفته )یعنی تخریب 
سازه هیئت( حتما روال قانونی را طی کرده است! البته 
مسئول هیئت مذکور هر گونه اباغ و صدور حکم قانونی 
را رد کرد و گفت اگر اباغ و حکمی وجود داشت و به 

دست ما می رسید اعتراضی به آن نداشتیم.
اما در ادامه کیهان بدون اینکه قصد صدور حکم و 

تعیین مقصر را داشته باشد صرفا برای روشن شدن این 
ماجرای عجیب بررسی ابعاد دیگر آن را در پیش گرفت.

با توجه به حساسیت های ایجاد شده و شیوه عجیب 
تخریب حســینیه مدافعان حرم و اطاع ما از تشکیل 
پرونده در پلیس امنیت شهرری و دادسرا، پیگیر ماجرا 
از مســئوان پلیس امنیت و دادستانی شهرری شدیم 
که آنها نیز به دایل خاص از ارائه توضیحات و اطاعات 
بیشــتر در مورد نتیجه تحقیقات خودداری کردند که 

البته ایرادی نمی توان به این موضوع گرفت.
چند سؤال و نکته مهم

اما در این میان با تأمل در این ماجرای پرابهام چند 
نکته و سؤال مهم مطرح می شود که پاسخ دقیق و توجه 

مسئوان امر به آنها را می طلبد.
1.با گذشت بیش از 40 روز از وقوع این حادثه ابعاد 
اصلی این ماجرا همچنان مبهم است و توقع می رود در 
موضوعی به این اهمیت که در سطح یک شهر مذهبی 
حساسیت برانگیز شده است، پلیس و دستگاه قضائی با 
سرعت و قاطعیت بیشتر ابهامات موجود را برطرف کنند.

2. با توجه به ابعاد خــاص و امنیتی نحوه اجرای 
عملیات تخریب و حضور عامان حادثه با لباس نظامی 
و اینکه به گفته مسئول این هیئت تاکنون هیچ کدام از 
نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی شهرری دخالت در 
این ماجرا را تایید نکرده اند، باید هرچه سریعتر مشخص 
شود که چه کســانی به خود اجازه داده اند با استفاده 
از پوشــش نیروهای نظامی کشور و ایجاد جو بدبینی 
و ضدامنیتی در بین مردم مذهبی شــهرری دست به 

چنین کاری بزنند؟
3. اگر ابعاد مخفی این حادثه روشــن نشود و فردا 
روزی مشابه چنین حادثه ای در جای دیگری رخ دهد 

چه کسی مسئولیت آنرا به عهده می گیرد؟
4. آیا رسیدگی به این موضوع و رسیدن به اصل ماجرا 
تا این حد زمان بر اســت؟ نمی توان اهمیت و لزوم داشــتن 
سرعت و دقت در رسیدگی به چنین پرونده هایی را منکر شد.

5. در مورد نســبت دادن این ماجرا به مســئوان 
اوقاف شــهرری، ضمن اینکه کیهان قصد پیش داوری 
ندارد و طی چند مرحله برای شنیدن توضیحات آنها با 
مسئول مربوطه گفت و گو داشته است، که البته خیلی 
واضح و قانع کننده نبوده اســت باید گفت اینکه اوقاف 
شهرری به عنوان متولی اصلی اماکن مذهبی و مدافع 
اصلی مراسمات و هیئت ها تمایلی به پیگیری این اتفاق 

ندارد هم جای سؤال دارد.
6. پاســخ به اینکه آیا به راســتی مسئول اوقاف 
شهرری و متولی آستان شیخ صدوق نقشی در تخریب 
ســازه یک هیئت قدیمی و معتبر دارند برای دفاع از 
جایگاه و شــأن ســازمان محترم اوقاف و امور خیریه 
کــه دارای کارنامه درخشــان در زمینه امور فرهنگی 
و مدیریــت موقوفه ها و همچنیــن اجرای برنامه های 
فرهنگی و مذهبی مناســب در بقاع متبرکه سراســر 

کشور است واجب و ضروری است.آیا مسئوان ارشد 
ســازمان اوقاف در جریان این اتفاق و حساسیت های 
بعدی آن هستند؟ آیا سکوت و ندادن توضیح مناسب 

بر ابهامات نمی افزاید؟
7. اینکه عده ای جوان مذهبی و وایی 22 ســال 
پرچم یک حرکت معنــوی و فرهنگی موثر را در این 
وانفســای تهاجم فرهنگی دشــمن و وجود مشکات 
فرهنگی و اقتصادی در سطح کشور به دوش می کشند 
جای تقدیر و تجلیل دارد نه اینکه آشــیانه و ســنگر 
فرهنگی آنها بر سرشــان خراب شــود، بنابراین باید 
هرچه سریعتر مشــخص شود چه کسانی با این اقدام 
مشکوک سعی در ایجاد اخال در یک حرکت جهادی 
موثر و آتش به اختیار را داشته اند؟ البته برگزاری منظم 
مراسمات معمول این مجموعه در محل خرابه های این 
حسینیه آن هم در سرما و باد و باران نشان از عزم جزم 
ادامه مسیر در این خاکریز فرهنگی از سوی آنان است.

8. حتی اگر با همه تاشی که مسئوان این هیئت 
برای ایجاد نشدن مزاحمت حین برگزاری مراسم و پس 
از آن برای سایر مردم و مراجعه کنندگان به آستان شیخ 
صدوق داشته اند، حکمی یا اباغی برای جمع آوری این 
ســازه که جز برای ذکر دعا و کسب معارف اهل بیت 
استفاده دیگری نداشــته است از سوی اوقاف یا سایر 
ارگان ها صادر شــده اســت )که اگر چنین باشد جای 
تعجب دارد(، چرا هیچ اطاعی به مســئوان و اعضای 
این هیئت داده نشده است و آیا اجرای یک حکم قضائی 
یا سازمانی)در صورت وجود( در نیمه شب و با این روش 

مشکوک صورت می گیرد؟
9. بر فرض وجود چنین حکمی چرا هیچ ارگان یا 
سازمانی مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد؟ اگر حکمی 
قانونی و با طی کردن مراحل ازم صادر شده باشد چه 
کسی توان یا قصد ایستادگی در مقابل آن را دارد، آن 
هم جوانــان مذهبی و فعاان فرهنگی که دل در گرو 

وایت داشته و پاسدار حریم قانون هستند. 
10. در روزهــای پــس از تخریــب این ســازه 
هیئت های مختلف تهران و شهرری با نصب پاکارد 
اعتراض خود را به آن نشــان دادند اما باید مشخص 
شــود که چه کسانی مسئول پائین آوردن و تخریب 
بنرها و پاکاردهای اعتراضی هســتند؟ چه کســی 
تصویر شهید مدافع حرم علی امرایی شهید منسوب 
به این هیئت را با رفتــار اهانت آمیز از محل هیئت 

جدا کرده است؟
11. پیگیری این موضع و به سرانجام رساندن آن 
می تواند مانع بروز  وتکرار چنین حرکاتی در تحت فشار 
قرار دادن مجموعه های خود جوش و خادمان فرهنگ و 
ارزش های اسامی و انقابی شود، لذا کیهان ضمن اعام 
نداشــتن موضع و خودداری از اظهارنظر صریح درباره 
مقصران احتمالی این حادثه، تا مشخص شدن نهایی 

ابعاد پنهان این ماجرا پیگیر آن خواهد بود. 



ورزشی

سرویس ورزشی-
بیشترین حمایت  وزیر ورزش و جوانان می گوید 
ازتیم ملی فوتبال شــده و انتظار مــردم از این تیم 

قهرمانی در جام ملت های آسیا است.
جلسه ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ 
روز گذشته در ســاختمان کمیته ملی المپیک برگزار شد. 
پس از این نشســت مسعود سلطانی فر در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و به اظهار نظر درخصوص آخرین اتفاقات ورزش 
پرداخت. وی ابتدا درباره شرایط تیم ملی فوتبال گفت: فکر 
می کنم که تیم   ملی ایران یکی از آماده ترین تیم های حاضر 
اســت که ما در اختیار داریم و هم فدراســیون، فدراسیونی 
است که با تمام توان تدارکات ازم را داشته و هم کادر فنی 
و هم بازیکنان خوب داخلی و خارجی جمع شــده اند و هم 

لژیونرها جزو افراد با انگیزه و با تجربه هستند. 
وی افزود: مــا امروز تقریبا دو تیم   ملــی داریم. وزارت 
ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک با تعامل و هماهنگی 
خوبی که با هم دارند، بیشترین حمایت ها را کرده اند و همه 
نیازهای تیم   ملی را تامین کرده ایم. بهترین کمپ را در حال  
حاضر دارند. در بهترین و مناســب ترین شرایط قرار دارند و 
بهترین بازیکنــان و کادر فنی را در اختیار داریم. کادر فنی 
با تجربه ای در اختیار داریم. فدراســیون توانمندی داریم و 
همه شــرایط دست به دست هم داده اند که بعد از ۴۲ سال 
بتوانیم ان شــاء اه مجددا قهرمان جام ملت های آسیا شویم. 
یعنی با نتایجی که ما در جام جهانی کسب کردیم، وضعیت 
آماده ســازی تیم ها و مجموعه عواملی کــه در حال  حاضر 
فراهم است فکر می کنم که در مقایسه با سایر تیم ها شرایط 
بهتری داریم. انتظار مردم از تیم ملی فوتبال قهرمانی در جام 

ملت های آسیا است. 
انتظار برای تعیین تکلیف بازنشستگان هیئت ها

وی در بخش دیگری از صحبت هایش و در پاسخ به این 
سؤال که انتخابات فدراســیون ها چه زمانی برگزار می شود، 
خاطر نشــان کرد: در جلسه دومی که در ستاد عالی بازی ها 
داشتیم، در هر جلسه عملکرد و برنامه های یک فدراسیون را 

مورد بررسی قرار می دهیم. امروز کاراته را مورد بررسی قرار 
دادیم. کاراته برای اولین بار اســت که المپیکی شــده است 
و با توجه به اینکه کشــورها حدود هشت سهمیه می توانند 
داشته باشــند، وضعیت کاراته ما در سطح جهان به نحوی 
اســت که جزو چند قدرت برتر دنیا هســتیم. فکر می کنیم 
که ان شاء اه بتوانیم سهمیه مناسب را بگیریم. امیدواریم که 
بین شش تا هشت ســهمیه را بگیریم و به امید خدا کاراته 
که اولین بار اســت المپیکی شــده است با کسب مدال های 
رنگارنگ به کاروان ایران کمــک کند که ایران در موقعیت 

خوبی قرار بگیرد. 
وزیر ورزش خاطرنشان کرد: طبق برنامه ای که داشتیم، 
قول هایــی از ابتــدا داده ایم که تکلیف فدراســیون ها را در 
کوتاه ترین زمان ممکن مشــخص می کنیم. برای تعدادی از 
فدراســیون ها به خاطر قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
سرپرست گذاشته ایم. تعدادی هم دوره مدیریت آنها به اتمام 
رســیده اســت. در برنامه زمان بندی که داریم فکر می کنم 

که در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانیم این انتخابات را برگزار 
کنیم. 

سلطانی فر تصریح کرد: کمی مشکل داریم از این جهت 
که تکلیف برخی از هیئت های اســتانی روشن نیست چون 
هیئت های استانی عضو اصلی مجامع فدراسیون ها هستند. ما 
در ارتباط با قانون منع به کارگیری بازنشستگان با دو نظریه 
از ســوی نهادهای نظارتی مواجه شــدیم. سازمان بازرسی 
کل کشــور و دیوان محاســباتی، دو نهاد اصلی هستند که 
درخصوص تســری این قانون به هیئت های ورزشی اختاف 
نظر دارند. من از ریاســت محترم مجلس شــورای اسامی 
اســتعام کرده ام، کمیته  ای را مامور کرده اند که این کمیته  
با نظارت نهادها و معاون رئیس جمهور مشــخص کنند که 
این قانون می تواند به هیئت و روســای هیئت های استان ها 
تسری داده شــود یا خیر. یعنی روسای هیئت های استانی 
هم شــامل این قانون می شوند و باید کنار بروند یا نه. اکنون 
در همه رشــته ها تقریبا در اســتان ها حــدود ۴۰ درصد از 

روسای هیئت ها بازنشسته هستند. کمی انتخابات برخی از 
فدراسیون ها البته یکی، دو تا به تعویق افتاده که معطل این 
وضعیت اســت که ان شاء اه مجلس شــورای اسامی آن را 
برای ما مشخص کند و ما اگر چنانچه اگر مجبور شدیم این 
قانون را در هیئت ها اجرایی کنیم بافاصله روسای هیئت ها 

مشخص شوند تا نفرات جدیدی به مجمع بیایند. 
افتتاح موزه ورزش

افتتاح موزه ورزش یکی دیگر از مباحثی بود که سلطانی 
فــر به اظهار نظر درباره آن پرداخــت. وزیر ورزش گفت: در 
دولت های مختلــف و دوره مدیریت های مختلف ورزش در 
مورد موزه ورزش صحبت شده است. براساس هماهنگی که 
با صالحی امیری داشتیم، از سال گذشته تصمیم بر این شد 
با جدیت افتتاح این موزه پیگیری شــود. ایده های مختلفی 
مطرح شد که یکی از آنها در رابطه با محل موزه بود. همین 
ســاختمانی که به عنوان ســاختمان کمیته ملی المپیک و 
پاراالمپیک وجــود دارد از ابتدا به عنوان موزه ورزش افتتاح 
شــد و بعداً بنا به ماحظاتی مورد اســتفاده دو کمیته قرار 

گرفت. 
وی در پایان عنوان داشت: قرار بر این شده موزه ورزش 
در دو فاز راه اندازی شود. فاز اول استفاده از فضاهای موجود 
در این ساختمان اســت. باید بتوانیم ظرف حداکثر دو سه 
ماه آینده این فاز اول را به بهره برداری برسانیم. در این موزه 
باید بتوانیم مجموعه دســتاوردها، ظرفیت ها و ورزشکاران 
مدال آور در میادین مختلف به خصوص المپیک را به تصویر 
بکشانیم. همچنین ما اهدافی که کمیته بین المللی المپیک 
در رابطه با مسائل انسان دوستانه و صلح طلبانه دارد و کمیته 
ملــی المپیک آن را در ایران پیگیری می کند باید بتوانیم از 
طریق ســاز و کارهای مورد نیاز در این موزه نمایش دهیم. 
فاز دوم پیش بینی شــده برای موزه ورزش این است که در 
مکان جدیدی که پیش بینی کرده ایم، کار را دنبال می کنیم 
البته منابع مالی در این زمینه تأثیرگذار اســت. می خواهیم 
تا دو ســال آینده در فضای جدید موزه ورزش را با محتوای 

گسترده تر داشته باشیم.

وزیر ورزش و جوانان اعام کرد

بیشترین حمایت از تیم ملی فوتبال شده است
به یاد شهید عباس پیکریمردم انتظار دارند در جام ملت های آسیا قهرمان شویم

اگر رهنمودهای رهبر را گوش ندهید 
شکست خواهید خورد

شــهید عباس پیکری در سال ۱۳۴۱ در 
محله نوخواجو متولد شد.

از همان کودکی مقید بــه انجام فرایض 
بود، با اینکه به ســن تکلیف نرسیده بود اما 
روزه طاقت فرســای تابســتان را به خورد و 
خوراک و بازی هــای کودکانه ترجیح می داد. 
جوانــان انقابی محله خواجــو فعالیت های 
شــبانه روزی عبــاس را در مبــارزات علیه 

رژیم پهلوی فراموش نکرده اند. نهال انقاب تازه کاشــته شــده بود که 
وسوســه های دشمن خطه غرورآفرین کردســتان را عرصه تاخت و تاز 
 اشــرار کرد، دیگر ماندن در اصفهــان را بر خویش جایز نمی دید. عباس 
هنوز خســتگی مبارزات کردستان را به تن داشت که خاک جنوب آماج 
گلوله های دشمن بعثی شــد. وی نیز کردستان را به قصد جنوب ترک 
کرد. در همان روزهای اول حضور در جبهه جنوب به شــدت از ناحیه پا 
مجروح شــد و تنها جلوگیری مصرانه او، پزشکان را از قطع کردن پایش 
منصرف ساخت. او پایش را برای جنگیدن نیاز داشت. سرانجام عباس در 
روز بیست وششم بهمن ماه سال ۱۳۶۴ به فیض شهادت نائل گشت و در 
گلستان شهدای اصفهان در جوار شهدای عملیات والفجر ۸ آرام گرفت 

تا میزبان برادر شهیدش شود.
فرازهایی از وصیت نامه شهید: »از تفرقه بپرهیزید که شیوه منافقان 
است اگر از سختی بگویید که باعث تفرقه شود به اسام خیانت کرده اید. 
ســعی کنید مراقب اعمالتان باشید. بدانید اگر رهنمودهای رهبر انقاب 
که همان ســخنان پیامبر اســام)ص( اســت را گوش ندهید شکست 
خواهید خورد. چه زیباســت لحظه مرگ سرخ عابد در راه معبود و چه 
زیباست آن لحظه ای که غرق خون شویم، خدایا دیگر صبرم تمام شد... «

حدیث دشت عشق

برنامه مسابقات تیم امید در تورنمنت قطر 
برنامه مسابقات تیم فوتبال امید در تورنمنت چهارجانبه قطر که در کمپ 

اسپایر برگزار می شود اعام شد.
تیــم فوتبال امید در ادامه برنامه های آماده ســازی بــرای حضور در یک 
تورنمنت چهارجانبه به کشــور قطر دعوت شده که این رقابت ها از ۲۵ دی ماه 
در کمپ اســپایر آغاز خواهد شد.بر این اســاس طبق برنامه رقابت ها که به 
صورت گروهی انجام می شود، در نخستین روز تیم فوتبال امید روز سه شنبه 
۱۵ ژانویه از ســاعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی مقابل تیم امید تاجیکستان قرار 
می گیرد در حالی که اولین بازی روز نخســت رقابت ها ساعت ۱۷:۳۰ بین دو 
تیم کویت و قطر انجام خواهد شد.۱۸ ژانویه مطابق با ۲۸ دی ماه دومین بازی 
تیم امید ساعت ۱۹:۳۰ برابر تیم کویت برگزار می شود و در نخستین مسابقه 
این روز تیم قطر برابر تاجیکســتان قرار می گیرد.هم چنین روز ۲۱ ژانویه، اول 
بهمن از ســاعت ۱۷:۳۰ تیم فوتبال امید ایران برابر قطر، میزبان رقابت ها قرار 
می گیرد و آخرین مســابقه تورنمنت بین تیم های کویت و تاجیکستان برگزار 
خواهد شــد.تیم ملی فوتبال امید ایران فروردین ماه ســال ۹۸ در نخستین 
مرحله از رقابت های قهرمانی زیر ۲۳ ســال آســیا در تهران با تیم های عراق، 

یمن و ترکمنستان هم گروه خواهد بود.
تمرین پیام صادقیان با سپیدرود رشت

هافبک پیشــین باشگاه پرســپولیس از صبح دوشــنبه با تیم سپیدرود 
رشت تمرین کرد و بیش از پیش برای پیوستن به سپیدرود نزدیک شد. پیام 
صادقیان، هافبک پیشین باشگاه پرسپولیس، پس از فسخ با تیم عثمانلی اسپور 
ترکیه به ایران آمد و با چند گزینه لیگ برتری روبه رو شده است که مهم ترین 
آن ســپیدرود رشت است. این بازیکن روز دوشنبه برای پیوستن به سپیدورد 
رشت بطور اختصاصی با علی کریمی به گفت وگو پرداخت و امروز در تمرینات 
این تیم رشــتی شــرکت کرد. پیام صادقیان فصل گذشته هم مدت کوتاهی 
در تمرین ســپیدرود شرکت کرده بود ولی به دلیل توافق نکردن با مسئوان 
پیشین باشگاه، نتوانســت به این تیم بپیوندد. تیم فوتبال سپیدرود رشت در 
فصل نقل و انتقاات زمستانی بابک حاتمی، امین منوچهری، میاد قربان زاده، 

حسین کعبی و یعقوب کریمی را از دست داده است.
قوچان نژاد و قربانی گزینه های ذوب آهن نیستند

باشگاه ذوب آهن اصفهان اخبار مربوط به احتمال پیوستن رضا قوچان نژاد 
و علی قربانی به تیم فوتبال این باشگاه را تکذیب کرد.به گزارش سایت رسمی 
باشگاه ذوب آهن،این باشگاه برنامه خود را برای حضور در فصل نقل و انتقاات 
لیگ برتر اعام کرده اما در روزهای اخیر اخباری مبنی بر احتمال پیوستن رضا 
قوچان نــژاد مهاجم ارزنده تیم ملی کشــورمان و علی قربانی مهاجم با اخاق 
ســابق استقال در رسانه ها منتشر شده است، اما این بازیکنان مدنظر باشگاه 
ذوب آهن نیستند.قربانی در ابتدای این فصل در لیست خرید باشگاه ذوب آهن 

حضور داشت، اما بنا به دایلی این انتقال صورت نگرفت.
حضور فرکی در مجموعه پیکان شهر

حســین فرکی دیروز در مجموعه ورزشی پیکان شــهر حضور پیدا کرد.
فرکی دیروز )دوشــنبه( برای مذاکره با مسئوان باشگاه پیکان وارد مجموعه 
پیکان شهر شد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این مربی امروز قرارداد رسمی اش 
را با پیکان امضا خواهد کرد. مســئوان باشگاه پیکان بعد از صرف نظر از عقد 
قرارداد با جواد نکونام حاا قرار اســت با حسین فرکی در نیم فصل دوم لیگ 

برتر شرکت کنند.
نامجو مطلق سرمربی جدید شهرداری ماهشهر

مجیــد نامجــو مطلق، عضو کمیته فنی باشــگاه اســتقال هدایت تیم 
شــهرداری ماهشــهر را در رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های 
کشور برعهده گرفت. بعد از استعفای داوود مهابادی از هدایت این تیم صحبت 
از حضور سهراب بختیاری زاده در ماهشهر شد اما این مربی به دلیل قرارداد با 
تیم امید نتوانست راهی ماهشهر شود و در نهایت مجید نامجو مطلق هدایت 
تیم شــهرداری ماهشهر را برعهده گرفت.هوشنگ لوینیان و کورش بختیاری 

زاده کمک های مجید نامجومطلق در تیم شهرداری ماهشهر خواهند بود.

اینفانتینو از برنامه هایش در آسیا می گوید
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال برنامه های خود را در اجاس امارات 
بیــان می کند. جیانی اینفانتینو که هم اکنون در کشــور امارات بســر 
می برد، در یکی، دو روز گذشــته به ورزشگاه های محل انجام مسابقات 
رفت و از نزدیک شــاهد آخرین تغییر و تحوات انجام گرفته در ارتباط 
با اســتادیوم های برگزاری  مســابقات قرارگرفت. طبق اعام رسانه های 
محلی وی به مدت یک هفته در کشــور میزبــان جام ملت های ۲۰۱۹ 
خواهد ماند.به همین خاطر او در اجاس ویژه روز پنج شنبه که در یکی 
از هتل های مجلل شــهر دبی انجام می شود، در مورد برنامه های فیفا در 
ارتباط با قاره آسیا سخنرانی خواهدکرد. اینفانتینو همچنین در روز شنبه 
که مســابقات افتتاح خواهد شد، حضور خواهد داشت و بعد به سوئیس 

بازخواهد گشت.
مشارکت ۱۱۳ ملیت با ۴۱ زبان مختلف 

با اعام کمیته برگزاری مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ امارات، 
۵ هزار داوطلب در برگزاری این مسابقات مشارکت دارند.

طبق اعام کمیته برگزاری مســابقات جام ملت های آســیا ۲۰۱۹ 
امارات، این رقابت ها با حضور و مشــارکت ۵ هزار داوطلب در بخش های 
مختلف برگزار می شود. براین اساس بیش از ۲۳ هزار نفر جهت مشارکت 
در برگزاری این رویداد اعام آمادگی کردند که در این بین درخواســت 
۵ هزار داوطلب پذیرفته شد. نفرات انتخاب شده از ۱۱۳ کشور مختلف 
آسیایی و غیرآسیایی هستند و در مجموع ۴۱ زبان مختلف در برگزاری 
این رویداد مشــارکت خواهند داشت.برنامه های آماده سازی داوطلبان از 
هفته گذشــته آغاز شده و در ورزشگاه شیخ زاید ابوظبی دنبال می شود. 
همچنین جوان ترین داوطلب حاضر در این رقابت ها ۱۶ ســاله اســت و 

مسن ترین آنها ۸۴ ساله خواهد بود.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا
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کاسه پرونده دادرسی: 144/6/97 ح            
کاسه پرونده اجرائی: 782/97

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له: نام: مرتضی نام خانوادگی: بدرانی کوه نام پدر: سردار 
شــغل: - نشــانی محل اقامت: اهواز- امانیه- خ پودات-بین دز و سقراط 

پاک 19 طبقه اول
مشــخصات محکوم علیه: نام: حسین نام خانوادگی: شهریاری فرد نام پدر: 

- شغل: - نشانی محل اقامت: مجهول المکان
محکوم به: به موجب دادنامه شــماره 353/97 مورخ 97/5/21 شــورای 
حل اختاف مجتمع شــماره یک حوزه 6 محکوم علیه حسین شهریاری 
فرد محکوم بــه پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت دوفقره ســفته 
به شــماره ســریال های 856595 و 856594 و خســارت تاخیر تادیه آن 
از تاریــخ 97/3/2 تــا زمان وصول وجه بر مبنای شــاخص تورم اعامی 
از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و هزینه دادرسی به مبلغ 
2/590/000 ریال از بابــت تاخیر در طرح دعوی در حق خواهان محکوم 

می نماید به عاوه نیم عشر دولتی.
به اســتناد ماده 33 قانون شوراهای حل اختاف محکوم علیه مکلف است 
پــس از ابــاغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد و یا 
ترتیبــی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر 
این صورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از ســوی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد.
مدیردفتر قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره یک اهواز
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره یک اهواز

آگهی دعوت صاحبان سهام 
شرکت تولیتو )سهامی خاص(

به شــماره ثبت 21995 و به شناسه ملی 10100675526 به 
مجمع عمومی فوق العاده بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام 
و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد در جلســه مجمع 
عمومــی فوق العاده که در ســاعت 14 روز 1397/11/10 در 
محل قانونی شرکت واقع در تهران - شهرک غرب - خیابان 
حسن ســیف - کوچه یازده پــاک 12 - طبقه هم کف اتاق 
شمال غربی کدپستی 1466863564 برگزار می گردد حضور 

بهم رسانند.
هیئت مدیرهدستور جلسه: 1- انحال شرکت

ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( برابر درخواســت وارده شماره 1397/15/64 
مورخه 1397/9/8 و با توجه به مالکیت ســه دانگ مشاع از پاک ثبتی 4 
فرعی از 18 اصلی حومه بخش ســه همــدان مربوط به یک قطعه زمین و 
اشجار اطراف آن واقع در پشت باغ حکمتی انتهای خیابان حکمتی تقاضای 
افراز ســهمی مشــاعی خود را نموده اســت و اعام نموده که آدرس اکثر 
مالکین مشــاعی را ندارد لذا اینک باســتناد ماده 17 آیین نامه اجرایی مفاد 
اســناد رســمی از کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی و مالکین مشاعی دعوت 
می شــود رأس ســاعت 10/00 صبح مورخه 1397/10/22 در محل وقوع 
ملک واقع در آدرس مذکور حاضر تا از مورد درخواســت توســط نماینده و 

نقشه بردار اعزامی بازدید بعمل آید.
ضمنــًا عدم حضور مالکین مشــاعی و صاحبان حق مانــع از عملیات افراز 
نمی شــود و همچنین چنانچه نیازی به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه 

چاپ و مدت آن ده روز می باشد.
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه یک همدان 
علی زیوری حبیبی

آگهی افراز

م الف 3723

زمان برگزاری مزایده: ۱۳9۷/۱۱/۷             نوبت مزایده: نوبت دوم
مال مزایده:                                                          محل برگزاری مزایده: اجرای احکام
 مدنی دادگستری شهرستان اندیمشک

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کاسه حکم به فروش اموال ذیل صادر گردیده است که اموال مذکور کارشناسی و طی مزایده 

به فروش می رسد. نظریه کارشناسی به شرح ذیل است:
در خصوص ارزیابی ملک پاک ثبتی 9/1632 واقع در بخش 4 اندیمشک خیابان شهید پایرون که به نام صفرعلی سگوند 
بنوار گنجه ثبت و سند مالکیت آن صادر شده است. ملک مورد نظر در حال حاضر یکباب خانه مسکونی دوطبقه با دیوارهای 
آجر سیمان سقف طاق ضربی تیر آهن نما و داخل گچ کاری و نمای بیرون آجر سفالی که با توجه به گواهی انحصار وراثت 
سهم دقیق محکوم علیه چهار سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ باستثناء ثمنیه اعیانی که ارزش کل ملک 6/000/000/000 

ریال ارزیابی می گردد که سهم محکوم علیه معادل 875/000/000 ریال می باشد.
ازم به ذکر است مالک ملک موردنظر فوت نموده و ورثه ایشان سه پسر و شش دختر و همسر می باشد.

بدینوسیله به اطاع شرکت کنندگان در مزایده می رساند مورخه 1397/11/7 ساعت 9 صبح الی 12 در دادگستری اندیمشک 
حاضر شوید طالبین جهت اطاع بیشتر می توانند در اوقات اداری به اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند. برنده مزایده کسی 
است که در مزایده بااترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا می بایست ده درصد از قیمت پیشنهادی از ناحیه برنده در همان 
روز پرداخت گردد هزینه نقل و انتقال و غیره برعهده برنده مزایده است مزایده راس ساعت 9 صبح روز موعود در محل 

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اندیمشک شروع و در راس ساعت دوازده همان روز خاتمه می یابد.
رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اندیمشک
 علیرضا رحمتی

»آگهی اباغ مفاد دادخواست و ضمائم«
آقای حســن نظری فرزند حسینقلی دادخواســت بطرفیت بیژن بارک فرزند 

محمد و هادی اورکی فرزند خیرگرد
بخواســته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم کرده است که به این شعبه ارجاع 
به شماره 97065218197 حقوقی به ثبت رسیده است حسب تقاضای نامبرده 
و اجازه محکمه مســتندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراانتشــار درج و از نشــر آگهی در روز یکشنبه مورخ 
97/11/28 ســاعت 9 در جهت دادرسی در شعبه شورای حل اختاف مجتمع 
شماره دو حضور یابد و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و یا دریافت 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی مطروحه 
وارد قبل از جلســه دادرسی اعام نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور و 

یا عدم ارسال ایحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه ۸ شورای حل اختاف مجتمع شماره دو اهواز

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760317007003584 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضی آقای عبداامیر باقرپور فرزند تقی به شناســنامه شــماره 176 
صادره از بهبهان به شــماره ملی 1860352898 در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
155/86 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پاک 5667 اصلــی واقع در بخش یک بهبهان 
خریداری از مالک رســمی به موجب سند رســمی 18282-87/10/4 دفتر 17 بهبهان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/11                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/26
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

             دادنامه   
پرونده کاســه 9709986944000033 شعبه 12 شورای حل اختاف اهواز )243 

سابق( تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای سیدجبار موسوی فرزند سیدحسن به نشانی استان خوزستان- شهرستان 

اهواز- شهر اهواز- گلستان- شهرک دانشگاه خیابان 37 دانشجو پاک 392
خوانده: آقای بهروز احمدی به نشــانی خوزستان- اهواز سه راه خرمشهر نرسیده به 

پاسگاه خ شهید فرامرز پور مندلی انبار خدارحم گرجی
خواسته: مطالبه وجه سفته

رأی قاضی شورا
درخصوص دعوی آقای سیدجبار موسوی فرزند سیدحسن بطرفیت آقای بهروز احمدی 
به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال موضوع سفته به شماره 876655 سری/ل 
به انضمام کلیه خســارات قانونی، دادگاه با بررســی اوراق و محتویــات پرونده، مفاد 
دادخواســت تقدیمی، وجود اصل ســفته مســتند دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده 
علی رغــم اباغ قانونی حضور نیافته و هیچگونه دلیلــی مبنی بر برائت ذمه خود ارائه 
ننموده بنا به مراتب دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص مستندا به بند الف ماده 
9 قانون شــورای حل اختاف مصوب 1394 و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین  دادرســی مدنی و ماده 308 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/370/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرســی در حق خواهان صادر و اعام می نماید ضمنا واحد اجرای احکام مکلف است 
خســارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست 97/2/3 بر مبنای نرخ اعامی تورم 
بانک مرکزی محاســبه و در حق خواهان محکوم می نمایــد. رای صادره غیابی بوده 
ظرف مهلت بیســت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و بیست روز پس از 

آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی دادگستری اهواز می باشد.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره دو اهواز- بابک عیوضی

تصویر برابر با اصل است. 
نشانی: اهواز- کمپلو- نبش ناصرخسرو شمالی

شماره دادنامه: 9709976944000222
شماره پرونده: 9709986944000033

شماره بایگانی شعبه: 970033

آگهی احضار متهم
حســب پرونده کاسه 970809 شعبه هشــتم بازپرسی اهواز متهم خداداد کوهی 
فرزند حسن به اتهام سرقت تحت تعقیب این مرجع می باشد نظر به مجهول المکان 
بودن وی مستنداً به ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق جراید به وی 
اباغ می شــود ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی جهــت دفاع از اتهام 
انتســابی در این مرجع حاضر شــود. در صورت عدم حضور تصمیم مقتضی اتخاذ 

می گردد.
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اهواز 
علیرضا جمالی زواره
اهواز - بلوار قدس )لشکر( - روبروی دادسرای نظام 
 مجتمع قضایی قدس )حوزه شماره ۲(

شماره درخواست: 9710466114700038
شماره پرونده: 1 970998811470074
شماره بایگانی شعبه: 970809

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم نجیبه شــعائی دارای شماره شناسنامه 3187 بشــرح دادخواست به کاسه 
971885 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان طران عزتی به شناســنامه 492 در تاریخ 96/9/25 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- حیدر رحیملو فرزند ولی بشناسنامه 245 خوی نسبت پسر متوفی

2- نجیبه شعائی فرزند رحیم بشناسنامه 3187 خوی نسبت دختر متوفی
3- خدیجه رحیملو فرزند ولی بشناسنامه 24 مرند نسبت دختر متوفی

4- ماهره شعائی فرزند رحیم بشناسنامه 36597 خوی نسبت دختر متوفی
5- ظاهره شعائی فرزند رحیم بشناسنامه 36582 خوی نسبت دختر متوفی

6- شهربانو رحیملو فرزند ولی بشناسنامه 202 خوی نسبت دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

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

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید فینال جام ملت های آسیا برای او بازی با یمن است و برخاف 
چیزی که برخی از مردم فکر می کنند، این رقابت ها آسان نیست.

کارلوس کی روش در گفت وگو با AFC، اظهار کرد: بازی اول ما بازی مهمی اســت. همیشه بازی های اول بازی های 
دشــواری از آب درمی آیند. همه تیم ها با آرزو و جاه طلبی رقابت ها را شروع می کنند و به همین خاطر مسابقه نخست 
همیشه دشوار است. مهم است که بتوانیم بازی نخست را پیروز شویم. مانند همیشه شروع یک تورنمنت اهمیت زیادی 
دارد و ما باید بتوانیم برنده از زمین خارج شــویم. ســرمربی پرتغالی اضافه کرد: من نتایج تیم های ملی فوتبال ایران 
در ســطوح مختلف یعنی زیر ۱۷ ســال و زیر ۲۰ سال را بررسی کرده ام و متوجه شــدم ایران هیچ وقت در مسابقات 
رسمی یمن را شکست نداده است. یمن بازی سخت و دشواری برای ما خواهد بود. وقتی بازی شروع شود، باید از تمام 
ناامیدی ها حول محور تیم رها شویم و به کسب پیروزی تمرکز کنیم. یازده بازیکن برابر حریف قرار می گیرند. این بازی 
مربوط به بازیکنان و مربیان می شود. شما نمی توانید بازی با یمن را شروع کنید و به فکر چیزهای دیگری در جام ملت ها 
باشــید. ۹۰ دقیقه باید برای مردم کشــورتان بازی کنید. ۹۰ دقیقه باید برای خوشحالی و افتخار مردم ایران به رقابت 
بپردازید.ســرمربی تیم   ملی فوتبال ایران در پایان صحبت های خود گفت: در چنین مســابقاتی فردایی وجود ندارد اگر 
ما حال را پیروز نشویم. در حال  حاضر فینال جام ملت های آسیا برای ما بازی با یمن است و به هیچ چیز دیگری فکر 
نمی کنیم. وقتی بازی با یمن تمام شــد به سراغ ویتنام خواهیم رفت و بعد از آن به عراق فکر می کنیم. در حال  حاضر 
می خواهم چنین نگرشی در تیم جا بیفتد تا بتوانیم تمام تاش خودمان را برابر یمن در بازی نخست نشان دهیم. فعا 

به چیز دیگری فکر نمی کنیم.

کی روش: فردایی وجود ندارد اگر ما حال را پیروز نشویم
نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آزاد از 
عصر دیروز در خانه کشتی تهران گردهم آمدند تا دور 

جدید تمرینات خود را آغاز کنند.
هادی حبیبی سرپرست تیم ملی کشتی آزاد درخصوص 
آغاز دور جدید تمرینــات آزادکاران گفت: این مرحله از اردو 
به عنوان دومین اردوی آماده سازی آزادکاران برای جام تختی 
به حساب می آید. در اردوی قبلی تمرینات کم فشاری را برای 
بچه هــا در نظر گرفته بودیم تا رفته رفتــه مهیای تمرینات 

سنگین تر شوند. حتی ما برای چند روز تعطیلی بین اردوها نیز برنامه ویژه ای برای این نفرات تدوین کردیم تا شرایط بدنی 
آنها افت نکند. در اردوی دوم هم که از امروز)دیروز( آغاز شده، تمرینات نسبتا پرفشاری را در نظر داریم که باید طی ۱۰ 
روز پیگیری شــود. حبیبی افزود: طبق برنامه کادر فنی تیم ملی عاوه بر اردوی اول و اردوی دوم که هم اکنون آغاز شده، 
دو اردوی دیگر هم تا قبل از جام تختی برای آزادکاران در نظر گرفته شده که اردوی پایانی بسیار کوتاه و تا روز آغاز جام 
تختی برگزار خواهد شد. سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در پایان به برنامه ای آتی کادر فنی هم  اشاره کرد و گفت: پس از 
جام تختی باید در انتظار روشــن شدن تکلیف جام جهانی و قطعیت حضور ما در این مسابقات باشیم تا در صورت لزوم، 
تمرینات خاص این مسابقات را آغاز کنیم. البته هدف اصلی ما پس از جام تختی، رقابت های قهرمانی آسیاست که اوایل 

سال آینده در چین برگزار می شود و طبیعتا اهمیت فراوانی برای ما دارد.

تشریح برنامه آماده سازی آزادکاران تیم ملی تا جام تختی

برابر رأی شماره 139760324009003886 - 1397/9/18 هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر 
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی رباب حســینی زاده فرزند غامحســین بشماره 
شناسنامه 1075 صادره از اهرم به شماره ملی 3559541514 در ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 205/49 متر مربع پاک 55 فرعی از 2659 اصلی مفروز و مجزی شــده 
از پاک 2659 اصلی واقع در بخش دو بوشــهر خریداری از شــاه محمد حسن و سید 
خلیل مالک رسمی گردیده است. 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 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع 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: 1397/10/11               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/26
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بوشهر
 سهراب خواجه

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی

م الف/1593

آگهی - خواهان آقای روح اله جعفری فرزند قدمعلی
 دادخواســتی بطرفیت خوانده پرونده کاسه 305/97 آقای علی اصغر افشاری به خواسته مطالبه وجه 2 
فقره سفته تقدیم شورای حل اختاف شهرستان تیران - کرون که جهت رسیدگی به شعبه چهارم حقوقی 
شــورای حل اختاف تیران )رضوانشهر( واقع در استان اصفهان ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/11/10 تعیین شــده است که راس ساعت 4 عصر وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان 
بودن خوانده طبق ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورای حل اختاف و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردید.
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختاف تیران - کرون.کریمیان

»خاصه آگهی مزایده نوبت دوم«
اداره اوقاف و امــور خیریه جنوب غرب تهران در نظــر دارد عرصه دو قطعه زمین 
مســکونی با حق تملک اعیان از موقوفه فرمانفرمائیان )شــمس فرعدل( را از طریق مزایده 

کتبی به صورت یکجا واگذار نماید.
متقاضیان محترم جهت کســب اطاعات بیشتر به آدرس یافت آباد - میدان الغدیر - خیابان 
مرتضــی زندیه - خیابان هاشــمی - جنب درمانــگاه فرمانفرمائیان مراجعه و یا با شــماره 

تلفن های )66797361-66797363( داخلی 107 تماس حاصل فرمایند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران
رضا گوهری

ســند کمپانــی، شناســنامه مالکیــت )برگ ســبز( خــودروی 
رنــگ  بــه  315 مــدل 1395   )M.V.M( ام وی ام  ســواری 
ســفید روغنی بــه شــماره انتظامــی 674 س 71 - ایران 62 
بــه شــماره موتــور MVM477FJAG048068 و شــماره 
شاســی  NATFBAMDXG1037043 مربــوط بــه آقای 
سیدحسام الدین آقائی میر مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مناقصه
گمرکات استان اردبیل در نظر دارد نسبت به تامین، نصب و راه اندازی، آموزش، خدمات 
پشــتیبانی و نگهداری سیستم و تجهیزات نظارتی تصویری )دوربین های مدار بسته( گمرک 
بیله ســوار را به شــرکت های واجد صاحیت واگذار نماید لذا جهت شرکت در مناقصه فوق 
دارنــدگان صاحیت به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( مراجعه نموده و قیمت 

پیشنهادی خود را ثبت نمایند.
)از مورخ 97/10/12 لغایت 97/10/29(

اداره کل گمرکات استان اردبیل

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن
 اصناف شهرستان رباط کریم )در حال تصفیه(

شماره ثبت )۴۳۳( شناسه ملی )۱۰۱۰۰۰6۲۱6۰( )نوبت دوم(
موضوع: ماده 225 قانون تجارت

طبق آگهی منتشــره در روزنامه رسمی شــماره 21437 مورخ 1397/7/25 از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن اصناف 
شهرستان رباط کریم )در حال تصفیه( دعوت به عمل می آید جهت استیفای حقوق خود بنا بر قانون 225 تجارت حداکثر ظرف 
مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدیران تصفیه شرکت به نشانی: رباط کریم - بلوار امام خمینی - روبروی خیابان 
نیروی انتظامی - ســاختمان میاد 2 طبقه دوم واحد 4 مراجعه نمایند. در غیر این صورت این آگهی در 3 نوبت و هر نوبت به 
فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراانتشار شرکت )کیهان( درج می گردد و بعد از مدت قانونی مدیران تصفیه هیچ 

 خدیجه سعادتمندیمسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت.
مدیر تصفیه تعاونی مسکن اصناف شهرستان رباط کریم 

و9600169   9600170 کاســه های  بــه  اجرایــی  پرونده هــای 
و9600168 به اســتناد اســناد رهنی شــماره 92/12/19-93734 
و 93738-92/12/19 و 93736-92/12/19 دفتر اســناد رســمی 
شــماره 14 اراک له بانک ملت شعبه شهید شــیرودی اراک و علیه 
راهن: صدیقه فتحی ورنو ســفادرانی فرزند علی متولد 97/08/1339 
ش ش 41216 صــادره از آبادان کد ملــی 1815311975 و بدهکار: 
محمدعلــی زعفری فرزنــد علی اکبر متولــد 1330/11/13 کد ملی 
0532058496 هر دو به نشانی: اراک، خیابان شهید شیرودی، کوچه 
خرم، بن بست چهارم،  کدپستی )3819756837( جمعا هر سه در قبال 
مبلغ 1/971/549/303 ریال اصل طلب و خســارت دیرکرد و سایر 
هزینه ها و مبلغ 144/586/563 ریال نیم عشر اجرائی )تا روز مزایده 
شــنبه 97/10/29( در اجرای ثبت اراک تشکیل و اجرائیه در مورخه 
96/07/03 اباغ و رعایت ماده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده اســت 
مورد وثیقه ســند رهنی مورد اشاره عبارت است از: همگی و تمامت 
ششدانگ آپارتمان پاک 36 فرعی از 2170 اصلی مفروزه و مجزی 
از 11 فرعی قطعه 4 طبقه دوم حوزه ثبتی بخش دو اراک به مســاحت 
140/76 مترمربع که سند مالکیت آن ذیل ثبت 33619 صفحه 55 دفتر 
229 اماک بخش مربوطه به نام صدیقه فتحی ورنو ســفادرانی ســند 
صادر و تسلیم گردیده است، حدود و مشخصات پاک فوق به شرح ذیل 
می باشد. شماا اول به طول 4/45 متر دیوار به دیوار قطعه 11 تفکیکی 
سابق دوم که شرقی است به طول 55 متر صدم متر سوم به طول 1/25 
متر چهارم که غربی اســت به طول55 صدم متر دیواریســت به داکت 
اشــتراکی پنجم به طول 3/70متر دیوار به  دیوار قطعه مزبور. شرقا اول 
پخی اســت به طول 2/18 متر دیواریست به فضای حیاط اشتراکی دوم 
به طول 3/15 متر دیوار و پنجره اســت به فضای حیاط اشــتراکی سوم 
به طول پنجاه صدم متر که به صورت پخ اســت چهارم به طول 2/70 
متر پنجم که به صورت پخ اســت به طول پنجاه صدم متر حفاظ تراس 
اســت به فضای حیاط اشــتراکی، جنوبا اول به طول 6/10 متر دیوار به 
دیوار قطعه 8 تفکیکی از پاک 2170/3 و 2170 دوم به طول 4/70 متر 
دیوار به دیوار قطعه نهــم تفکیکی از پاک 2170/3 و 2170 غربا اول 
به طول 3/40 متر درب و دیواریســت به راه پله اشتراکی دوم که جنوبی 
اســت به طول 3/40 متر پنجره و دیواریست به نورگیر اشتراکی پنجم 
به طول 3/90 متر پنجره و دیواریســت به نورگیر اشتراکی ضمنا کف با 
ســقف طبقه اول مشترک و سقف پشت بام اشــتراکی است ملک طبق 
سند دارای مساحت 140/76 مترمربع که مقدار 5/36 مترمربع آن تراس 
سرپوشیده و دارای قدرالسهم از مشاعات و مشترکات طبق قانون تمک 
آپارتمان ها می باشــد. ملک در طبقه دوم )طبقه آخر( مجتمع مسکونی 4 

طبقه )پیلوت به صورت پارکینگ، همکف، اول و دوم به صورت مسکونی( 
واقع گردیده اســت نما ساختمان سنگ، اسکلت فلزی، کف حیاط موزاییک 
و بدنه دیوارهای حیاط مشاعی ســنگ و راه پله دارای نرده فلزی می باشد. 
ملک شــامل یک ســالن پذیرایی، آشــپزخانه اپن، 3 تا اتاق خواب، تراس 
مسقف و سرویس  های بهداشتی می باشــد. کف سرامیک، پوشش دیوارها 
کاغذ دیواری، کابینت آشپزخانه mdf، سیستم گرمایش با رادیاتور و پکیج 
و سیســتم ســرمایش با کولر آبی و درب ورودی چوبی می باشد. پنجره ها 
به صورت یک جداره و با پروفیل آهن می باشــد. ملک دارای یک انشعاب 
برق، گاز و یک انشعاب آب مشترک می باشد. قدمت ملک در حدود 12 سال 
می باشد. ملک فاقد آسانسور و تجهیزات آتش نشانی می باشد ملک در حال 
حاضر در تصرف آقای محمد آبایی  بوده که نامبرده اظهار می دارد که ملک 
را طی قولنامه و با وکالت از خانم صدیقه فتحی ورنو ســفادرانی خریداری 

نموده است.
بنا به مراتب فوق، موقعیت محل، مســیر دسترســی، قدمت، تجهیزات و با 
در نظــر گرفتن جمیع جهات موثر، ارزش ششــدانگ ملک مذکور به مبلغ 
2/961/000/000 ریال معادل دویســت و نود و شش میلیون و یکصد هزار 
تومان به عنوان قیمت پایه در مورخه 96/12/28 توســط کارشناس رسمی 
ارزیابــی و تمامت ملک فوق در قبال کل طلب بانک و نیم عشــر اجرایی 
در روز شــنبه 97/10/29 از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای 
ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رســد و مزایده از مبلغ شروع مبلغ 
2/961/000/000 ریال معادل دویســت و نود شش میلیون و یکصد  هزار 
تومان و به بااترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شد 
شرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد است. فروش کا نقدی می باشد 
خریداران می توانند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک رمزدار بانک ملی 
به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلســه مزایده شرکت کنند خریداران 
می تواننــد قبل از برگزاری مزایده از ملک مورد رهن واقع در اراک، خیابان 
شهید شــیرودی، کوچه خرم، بن بست اســماعیل نژاد دیدن نمائید و کلیه 
هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت همچنین 
بدهی های مالیاتی و ســایر هزینه ها ی انتقال به عهده خریدار می باشــد و 
میزان بدهی های مذکور مشــخص نیســت و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارائه مفاصا حســاب دارائی اســت و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رسمی غیرمترقبه باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مزایده برگزار می گردد و طبق اعام بانک بســتانکار ملک مورد اشاره فاقد 
بیمه می باشد.                                        روز انتشار:97/10/11
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک 
منصوری 528/م الف

آگهی مزایده اموال  های غیرمنقول



1- نام و نشانی کارفرما: 1-1- نام کارفرما: شهرداری کرج 1-2- نشانی کارفرما: کرج- بلوار بال- ساختمان مرکزی شهرداری کرج
2- موضوع خدمات مشاوره: انتخاب مشاور انجام مطالعات، خدمات آزمایشگاهی و استقرار فناوری های نوین در کارخانه آسفالت  شهرداری کرج 

3- دارا بودن گواهی نامه صاحیت در گروه: - ژنوتکنیک رتبه 1  - راه سازی رتبه 3 و یا ارائه تفاهم نامه همکاری
4- روش انتخاب مهندس مشاور: مناقصه به صورت دو مرحله ای و به روش QCBS و پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه  برگزار خواهد شد.

5- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد: 5-1- تاریخ فروش ا سناد ارزیابی از کارفرما: روز دوشنبه مورخ 97/10/10 تا روز سه شنبه مورخ 97/10/25 
5-2- مهلت تکمیل و ارائه اسناد ارزیابی کیفی به کارفرما: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/10/25

5-3- نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: کرج- بلوار بال- ساختمان مرکزی شهرداری کرج- طبقه هفتم- اداره امور قراردادها و پیمان ها
5-4- هنگام خرید اســناد داشــتن رتبه مربوطه و ارائه تأییدیه صاحیت در ســایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir معرفی نامه ممهور به مهر و 

امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی الزامی می باشد.
5-6- اســناد ارزیابی کیفی تکمیل شــده می بایست در پاکت اک و ممهور به مهر شــرکت و اصل امضای دارندگان حق امضا تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

97/10/25 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بال دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.
بدیهی است ارسال سوابق و اسناد هیچگونه حقی را در واگذاری موضوع آگهی به همراه نخواهد داشت.

ازم به ذکر است هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت کسب اطاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن  های 32704857-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمایید.

شهرداری کرج

آگهی فراخوان مشاور انجام مطالعات، خدمات آزمایشگاهی 
و استقرار فناوری های نوین در کارخانه آسفالت شهرداری کرج

اداره امور قراردادها و پیمان ها- شهرداری کرج

)نوبت دوم(

كشف ترياك
شــیراز- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي استان فارس از کشف 465 کیلو 
ترياك در شهرســتان »ني ريز« خبر داد. ســرتیپ »احمدعلي گودرزي« گفت: 
مأموران انتظامي شهرستان »ني ريز« با اقدامات پلیسي، مسیر تردد قاچاقچیان 
مواد مخدر توسط دو دستگاه پرايد و وانت مزدا را در محور »سیرجان« به سمت 
»ني ريز« شناســايي و با هماهنگي مقام قضائي به محل مورد نظر اعزام شدند و 
پس از کنترل خودروهاي عبوري به صورت محسوس و نامحسوس، در نهايت هر 
دو خودرو مورد نظر را شناسايی کردند.وی تصريح کرد: ماموران پس از مشاهده 
خودروهای قاچاقچیان دســتور ايســت صادر کردند که رانندگان بدون توجه به 
فرمان پلیس اقدام به فرار کردند.اين مقام انتظامي با  اشــاره به اينكه پس از طي 
مسافتي تعقیب و گريز، ماموران موفق شدند هر دو خودرو را توقیف کنند، عنوان 

داشت: در بازرسی از آن خودروها، 465 کیلوگرم ترياك کشف شد.
دستگیری جاعل

رشــت – خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس آگاهی اســتان گیان از دستگیری 
جاعل حرفه ای در رشــت خبر داد. سرهنگ رحیم شــعبانی گفت: برابر اطاع 
واصله مبنی بر اينكه شخصی با نفوذ در ارگان های دولتی بعنوان کارچاق کن، با 
جعل امهار و اسناد دولتی اقدام به سوءاستفاده از اسناد می کند موضوع به صورت 
ويژه در دســتور کار کارآگاهان اداره عملیات ويژه پلیس آگاهی قرار گرفت.وی با 
 اشــاره به اينكه ماموران با استفاده از شگردهای پلیسی متهم را در يک عملیات 
غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: ماموران در بازرسی از مخفیگاه 
متهم يک عدد مهر جعلی به نام يكی از ارگانهای حساس دولتی، ۲۰ قطعه ۱۰۰ 
داری جعلی، چندين فقره چک های سفید امضاء، مدارك هويتی و تعدادی آات 

استعمال مواد مخدر کشف و ضبط کردند.
تصادف مرگبار

ســرويس شهرستانها: رئیس  پلیس راهور استان آذربايجان شرقی تصادف 3 
خودرو سواری روی پل کابلی تبريز خبر داد.سرهنگ »ناصر میكائیلی« گفت: در 
اثر برخورد ســه خودرو ســواری هايما، کیا و رانا روی پل کابلی، راننده و يكی از 
سرنشینان خودرو رانا  در دم جان باختند.وی افزود: در اثر اين برخورد، سرنشین 
خودرو رانا که به شدت دچار آسیب ديدگی شده بود جهت مداوا توسط اورژانس 
به بیمارستان منتقل شد اما تاش پزشكان برای زنده ماندن وی موثر واقع نشد.

رئیس  پلیس راهور استان آذربايجان شرقی در پايان علت تصادف را سرعت غیر 
مجاز و عدم توانايی راننده خودرو رانا اعام کرد.

قتل اعضای خانواده
ارومیه - ايرنا: جانشین فرماندهی انتظامی آذربايجان غربی گفت: داماد يک 
خانواده در شهرستان خوی مادر و برادر همسر ش را به قتل رساند. سرهنگ علی 
ابراهیمی، با  اشاره به اينكه قاتل پس از وقوع جرم متواری شده بود، اظهار داشت: 
ماموران آگاهی قاتل را همان روز شناسايی و دستگیر کردند. وی اضافه کرد: قاتل 
در بازجويی به اين قتل ها اعتراف و علت درگیری را اختاف خانوادگی اعام کرد.

وی ادامه داد: ماموران آگاهی طاهای سرقتی را هم کشف کردند و متهم پس از 
تشكیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضايی معرفی شد. 

واژگونی خودرو
اردبیل- فارس: فرمانده پلیس راه اســتان اردبیل، از واژگونی يک دســتگاه 
خودرو سواری تندر 9۰در 3۰ کیلومتری شهرستان پارس  آباد خبر داد.سرهنگ 
حجت فتاحی گفت : در اثر واژگونی اين خودرو سواری يک نفر فوت کرد و دو نفر 
ديگر از سرنشینان خودرو مصدوم شدند.وی علت اين حادثه را عدم توانايی راننده 

در کنترل وسیله در پیچ تند وعدم رعايت سرعت مطمئنه عنوان کرد.
سرقت آهن آات

انديمشک- باشگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی انديمشک از شناسايی 
و دستگیری سارقان لوله و آهن آات خطوط ريلی و نفتی در اين شهرستان خبر 
داد. ســرهنگ محمد عزيزی، گفت: ماموران انتظامی کانتری ۱۲ با تحقیقات 
اطاعاتی موفق شــدند دو سارق را شناســايی و در يک عملیات غافلگیرانه در 
مخفیگاهشان دستگیرکنند.وی با بیان اينكه در بازرسی از مخفیگاه متهمان شش 
تــن لوله فلزی انتقال نفت و دو تن آهن آات خطوط ريلی کشــف شــد افزود: 

متهمان در تحقیقات بعمل آمده به بزه انتسابی اعتراف کردند.
دستگیری دو قاچاقچی

ســرويس شهرستانها: فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشف ترياك در 
عملیات مشــترك پلیس مبارزه با مواد مخدر اين شهرســتان و پلیس اســتان 
»سیســتان و بلوچستان« خبر داد. سرتیپ »مهدی معصوم بیگی« گفت: پلیس 
اصفهان مطلع شد يک سوداگر مرگ در حال انتقال محموله ای سنگین به وسیله 
يک دستگاه کامیون است که در بررسی های تخصصی مشخص شد، اين خودرو 
در يكی از محورهای مواصاتی استان »سیستان و بلوچستان« در حال تردد است 
که بافاصله موضوع به پلیس آن استان اعام شد.وی افزود: ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان »سیســتان و بلوچستان« در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه 
کامیون اين سوداگر مرگ را شناسايی و متوقف کردند.وی ادامه داد: ماموران در 
بازرسی از اين خودرو 5۱5 کیلو و 8۰۰ گرم ترياك کشف و خودرو و محموله را 

توقیف و در اين رابطه دو سوداگر مرگ را نیز بازداشت کردند.
شکارچی در دام

گرمســار- باشــگاه خبرنگاران جوان: رئیس  اداره حفاظت محیط زيســت 
گرمسار از دستگیری چهار شكارچی در اين شهرستان خبر داد.حبیب دارپرنیان، 
گفت: در پی گشــت و کنترل ماموران اجرايی در زيستگاه های حیات وحش يک 
گروه چهار نفره شــكارچی غیر مجاز دستگیر شدند.وی افزود: عاوه بر اشه يک 
راس کل پاژن، يک قبضه ساح برنو ۲۷۰ دوربین دار، هفت تیر فشنگ و دو عدد 
پوکه فشنگ اســتفاده شده، دو عدد دوربین چشمی، دو عدد چاقو و يكدستگاه 
فاصله سنج نیز از اين شكارچیان کشف شد که نشان می داد اين افراد، شكارچیان 

حرفه ای هستند.
برخورد سه خودرو

گرگان- مهر: مديرعامل جمعیت هال احمر گلســتان گفت: حادثه تصادف 
ســه خودرو در محور گرگان به شاهرود سه مصدوم برجای گذاشت. محمد علی 
هروی اظهار کرد: سه خودروی ون، ماتیز و پرايد در محور گرگان به شاهرود در 
محدوده نرسیده به سر علی آباد با يكديگر تصادف کردند.وی افزود: در اين حادثه 

سه نفر دچار مصدومیت شدند که توسط تیم آمبوانس مداوا و درمان شدند.
واژگونی اتوبوس

کرمان- خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده پلیس راه سیرجان گفت: يكدستگاه 
اتوبــوس در کیلومتر ۱5 محور ســیرجان به کرمان از جــاده منحرف و واژگون 
شد.ســرهنگ پیام محمدی افــزود: علت اين حادثه علت عــدم توجه به جلو و 
خواب آلودگی بوده اســت.وی اظهار داشت: خوشبختانه اين حادثه تلفاتی جانی 
نداشــت و فقط يک نفر از سرنشــینان زخم سطحی برداشــت که با فاصله به 

بیمارستان اعزام و پس از مداوا مرخص شد.

صفحه 10
سه شنبه 11 دی 1۳۹۷

۲۴ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۸۹
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

شمار تلفات حادثه رانش زمین و سیل 
در فیلیپین به ۶۸ تن افزايش يافت.

شــورای مديريت و کاهــش بايای طبیعی 
فیلیپین اعام کرد: بارش شديد باران که موجب 
وقوع ســیاب و رانش زمین در مناطق مرکزی 
اين کشــور شده تاکنون 68 کشته برجا گذاشته  

است.بیشتر قربانیان به دلیل گرفتاری در گل و ای و غرق شدگی جان خود را 
از دســت داده اند.بنا بر اعام اين شورا، ۱9 نفر ناپديد هستند که تاش ها برای 
پیدا کردن آنان ادامه دارد. همچنین رانش زمین و ســیاب گســترده زندگی 
بیش از ۱3۰ هزار نفر از ساکنان 3۲4 منطقه در فیلیپین را مختل کرده است.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا، عاوه بر وزش باد شــديد و بارش باران، برخی 
ســاکنان مناطق حادثه ديده با قطعی برق نیــز مواجه بوده اند. چندين خانه به 
دلیل رانش زمین در زير گل و ای فرو رفته اند و وقوع ســیاب رفت و آمد را 
در برخی جاده ها غیر ممكن کرده است.از آنجا که انتظار تشديد طوفان وجود 
نداشــت، دولت مانیل به شهروندان برای رعايت اصول ايمنی هشدار نداده بود.

البته خسارت ناشــی از طوفان نه از بابت شدت باد، بلكه به دلیل ريزش باران 
شديد و به دنبال آن رانش زمین بوده است.ساانه بیش از ۲۰ طوفان سهمگین 

فیلیپین را درمی نوردد که خسارات جانی و مالی بسیاری برجای می گذارد.

سیل 
و رانش زمین 

در فیلیپین

رکورد آوارگی 
در جهان 
شکست!

كمیساريای عالی سازمان ملل در امور 
پناهندگان اعام كــرد: در حال حاضر ۶۸ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ســطح جهان از 
محل زندگی خود گريخته  و آواره شــده اند 
كه برمبنای آمار اين سازمان، شمار آوارگان 

هیچ گاه تا اين حد باا نبوده است.

به گزارش کمیســاريای ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان شــمار 
پناهجويان در جهان به طور فزاينده ای رو به افزايش اســت.پتر روهنس تروت-

باور، مدير اجرايی کمیســاريای عالی ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 
ســال جاری میادی )۲۰۱8( را سالی به غايت دشــوار و غیرعادی دانست و 
گفت: در اين سال يافتن راهكارهای سیاسی برای بسیاری از بحران های موجود 
جهان ناممكن بود.مديرعامل اين سازمان جهانی با  اشاره به شرايط پناهجويان 
در بنگادش، ونزوئا، يمن و ســودان جنوبی گفت که »کوتوپالونگ« در کشور 
بنگادش اکنون بزرگ ترين اردوگاه پناهجويان جهان شده است.او ادامه داد: در 
حال حاضر در اين اردوگاه بیش از 9۰۰ هزار پناهجو زندگی می کنند.ســازمان 
ملل متحد هشــدار داده که اين فرايند در ســال آينــده میادی )۲۰۱9( نیز 
ادامه خواهد يافت.برمبنای آمار کمیســاريای عالی سازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان، کشــور يمن را قحطی تهديد می کند. در اين کشور در حال حاضر 
۲۰ میلیون نفر )دو-سوم جمعیت يمن( به کمک های عاجل جهانی نیاز دارند.
کمیساريای عالی ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر اين نظر است که 
ايــن بزرگ ترين بحران حال حاضر جهان، بدون اطاع رســانی به مردم جهان 

روی داده است.

در يک درگیــری گروهی میان چندين 
نفــر از جمعیت حاضر در »فود كورت« يک 
مركز خريد در ايالت فلوريدای آمريکا حدود 

۲۰ نفر زخمی شدند.
پلیس گــزارش داد کــه تیرانــدازی حین 
درگیری در اين مرکز خريد رخ نداده اما اين نزاع 
ابتدا بین يک زن و مرد آغاز شــد و سپس تعداد ديگری از جمعیت حاضر نیز 
به اين درگیری کشــیده شدند.تاکنون هشــت نفر از زخمی ها در بیمارستان 
بستری شــده اند. چندين نفر نیز بازداشت شــده اند که اتهامات وارده به آنها، 
ضرب و شــتم و ناديده گرفتن نظم عمومی اســت.در ماه مارس گذشــته نیز 
يــک تیراندازی در فلوريــدا در نزديكی بازار منجر به زخمی شــدن چند نفر 
شد.به گزارش اسپوتنیک، در ماه جوای نیز روزنامه محلی »اوراندو سنتینل« 
گزارش داد که يكی از ساکنان ايالت فلوريدا پس از تبادل آتش با پلیس چهار 
کــودك را گروگان گرفت. در اين حادثه نیز واحد ويژه به محل اعزام شــد تا 

مأموران در گفت وگو با متهم بتوانند کودکان را آزاد کنند.

نزاع گروهی 
در مرکز خرید 

فلوریدا

پلیــس آلمان از كشــف و ضبط ۸۵۰ 
كیلوگــرم ترقه و مــواد آتش بازی در يک 

ساختمان مسکونی خبر داد.
بنا بر اعام پلیس آلمان، 85۰ کیلوگرم ترقه 
و مواد آتش بازی پیش از شروع جشن های سال نو 
میادی در خانه ای در هامبورگ کشف شد.پلیس 
هامبورگ پس از دريافت گزارشی مبنی بر وجود محموله ای از مواد آتش بازی 
و ترقه در يک ســاختمان مسكونی، محل را بررسی کرده و پس از پیدا کردن 
آن جوان ۲3 ساله ای را دستگیر کرد.بنا بر اعام پلیس، در اين محموله حدود 
8۰ کیلوگرم مواد قابل انفجار وجود داشــته که 8۰ برابر بیش از مقدار قانونی 
اســت که می توان در يک ساختمان مسكونی نگهداری کرد.به گزارش روزنامه 
گاردين، سال گذشته نیز در حوادث مرتبط با آغاز سال نو میادی دو تن کشته 

و 6 تن ديگر دچار جراحت و آسیب ديدگی شدند.

کشف 
۸۵0 کیلو ترقه 

از خانه ای 
در آلمان

* صنایع شهدای مهام پارچین درنظر دارد پیمان سپاری موارد زیر را ازطریق مناقصه به پیمانکاران محترم واگذار نماید:
1( انجام امور بازبینی و کنترل کیفی اقام مکانیکی

2( انجام امور حمل ونقل و نگهداری تعمیرات ترابری
3( طبخ و توزیع غذای نیمروزی 

* جهت اطاعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایید.
* ازم به ذکر  است ارایه معرفی نامه الزامی بوده و هزینه ای بابت واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.

* متقاضیان می توانند پس از درج آگهی به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.
* شرکت ها باید دارای گواهی نامه سمتا باشند.

* میزان سپرده شرکت در مناقصه به شرح اسناد مناقصه می باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* صنایع مهام در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
* شرکت ها باید حداکثر تا 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی روزنامه نسبت به دریافت اسناد و تحویل آن اقدام نمایند.

* پیشــنهادات رســیده در کمیسیون مناقصه باز و بررسی خواهد شد و نتیجه آن حداکثر دو هفته پس از انجام کمیسیون اعام خواهد شد، ضمنا 
برگزاری مناقصه غیرحضوری است.

آدرس: 
تهران - انتهای اتوبان شهید بابائی - جاده اختصاصی پارچین - صنایع شهدای مهام پارچین.

تهران - جاده خاوران - بعد از پاکدشت - جاده اختصاصی پارچین - صنایع شهدای مهام پارچین.
تلفن: 35769047 - 35769052 )021( )آقایان عطائی و عابد(

دورنگار: 36022057 )021( م الف 3607

آگهی مناقصه عمومی
شماره: ۵-پ/۹۷ و ۸-پ/۹۷ و ۹-پ/۹۷

الف: مزایده گذار- بانک ملت مدیریت شعب استان خوزستان
به آدرس: اهواز- بلوار آیت اله بهبهانی نرسیده به میدان جمهوری

ب: موضوع مزایده- بانک ملت استان خوزستان در نظر دارد سه دستگاه شناور یدک کش 
به نام های جام جم و ثامن و آریا2 از اموال تملیکی خود را مطابق با شرایط و مشخصات مندرج 

در اوراق مزایده، با قیمت پایه کارشناسی از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند.
ج: سپرده شــرکت در مزایده- حداقــل معادل 5 درصد قیمت پیشــنهادی به صورت 
ضمانت نامه بانکی)غیر از بانک ملت( و یا چک بانکی تضمین شده در وجه بانک ملت مدیریت 

شعب استان خوزستان بابت شرکت در مزایده
د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اســناد مزایده- ارائه درخواســت کتبی و فیش 
واریزی مبلغ 200/000 ریال به حساب درآمد متفرقه اداره امور مالی خوزستان با کد حسابگری 

0639/5 )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت(
ه: محل دریافت اسناد مزایده- اهواز- بلوار آیت اله بهبهانی- نرسیده به میدان جمهوری 
ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان خوزستان- طبقه چهارم- اداره تدارکات و ساختمان 

بانک ملت استان خوزستان
زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1397/10/1 تا 1397/10/13
مهلت ارسال مدارک مزایده تا تاریخ 1397/10/15 ساعت 13 بعدازظهر

تاریخ بازگشــایی پاکات مزایده روز یکشنبه مورخ 1397/10/16 ساعت 15 در مدیریت شعب 
بانک ملت خوزستان- طبقه هشتم

ازم به ذکر است که بانک در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
شرح مختصری از مشخصات اموال:

شــناور یدک کش به نام آریا 2 به ســال ساخت 1390 به طول 25/15 متر و عرض 7/25 متر 
و عمق 3/69 جنس فوادی به شــماره ثبت 20756 خرمشــهر و به قیمت پایه کارشناســی 

60/000/000/000 ریال
شــناور دوبه باری به نام جام جم یک به ســال ســاخت 1381 به طول 44/56 متر و عرض 
7متر و عمق 3/2 متر به ظرفیت خالص 180 محل ساخت سربندر جنس فواد به قیمت پایه 

کارشناسی یازده میلیارد ریال
شــناور باری به نام ثامن به سال ســاخت 1389 به طول 44/88 متر و به عرض 9/55 متر و 
به عمق 4 متر و به ظرفیت خالص 268  محل ســاخت خرمشــهر جنس فواد به قیمت پایه 

پانزده میلیارد ریال

آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم          ۹۷/6 

مدیریت شعب بانک ملت استان خوزستان

جانشــین فرمانده انتظامی گفت: نیروی دريايی 
ارتش و سپاه پاسداران در موضوع مبارزه با قاچاق كاا 
و مواد مخدر با نیروی انتظامی همکاری خواهند كرد. 

بــه گــزارش ايرنا، ســرتیپ ايوب ســلیمانی در جمع 
خبرنــگاران افزود: درباره اين موضوع در نشســتی با رئیس 
ستاد مشــترك نیروهای مسلح در بندرعباس مذاکره شد و 
موافقت ايشان در اين زمینه جلب شد و در آينده نزديک اين 

همكاری درعمق دريا و ساحل عملیاتی می شود.
وی تصريح کــرد: برای ارتقای ســطح امنیت و مقابله 
جدی با قاچاق کاا و ســوخت و مواد مخدر با سازمان های 
مختلف نشســت هايی برگزار شده تا اقدام ضربتی و موثر در 

اين حوزه ها داشته باشیم.
جانشــین فرمانده انتظامی خاطرنشان کرد: پرچمدار و 
مسئول مســتقیم و قانونی مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی 

است و ساير قوای مسلح نیز به ناجا کمک خواهند کرد.
سلیمانی ادامه داد: در قاچاق سوخت سه نقطه گلوگاهی 
وجود دارد که يكی از آنها مبادی بارگیری و ديگری مســیر 
تردد ســوخت قاچاق و در نهايت مقصد تحويل سوخت در 
درياست که در تمام اين حوزه ها نیروی انتظامی اشراف دارد 
و تاکنون نیز دســتاوردهای خوبی داشته ايم و در سالجاری 

کشف سوخت قاچاق ۲۰۰ برابر افزايش يافته است.
وی ياد آور شــد: در بحث قاچــاق کاا دو محور وجود 
دارد که يكی از آنها حمايت، پشــتیبانی و زمینه سازی های 
دشمنان اســت و از ســوی ديگر افرادی با وجود مشكات 
اقتصــادی هموطنان فقط به دنبــال مطامع اقتصادی خود 
هستند که نیروی انتظامی با تمام توان با آنها مقابله می کند.

جانشین فرمانده انتظامی:
سپاه و ارتش به موضوع 

مبارزه با قاچاق کاا 
و مواد مخدر ورود می کنند

مديرعامل گروه ملی فواد گفت: دادستان اهواز 
برای آزادی هفت كارگر بازداشــتی اين شركت، قول 

مساعد داده است. 
کسری غفوری، در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: با توجه 
به راه اندازی مجدد کارخانه، دادستان اهواز برای آزادی هفت 

کارگر بازداشتی اين شرکت، قول مساعد داده است.
وی با بیان اينكه حقوق های معوقه کارگران تسويه شده 
است، افزود: امیدواريم خط سوم شرکت نیز از هفته آينده با 
ورود شمش از شرکت فواد خوزستان، مجدداً راه اندازی شود 

و نسبت به تولید میلگرد اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، کارکنان شرکت گروه ملی 
فواد در ماه های آبان و آذر امســال با برگزاری تجمعاتی در 
سطح شــهر اهواز، خواستار رســیدگی به وضعیت شرکت، 
راه اندازی مجدد خطوط تولید و دريافت مطالبات خود شدند.
در پــی تعطیلی شــرکت، برای حل مشــكات مالی و 
پرداخت مطالبات معوقه کارکنان، شــرکت گروه ملی فواد 
ايران از فروش محصوات تولیدی خود در بورس معاف شد.

ادامــه برپايی تجمعات غیرقانونی تعــدادی از کارکنان 
علیرغم دريافت بخش عمده مطالبات خود، موجب بازداشت 
تعدادی از آنها شــد که تاکنون همگی آنها به جز هفت نفر، 

آزاد شدند.

فرمانده انتظامی شهرســتان ساوجباغ گفت: 
هکر 1۸ ساله ساكن تهران توسط پلیس  فتای استان 

البرز شناسايی و دستگیر شد.
ســرهنگ مهدی فضلی علیشــاه در گفت  وگو با فارس 
در البــرز اظهار داشــت: چنــدی پیش يک شــهروند به 
پلیس  فتا شهرســتان ساوجباغ مراجعه کرد و از برداشت 
 وجه ســه میلیون تومانی از حســابش خبــر داد و اعام 

شكايت کرد.
وی با بیان اينكه طبق گفته مراجعه کننده اين برداشت 
پول طی ســه مرحله اتفاق افتاده است، افزود: بررسی اين 
پرونده توســط کارآگاهان مجرب پلیس در دستور کار قرار 

گرفت.
وی اضافه کرد: سرانجام مشــخص شد فرد ناشناسی 
در قالب آگهی فروش وســیله بازی به نام دستگاه xbox در 
برنامه ديوار در قبال پرداخت وجه، مشــخصات کاربران را 

هک و موجودی حساب آنها را برداشت می کرد.
وی بــا بیان اينكــه محل زندگی فرد هكــر در تهران 
شناسايی شده است، اضافه کرد: شخص متهم پس از چند 
روز طی يک عملیات غافلگیر کننده دستگیر و به پلیس فتا 

استان البرز تحويل داده شد.
فرمانده انتظامی ســاوجباغ با بیان اينكه بررسی اين 
پرونده ادامه دارد، يادآور شد: طی بازجويی های انجام شده 
فرد منكر برداشت وجه از حساب مردم می شد اما در نهايت 
اعتراف کرد که مســئولیت وی تحويل اقام سفارشــی به 

مشتريان بوده است.
فضلی علیشاه از يافتن تجهیزات رايانه ای از خانه متهم 
دستگیرشــده خبر داد و ادامه داد: با بررسی سیستم متهم 
چندين برنامه هک کشــف که در نهايت منجر به اعتراف 

شخص بازداشت شده شد.
به گفته وی هكر با ترفند فروش وسايل بازی در سايت 
ديوار و فروش آن به صورت اينترنتی حســاب ۲۰۰ نفر از 

مشتريان را هک کرده بود.
فرمانده انتظامی ساوجباغ مقدار کاهبرداری متهم را 
چهار میلیارد ريال برشمرد و افزود: در حال حاضر متهم در 

مراجع قضايی است و سیر قانونی پرونده را طی می کند.

قول مساعد دادستان اهواز 
برای آزادی هفت کارگر فواد

دستگیری هکر 18 ساله 

معاون فرماندار كانشهر اهواز گفت: نشت گاز و 
انفجار ناشــی از آن در منطقه منبع آب اهواز موجب 
تخريب ۲ منزل مسکونی، جان باختن يک كودك 1۸ 

ماهه و مصدوم شدن چهار نفر شد. 
علی بويری در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: براساس 
اعام سازمان آتش نشانی شهرداری اهواز ساعت ۲۲ شامگاه 
جمعه ۲ منزل مسكونی در منطقه منبع آب اهواز بر اثر نشت 
گاز و انفجار به صورت کامل تخريب شدند که در اين حادثه 
يک کودك ۱8 ماهه به نام ابوالفضل در زير آوار گرفتار شــد 

و جان خود را از دست داد.
وی اظهــار داشــت: در همان ســاعات اولیــه انفجار، 
خودروهای آتش نشانی و امدادی به محل اعزام شدند و چهار 
نفر را که به صورت سطحی مجروح شده بودند از منزل خارج 

کردند و به بیمارستان انتقال دادند.
معاون فرماندار کانشــهر اهواز افــزود: آواربرداری اين 
منازل تخريب شــده بیش از سه ساعت به طول انجامید که 
در نهايت يک مرد حدود 35 ســاله زنــده از زير آوار بیرون 
کشیده شد اما کودك ۱8 ماهه که تاش ها برای پیدا کردن 
او حدود ۲ ساعت زمان برد، بر اثر شدت جراحات وارده جان 

خود را از دست داد.
اقدامات ازم برای بررسی دقیق علت حادثه در دستور 

کار قرار گرفته است.
بويــری تصريح کرد: فردی که از زيــر آوار زنده بیرون 
کشیده شــد از ناحیه پا و گردن آســیب جدی ديد که به 

سرعت به بیمارستان انتقال داده شد.
اين چهارمین حادثه مشــابهی اســت کــه در ماه های 
گذشته در منطقه منبع آب اهواز و کوی رمضان رخ می دهد. 
سال گذشته نیز انفجار گاز باعث تخريب يک منزل مسكونی 
در اين منطقه شــده که ۲ کــودك در اين حادثه جان خود 

را از دست دادند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از كشف 1۷ 
میلیارد تومان كاهبرداری در زمینه اسناد ملکی در 

شهريار خبر داد.
سرتیپ محســن خانچرلی در گفت وگو با مهر افزود: 
در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت يک باند جعل اسناد 
و کاهبرداری در شــهريار، موضوع در دستور کار پلیس 

آگاهی اين فرماندهی قرار گرفت و کارآگاهان اين پلیس با 
انجام اقدامات اطاعاتی موفق به شناسايی متهمان شدند.

وی با اشــاره به اين که متهمان با جعل اسناد ملكی، 
اقــدام به فروش مال غیر می کردند، اظهار کرد: در اقدامی 
عملیاتی هشــت متهم هنگام خريــد و فروش يک زمین 
دستگیر و در بازجويی ها به ۱۷ میلیارد تومان کاهبرداری 

و فــروش پنج هزار متر مربع زمین مــال غیر و ۱۷ فقره 
کاهبرداری به شــیوه های مختلف از شــهروندان اعتراف 

کردند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران يادآور شد: متهمان 
پس از تشكیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان 

شدند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: مردم باور دارند كه 
فرزندانشان در نیروی انتظامی در حال خدمت به آنها 

هستند.
به گزارش پايگاه خبری پلیس، ســردار حسین اشتری 
در همايش عمومی فرماندهان، روســا و مديران فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ، با گرامیداشــت نهم دی، اظهارداشت: 
روز 9 دی ماه، دشــمنان با توطئه ها و نقشه های شوم خود 
به دنبال براندازی نظام مقدس جمهوری اســامی بودند اما 

با هوشیاری مردم عزيز به اهداف پلید خود دست نیافتند.
اشــتری يادآور شــد: يكی از روزهای پرافتخار مردم، 9 
دی ماه اســت که همه برای بیعت با رهبر معظم انقاب پا 
به میدان گذاشــتند که اين را می توان در شعارها، نوشته ها 
و تصاويــر آن روز که همه حاکی از وايت پذيری مردم بود، 

مشاهده کرد.
وی با  اشاره به اينكه قبل از اينكه وزارت کشور نتايج آراء 
انتخابات را اعام کند، ســران فتنه با سر دادن شعارهايی به 
کشور خیانت کردند، تأکید کرد: بايد آنان در دادگاه الهی و 

پیش مردم محاکمه شوند.
فرمانده ناجا ادامه داد: افتخار ناجا اين اســت که حافظ 
جان، مال و ناموس مردم است، نیروی انتظامی در کنار مردم 
فهیم ايستاده است و مردم هم باور دارند که فرزندانشان در 

اين نیرو در حال خدمت به آنها هستند.
ســردار اشــتری افزود: طی نظرســنجی هايی که سال 
گذشته توسط چهار موسسه معتبر انجام شد، نیروی انتظامی 
جزء چهار گروه نخســت به دلیــل اعتماد مردم به ناجا قرار 
دارد؛ امسال نیز در بین 3۲ دستگاه در رتبه دومین دستگاه 

از نظر اعتماد مردمی قرار گرفته است.
افزايش احساس امنیت در شهر تهران 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم در همايش فرماندهان، 
روسا و مديران پلیس پايتخت، ضمن ارايه گزارش عملكرد از 
بخش های مختلف اين يگان، گفت: در مدت 9 ماه گذشــته 

احســاس امنیت در شــهر تهران ارتقا يافته و میزان حجم 
رضايت شهروندان از عملكرد پلیس افزايش يافته است.

ســردار حســین رحیمی افزود: تاش کرديم در کنار 
اقدامات انتظامــی، اقدامات اجتماعی و فرهنگی نیز صورت 
گیرد که اين امر به مدد تاش بخش های اجتماعی مســتقر 
در کانتری ها و پايگاه های اجتماعی در بخش های انتظامی، 

صورت گرفته است.
رحیمی با  اشــاره به تاش های دشمنان در 9 ماه اخیر، 
اظهارداشــت: دشــمن در صدد ضربه به کشــور، خصوصا 
پايتخت است اما کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به 
صورت شبانه روزی تاش کرده اند تمام تحرکات دشمن را با 
انجام اقدامات پیش دستانه و اشراف اطاعاتی ناکام بگذارند.

وی به انهدام جرائم ســازمان يافته و باندها پرداخت و 
گفت: طی 9 ماه اخیر، يک هزار و 4۰6 باند جرايم ســازمان 
يافته شناسايی و منهدم شــدند که نسبت به سال گذشته 
رشد ۱۲ درصدی داشته است، همچنین طی اين مدت، 658 
مرحله طرح ارتقاء آرامش محات در قالب 65 موضوع و در 
3۷5 محله تهران به مرحله اجرا درآمد که محصول آن اين 
بود که جرايم خشــن در تهران رخ ندهد يــا قبل از اينكه 

اقدامی صورت بگیرد، شناسايی شود.
رئیس  پلیس پايتخت با  اشاره به  اشراف اطاعاتی پلیس 
آگاهی طی يک ماه گذشــته بیان کرد: با تاش کارآگاهان 
پلیس، دو باند ســرقت مسلحانه قبل از اقدام سرقت بانک و 

طا فروشی شناسايی و متاشی شدند.
سردار رحیمی با بیان اينكه طی 9 ماه گذشته بیش از 9 
میلیون و 4۰۰ هزار تماس با مرکز فوريت های پلیسی ۱۱۰ 
گرفته شده که از اين میان چهار میلیون و 5۰۰ هزار تماس 
عملیاتی شده است، خاطرنشــان کرد: طی اين مدت ۱4۰ 
هــزار تماس لحظه ای درخصوص جرايــم مهم از مردم اخد 
شد، همچنین در بخش رضايت مردمی بالغ بر 9۰ درصد از 

عملكرد پلیس رضايت داشتند.

به گفته وی، در بحث جرايم جنايی با تاش کارآگاهان 
پلیس آگاهی تهران بزرگ بالغ بر 93 درصد جرايم کشــف 
شد که نسبت به مدت مشابه 88 درصد افزايش داشته است.
ارائه گزارش پلیس از حادثه اتوبوس دانشگاه 

آزاد به مقام قضائی
فرمانــده انتظامــی تهران بزرگ همچنین در حاشــیه 
اين همايش در جمع خبرنگاران با اعام تشــكیل کارگروه 
کارشناســی پلیس درباره حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد علوم 
تحقیقــات، گفت: درباره اين حادثــه آخرين نظر را به مقام 
قضايی روز يكشنبه اعام کرديم، در حقیقت سهم دانشگاه، 
جاده، مســیر و پیمانكاران مشخص و تحويل مراجع قضايی 

داده شد و کار کارشناسی پلیس در اين زمینه تمام شد.
به گزارش ايســنا رحیمی افزود: عمــدی در اين قضیه 
نبوده و عمدی بودن منتفی است و بیشتر بی توجهی و سهل 
انــگاری در اين موضوع دخیل بوده اســت که مقام قضايی 

نتیجه نهايی را اعام خواهند کرد.
وی ادامــه داد: در رابطه با بحث ايمنی بايد پلیس نظر 
دهد يعنی پیشــنهاد اينكه چه اقداماتی بايد انجام شــود تا 
مســیر رفت و آمد امن شود برعهده ماســت اما اقدامات را 
بايســتی دســتگاه های مربوطه مانند راهسازی و شهرداری 

انجام دهند.
رئیس پلیس تهران در پاســخ به اين سؤال که آيا پلیس 
به موضوع ايمنی دانشــگاه علوم تحقیقات ورود داشته است 
يا خیر گفت: حتما بايســتی بنا به درخواست وزارت علوم، 
دانشگاه آزاد ومراجع ذی ربط، اين درخواست از پلیس انجام 
شود که تاکنون هیچ درخواستی از پلیس در اين زمینه نشده 

است و ما هم برابر قانون به اين موضوع ورود نكرديم.
رحیمی درباره موضوع نداشــتن معاينــه فنی اتوبوس 
مذکور نیز اظهارداشت: پلیس هر خودرويی که فاقد معاينه 
فنی باشــد را طبق روال در داخل شهر اعمال قانون می کند 

اما در داخل دانشگاه اين امكان برای ما وجود ندارد.

سردار  اشتری:

مردم باور دارند که نیروی انتظامی 
در حال خدمت به آنها است

مرگ کودک 18 ماهه 
در انفجار منزل مسکونی اهواز

مدير روابــط عمومــی مركز مديريت حــوادث و 
فوريت های پزشــکی فارس گفت: در حادثه برخورد 
يک دســتگاه مینی بوس حامل كاركنان معدن با يک 
دســتگاه كامیون در اين استان، يک نفر كشته و 1۲ 

نفر مصدوم شدند. 
حســن همتی، در گفت و گو با ايرنا افــزود: اين حادثه 
ساعت حوالی 6 صبح ديروز )دوشنبه( در محور فرعی آباده 
طشــک - نی ريز )حوالی روســتای چاه گز( در شرق فارس 

روی داد.
وی ادامه داد: ماموران اورژانس به همراه چهار دســتگاه 
آمبوانس در محل حاضر شدند و نسبت به انتقال مصدومان 

به مراکز درمانی نی ريز اقدام کردند.
در اثر اين حادثه رحیم بهمرد جان خود را از دست داد.

آب  انتقال  و  مطالعات شیرين سازی  مجری طرح 
از دريای عمان به استان های مرزی شرق كشور گفت: 
بزرگ ترين طرح انتقال آب از دريای عمان به ســه 
استان شرق كشور توسط بخش خصوصی و با هزينه 

1۵۰ هزار میلیارد ريال اجرا می شود. 
علی عبداللهی باغ ســیاهی، در گفت وگو با ايرنا افزود: 
طرح انتقال آب از دريای عمان به شــرق کشور برای جبران 
کمبود آب در استانهای خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و 

بلوچستان پیش بینی شده است. 
وی بیان کرد: خشكسالی های متوالی، کاهش بارندگی، 
وضعیت بحرانی دشت های استان، افت شديد سطح آب های 
زيرزمینــی و لزوم ترمیــم آبخوان های بحرانــی و افزايش 
جمعیت، اکنون انتقال بین حوزه ای آب خراســان رضوی و 
شرق کشور را بیش از هر زمان ديگری ضروری ساخته است. 
وی گفــت: کســری مخــازن آب کشــور در مجموع 
۱۰/5میلیارد متر مكعب است که ۱/۷میلیارد متر مكعب آن 
مربوط به سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی 

و خراسان رضوی است. 

عبداللهی خاطرنشان کرد: اجرای مطالعات طرح انتقال 
آب از دريای عمان به شرق کشور که اکنون از پیشرفت ۷۰ 
درصدی برخوردار است به شــرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی واگذار شــده که در ابتدای سال آينده اين مطالعات 

پايان می يابد. 
وی هزينه اجرای مطالعات طــرح مزبور را 35 میلیارد 
ريال عنوان کرد کــه عملیات اجرای اين طرح پس از پايان 

طرح مطالعاتی در سال آينده آغاز خواهد شد. 
عبداللهی در ادامه گفت: طبق مطالعات انجام شده طول 
خط انتقال آب از دريای عمان به شــرق کشور که مبدا آن 
دريای عمان و مقصد نهايی آن خراسان رضوی است، حدود 
يک هزار و 6۰۰ کیلومتر پیش بینی شــده که اين آب تنها 

برای آشامیدن و صنعت به مصرف خواهد رسید. 
وی بیان کرد: طبــق تمهیدات صورت گرفته اين طرح 
در ســه مرحله انجام می شــود که اجرای کل طرح با تامین 
اعتبارات مربوطه حدود هفت ســال به طــول می انجامد و 
شیرين ســازی آب با همكاری شــرکت طوس آب و مشاور 

هلندی )witteveen bos( در مبدا صورت می گیرد. 

مرگ کارگر معدن 
رئیس كل دادگستری اصفهان گفت: اخالگران دراثرتصادف مینی بوس

نظام اقتصادی در اين اســتان به 3۰ سال حبس و 
پرداخت يکهــزار و ۲۰۰ میلیارد ريال جزای نقدی 

محکوم شدند. 
به گزارش ايرنا، احمد خســروی وفــا ، افزود: متهم 
رديــف اول حمیدرضا جان قربــان فرزند علمدار به اتهام 
اخال در نظام اقتصادی کشور از طريق قاچاق تجهیزات 
پزشكی، ايمپلنت های اسكلتی و پروتز به ۲۰ سال حبس 
قطعی و پرداخت يكهزار و ۲۰۰ میلیارد ريال جزای نقدی 
محكوم شد.وی ادامه داد: متهم رديف دوم آزاده سجاديه 
فرزند يحیی بــا همین اتهام به ۱۰ ســال حبس قطعی 
محكوم شده اســت.وی بیان کرد: هر دو متهم  اکنون در 
زندان به ســر می برند و نســبت به هر دو متهم حكم در 
حال اجراســت و حبس متهمان آغاز شده است. به گفته 
وی يكهــزار و ۲۰۰ میلیارد ريال جزای نقدی متهمان به 
نفع دولت وصول می شود.خسروی وفا خاطرنشان کرد: اين 

پرونده متهمان ديگری هــم دارد که به عنوان معاون در 
جرم اتهام به آنها وارد است و پرونده نسبت به اين موضوع 
همچنان در دادسرا مفتوح است.به گفته وی افرادی که از 
ايــن ايمپلنت ها، پروتزها و تجهیزات قاچاق ايراد و صدمه 
بدنی به آنها وارد شده می توانند به دادسرا مراجعه و طرح 
شكايت کنند.رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصريح 
کرد: تاکنون حدود هشــت نفر که به آنها صدمه از طريق 
تجهیزات پزشــكی قاچاق وارد شــده به دادسرا مراجعه 

کردند و اين پرونده شاکی خصوصی دارد.
وی بیان کرد : پرونده رســیدگی به شكايت شاکیان 
خصوصی در دادســرا مفتــوح و در حال جمع آوری عدله 
هســتیم و در صورت تكمیل پرونده نسبت به اين بخش، 
پرونده شاکیان خصوصی وارد دادگاه و مورد رسیدگی قرار 
می گیرد.وی درخصوص دادن رشوه حدود دوهزار و 3۰۰ 
میلیارد ريال اين متهمان به ديگر پزشــكان اظهارداشت: 

چنین موردی در پروند متهمان نبوده است.

حکم دو نفر از مفسدان اقتصادی در اصفهان صادر شد

عملیات طرح انتقال آب دریای عمان 
اجرا می شود

کاهبردار 17 میلیارد تومانی در دام پلیس



به دنبال پخش سهوی تصاویر نامناسب
کارمندان خاطی صداوسیمای مرکز کیش برکنار و توبیخ شدند

اخبار کشور

درمکتب امام

ای پیروان عیسی)ع( بپاخیزید
اى پدران كليسا و روحانيان تابع حرت عيى، بپاخيزيد و از مظلومان جهان 

و مستضعفان گرفتار در چنگال مستكران پشتيباى كنيد، و براى رضاى خدا و پروى 

دستور حرت مسيح يك بار هم ناقوس ها را در معابدتان به نفع مظلومان ايران 

و محكوم مودن ستمگران به صدا درآوريد.
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صفحه 11
سه شنبه 11 دی 1۳۹۷

۲۴ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۸۹

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
مشکل جدی اصاح طلبان در دوره آینده 

تفاهم با مردم است
سرویس سیاسی-

تا چند سال دستاورد دولت برجام معرفی می شد و پس از عمل نکردن اوباما به تعهدات برجامی و سپس زیر میز زدن 
ترامپ حامیان دولت برای دستاوردسازی، سراغ مسایل دیگری از قبیل تک نرخی شدن تورم رفتند و با آغاز سال 97 و 
موج گرانی ها حاا موسوی اری می گوید دستاورد دولت خارج کردن جامعه از فضای امنیتی است! او همچنین گفته است 

که مشکل جدی اصاح طلبان در دوره آینده تفاهم با مردم است.
روزنامه سازندگی دیروز گفت وگویی را با سید عبدالواحد موسوی اری، وزیر کشور دولت اصاحات با عنوان »حجاریان 

در اکثریت نیست با صندوق رای قهر نمی کنیم« منتشر کرد.
 خبرنگار از وی پرسیده؛ »برخی معتقدند جامعه مخاطب اصاح طلبان به سمتی که آقای سعید حجاریان و طرفداران 
عقیده ایشان هستند،  گرایش دارند. یعنی گذر از انتخابات و گذر از شکل اصاح طلبی انتخاباتی« موسوی اری می گوید: 

»من این را قبول ندارم. آنها نگاه اکثریت نیستند.«
وی در پاسخ به این سؤال که »فکر می کنید نگاه جامعه به اصاح طلب ها همان نگاه قبلی است؟« گفته: »دولت آقای 
روحانی را با دولت احمدی نژاد مقایسه کنید! مجلس دهم را با مجلس نهم مقایسه کنید! فضای امنیتی آن روز ها را با فضای 
امروز مقایسه کنید! حتما تغییراتی به وجود آمده است. ولی در مورد اینکه آقای روحانی توانسته است به مطالبات مردم 
جواب بدهد یا نه و اینکه فراکسیون امید توانسته است در مسیر خواست مردم قدم های بلندی بر دارد یا نه، باید گفت ما 

در این مرحله با ضعف هایی روبه رو هستیم.«
به گفته موسوی اری دستاورد دولت آقای روحانی و مجلس دهم شده تغییر فضای امنیتی! که البته با شکایات دولت 
از رسانه های منتقد صحت آن مبرهن است. ضمن اینکه همین فراکسیون امید طرحی را به عنوان تأمین امنیت مراسمات 

رسمی و غیررسمی پیگیری می کرد که در آن برای سؤال کنندگان مجازات در نظر گرفته شده بود.
وزیر کشور دولت اصاحات می گوید: »..وضعیت اقتصاد این است البته آقای روحانی مقصر اصلی نیست موانع بیرونی 
و داخلی و وضعیت بعضی از همکاران دولت در این مشکات نقش دارند جناح رقیب آقای روحانی اصا از زمان و فضای 
انتخابات خارج نشده است و همچنان به دنبال مچ گیری و جو سازی و وارد کردن فشار بر دولت است. باید بحق گفت که 
آقای روحانی در جاهایی کمی ها و کاستی هایی دارد و به نصایح کارشناسانه توجه نکرده است. ولی در جایی باید گفت که 

او از بیرون و از داخل در فشار است. آقای روحانی در این بستر کار می کند گرچه می توانست بهتر کار کند.«
البته آقای اری برای توجیه ناکارآمدی دولت احتماا بهانه دولت قبل، دولت سایه و دولت پنهان را فراموش کرده اند 

بیان کنند!
فراکسیون امید ضعف هایی دارد

در بخش دیگری از مصاحبه، موسوی اری سؤال »یکی از نقد هایی که طی دو سال گذشته به اصاح طلبان وارد شده 
عدم رعایت ساختار های دموکراتیک است. تا چه حد این انتقاد را موجه می دانید؟« را اینطور جواب داده: »در کلیه کارهایی 

که شورای عالی تصمیم گیرنده است دقیقا همان روند و روش های دموکراتیک رعایت می شود.«
اما این در حالی است که طیف هایی از جریان اصاحات، نقدهای جدی به رویه شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان 
دارند. چندی پیش 100 جوان اصاح طلب در نامه ای به خاتمی با  اشاره به این عملکرد شورا، از فردمحوری، سهم خواهی 
و خویشاوند سااری در این جریان انتقاد کردند و خواستار راه اندازی نهادی بیش از پیش دموکراتیک و برآمده از روندهای 

انتخابی، شفاف و منطقی شدند.
موســوی اری همچنین اظهار داشــته: »وقتی از اصاح اصاحات حرف می زنیم یعنی اصل حرکت اصاح طلبانه را 
تایید می کنیم. باید در ساختار تصمیم گیری اصاحی صورت بگیرد. در سال 9۲ آقای هاشمی و بسیاری از چهره های ما 
ردصاحیت شدند. آقای روحانی و آقای عارف ماندند و جمع بندی این بود که اگر هر دو بمانند قطعا شکست می خورند و 
باید یکی بماند. ریش سفیدی کردند و رفت وآمدهایی صورت گرفت و آقای عارف ایثارگری کردند و کنار رفتند. این کار در 
زمان خود یکی از کارهای بسیار بزرگ بود چون جریان تعامل خواه جامعه را از شکستی قطعی نجات داد. ولی آیا می توان 

همیشه از این روش استفاده کرد؟ شاید همیشه نتوان از این روش استفاده کرد.«
وی گفته: »اصاح طلبان در دوره آینده با مشکل جدی تفاهم با مردم روبه رو هستند، جای تردید ندارد. ولی اینکه تفاهم 
با مردم شدنی است یا نه قطعا ممکن است ولی به این شرط که مسیر را به گونه ای اصاح کنیم که با مردم همراه باشیم.«

کدامتان استعفا کردید؟!
روزنامه زنجیره ای آرمان طی یادداشــتی به بهانه اتفاق تلخ دانشــگاه آزاد که منجر به فوت و مجروحیت تعدادی از 
دانشجویان شد نوشت: در همه جای دنیا حتی بی سوادان و کم سوادان هم برای دانشجو احترام خاصی قائل هستند. حاا 
چه شده که مدیران دانشگاهی که از بزرگترین دانشگاه های کشور است چنین رویه ای را با دانشجویان در پیش گرفته اند؟ 
مســئوان این دانشگاه به جای پاسخگویی، عذرخواهی و حتی استعفا به فرافکنی روی می آورند. ااقل رئیس واحد علوم 

وتحقیقات باید برکنار می شد.
 گفتنی است رئیس دانشگاه آزاد پس از این رویداد تلخ روز شنبه در بخش خبر شبکه یک، ضمن عذرخواهی گفت: 

» با شجاعت عذرخواهی می کنیم،کوتاهی های ۳0 ساله در علوم و تحقیقات سبب بروز مشکل شد.«
مدعیان اصاحات همواره از فرصت ها برای تخریب و حذف رقیب نهایت استفاده را می برند ولی به این نکته هیچ اشاره ای 
نمی کنند که ساانه صدها اتفاق در حوزه های مدیریتی آنان از وزارت علوم و آموزش و پرورش گرفته تا وزارت کار و...رخ 

می دهد و کدامشان استعفا داده اند و یا عذرخواهی کرده اند؟!
خطای صدا و سیمای کیش بهانه توجیه خیانت های برخی!

 روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد نیز اتفاق تاســف بار روی داده در صدا و ســیمای کیش را بهانه قرار داده و نوشته است: 
» چگونه است که اگر یک رسانه مکتوب )روزنامه یا مجله( اشتباهی مرتکب شود حمل بر توطئه می شود و به کمتر از توقیف 
و بازداشت رضایت نمی دهند و خواستار عزل و استیضاح وزیر ارشاد هم می شوند ولی در این فقره بر دامان مدیرکل هم 
گردی نمی نشیند؟« نویسنده افزوده است: » توضیح مدیرکل صدا و سیمای کیش به نظر ما قانع کننده است و معلوم است 
که مدیران آگاهی نداشته اند و به خاطر خطای دیگری نمی توان درخواست عزل او را داشت. اما می توان انتظار داشت که 

صدا و سیما همین رفتار را با دیگران نیز داشته باشد.«
گفتنی است مدیرکل صدا و سیمای کیش از سمت خود به دنبال این خطای بزرگ برکنار شده است ولی روزنامه های 
زنجیره ای که در این قبیل خطاها و بزرگتر از آن خیانت ها از دوره اصاحات تاکنون در بازکردن مســیر تهاجم فرهنگی 
دشمنان سابقه دارند همواره از خطاهای دیگران یا بهانه ای برای حذف رقیب می سازند یا خطاها و خیانت های خود را به 

واسطه آن توجیه می کنند و می گویند این به آن در!
رنگ کردن عبرت و جای الگو ارائه دادن!

حســین مرعشی، ســخنگوی حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت:»روحانی از الگوی موفق برجام 
بهره بگیرد«

برخاف ادعای این فعال اصاح طلب، برجام نه تنها الگو نیست، بلکه یک درس عبرت است که باید با توجه به خسارت 
محض و هزینه های سنگینی که به کشور و مردم تحمیل کرد، از تکرار آن در سایر امور پرهیز کنیم.

روحانی-آبان 96- گفته بود:»به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام می دهند که با ما مذاکره کن، این کشورها مگر 
دیوانه شده اند که با شما مذاکره کنند. شما علناً مذاکره دیروز را زیرپا می گذارید.«

ظریف-آذر 9۵- با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود:»من اعتراف می کنم که اشتباه 
کردم و به حرف جان کری اعتماد کردم، اگر استراتژی خودم را دنبال می کردم، اکنون با مشکل مواجه نمی شدم، می پذیرم 

که اشتباه کردم و مسئولیت آن را قبول می کنم، ما با صحبت و قول آقای کری اظهارنظر کردیم«.
در روزهای گذشــته، ظریف گفته بود: »دســتاوردهای برجام روی هواست«. در هفته های گذشته نیز عراقچی گفته 

بود:»مزایای برجام برای ایران نزدیک به صفر شده است.«
تولید، قربانی اقتصاِد برجام زده!

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: »تولید کننده ها با وجود اینکه مبلغ زیادی را برای تهیه مواد اولیه هزینه کرده اند، 
نمی توانند کاای خود را به فروش برسانند و به دلیل مشکات مالی، نمی توانند چک هایی را که برای خرید مواد اولیه داده 

بودند پاس کنند«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»بانک مرکزی هر ساله در حالی از روند رو به رشد چک های برگشتی گزارش 
می دهد که به گفته آگاهان اقتصادی، یکی از ســیگنال های مهم این مسئله، مشکات اقتصاد و نبود رونق در بخش های 

مختلف و وضعیت نامطلوب تولید است«.
همدلی در ادامه نوشت:»به عبارتی می توان گفت که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا از سوی مصرف کننده 
افت کرده و کااهای تولید شده هنوز به فروش نرفته اند تا تولید کننده با این پول بتواند مواد اولیه خریداری کرده و کاا 
تولید کند تا با افزایش عرضه قیمت کااها کاهش یابد. این باعث می شود تا تولید کننده پولی برای پاس کردن چک های 
داده شده بابت خرید کاای اولیه نداشته باشد و اقتصاد هر ساله با انبوهی از برگه چک های برگشت خورده مواجه باشد«.

روزنامه های زنجیره ای اذعان دارند که هم قدرت خرید مردم کاهش یافته و هم وضعیت تولید در رکود به سر می برد، 
اما شهامت ندارند تا علت اصلی آن را بیان کنند.

علت اصلی، اقتصاِد برجام زده است. متاسفانه دولت همچنان به وزارت خارجه خاصه شده و وزارت خارجه نیز به برجام 
خاصه شده است. دولت همچنان معیشت مردم را معطل برجام اروپایی و FATF و...نگه داشته و هیچ عائمی مبنی بر 

اجرای اقتصاد مقاومتی و بهره مندی از ظرفیت های عظیم داخلی در عملکرد دولت مشاهده نمی شود.
آشنایی با »حرمت افکار عمومی« همیشه و در همه جا

روزنامه شرق در شماره دیروز گزارشی در مورد روایت های مطرح شده پیرامون عملیات کربای4 منتشر کرده است. 
این گزارش البته بطور خاص تنها به مصاحبه مشاور رئیس جمهور پرداخته است. البته اینجا بحث ما پیرامون این عملیات 
و روایت های ارائه شده نیست. در بخشی از این گزارش از قول آشنا نوشته شده: »اجمال حرف من این است که ما در این 
سال ها نیاز داریم که همه هم احترام فرماندهان نظامی و قهرمانان دفاع مقدس را حفظ کنیم و هم ازم است که فرماندهان 

عزیز ما حرمت افکار عمومی را رعایت کنند...«
حفظ احترام فرماندهانی که زمانی به دفاع از میهن پرداختند و نیز حفظ حرمت افکار عمومی نکاتی بدیهی هستند و از 
جمله امور اخاقی. تنها ذکر این سؤال از مشاورمحترم رئیس  جمهور ازم به نظر می رسد که آیا حفظ حرمت افکار عمومی 
همیشه و در همه جا ازم نیست؟! با توجه به جایگاه آقای آشنا )مشاور رئیس جمهور( و همچنین تخصص او )جنگ روانی( 
این سؤال مطرح می شود که عنوان کردن مسایلی از قبیل »اگر رقیب رای بیاورد در پیاده روها دیوار خواهد کشید« توهینی 

آشکار به افکار عمومی و زیر پا گذاشتن حرمت آن نیست؟
همچنین باید پرسید برای جذب چند رای بیشتر عنوان کردن درجه ای نظامی در یک مناظره تلویزیونی که ماحصل 
حضور و ایثار در جبهه ها بوده و تلویحا آن برتری دادن حقوقدان بودن نوعی بی احترامی به کسانی که در جنگ تحمیلی 
کنج عافیت را رها کردند و به دفاع از میهن شتافتند نمی تواند به شمار آید؟ کدام یک از آشنایان رئیس جمهور به او چنین 

مشاوره هایی داده بودند تا به تخریب و ترورشخصیت رقیب در بستر عدم حفظ حرمت افکار عمومی روی آورد؟

رئیس جمهور: برجام فقط یکی از خیرات دولت است!

1- چرا علی رغم ضرورت نظارت بر قیمت ها و جلوگیری از گرانی لجام گسیخته کاا، 
سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها که سابقاً در سراسر کشور در نرخ گذاری و نظارت 
سیستمی بر قیمت ها نقش کلیدی ایفاء می کرد، اکنون در میدان جنگ اقتصادی خبری 

از آن مشاهده نمی شود!؟
۲- چرا دســتگاه های نظارتی کشــور در شرایط حساس کنونی و ضرورت مبارزه و 
مقابله بی امان با فساد، به طور هماهنگ و هم افزا در قالب برنامه ای هدفمند وارد میدان 

عمل نمی شوند!؟ 
۳- چرا برنامه ای هدفمند و جامع در جهت رعایت صرفه و صاح و حذف برنامه های 
غیر ضرور و زائد در دســتگاه های اداری، با هدف کاهش هزینه های جاری و عمرانی، به 

دستگاه های اجرایی اباغ نمی شود؟
4- چرا با تعیین میزان ارزبری کلیه کااهای ضروری، اقدامی درجهت ساماندهی و 
شفاف سازی قیمت ها، با هدف مقابله برنامه محور با گرانی در جهت جلب رضایت مردم 

صورت نمی گیرد؟
۵- چرا در حالی که دشمن در قالب برنامه ای هدفمند علیه نظام اسامی در حال توطئه 
است، اقدامی برنامه محور و سیستمی برای مقابله با عوامل برهم زننده نظم اقتصادی طراحی 
و عملیاتی نمی شود و بعضاً به صورت موردی با متجاوزین به حقوق مردم برخورد می شود؟

6- چرا در حالی که ایران در فناوری های پیشرفته الکترونیکی دفاعی جزو 10 کشور 
برتر دنیاست از این سرمایه بزرگ علمی و فناوری در جهت شکوفایی دیگر صنایع کشور 
از جمله صنعت خودرو سازی و لوازم صنعتی خانگی به منظور تولید کاا با برند ایرانی و 

رقابت پذیر با برندهای خارجی استفاده نمی شود؟ 
7- چرا دانشــگاه ها که می بایست مولد فناوری و نوآوری و تحول در کشور باشند، 
بیشتر به نهاد های مصرفی تبدیل شده اند و از سرمایه عظیم علمی و فناوری دانشگاه ها، 

طی برنامه ای هدفمند جهت حل مشکات کشور استفاده نمی شود؟
۸- چرا علی رغم اوج گیری توطئه های همه جانبه دشمن علیه نظام اسامی، در نحوه 
برنامه ریزی و مدیریت هیئت دولت، متناســب با شرایط کنونی کشور؛ تحرک، تحول و 
پویایی ازم در جهت مقابله جدی با توطئه های برنامه ریزی شده داخلی و خارجی دشمن 

مشاهده نمی شود؟
9- چرا دولت شــرط پذیرش مســئولیت در دستگاه ها را، ارائه برنامه قوی از سوی 
مدیر و نظارت مستمر بر اجرای آن قرار نمی دهد، که هر مدیری که نتوانست در برنامه ای 
زمانبندی شده مشکات را از سر راه بردارد، کنار برود و فرد واجد شرایط دیگری جایگزین 

آن گردد؟ چرا باید بهای ناکارآمدی مدیران بی کفایت را مردم بپردازند؟
10- چرا دولت با الزام مدیران به خود نظارتی ســازمانی مســئولیت مقابله اولیه با 
فســاد را به عهده مدیر دستگاه اجرایی واگذار نمی کند که در صورت اعام فساد، مدیر 
هر دســتگاه اجرایی نخستین کسی باشد که به قوه قضائیه معرفی می گردد، آیا چنین 
اقدامی موجب نمی شــود که مقابله با فســاد در راس برنامه های هر دستگاه قرار گیرد و 

ریشه فساد خشکانیده شود؟
11- چرا برای هر دستگاهی شاخص های پیشرفت تعیین نمی شود که اگر مدیری 
به علت عدم خاقیت و نوآوری، ناتوان از دســتیابی به آن شــاخص ها بود قبل از آنکه 
پیشرفت دستگاه متوقف به ناکارآمدی مدیر گردد، چنین مدیری جای خود را به مدیری 
توانمندتر بسپارد؟ آیا این رویه منجر به سرعت در خدمت و نهادینه شدن شایسته سااری 

در کشور نخواهد شد؟
1۲- چرا در شــرایط حســاس کنونی از سوی رئیس جمهور محترم، ستاد نظارتی 
قوی که نقش نظارت و ارزیابی ویژه عملکرد دستگاه ها را در جهت حل مشکات مردم 
ایفا نماید تشــکیل نمی گردد؟ چرا عما هیچ گونه نظارتی از ســوی دولت بر دستگاه ها 

مشاهده نمی شود؟
1۳- چرا برای کارآمدی دستگاههای اجرایی و جلب اعتماد مردم، مدیران دستگاه های 
اجرایی ممنوع از شعار و وعده و ملزم به ارائه گزارش اقدام و عمل نمی گردند؟ مگر نه این 
است که مخاطب اجرای باید ها و نباید های مدیران دستگاه های اجرایی خود مدیران هستند؟

14- چرا نوآوری، پویایی و رقابت پذیری در مدیریت دســتگاه های اجرایی کشــور 
مشــاهده نمی  گردد و مدیران توانمند و ایق از مدیران ایستا و خسته در دستگاه های 

اجرایی تمیز داده نمی شوند؟
1۵- چرا توانمندترین نیروی هر دستگاه در رأس آن دستگاه قرار نمی گیرد تا موجبات 
توانمندی و ورود نیروهای قوی و کار آمد به بدنه دستگاه های اجرایی کشور فراهم گردد ؟ 
مگر نه این است که با انتخاب یک مدیر ضعیف و ناتوان، نیروهای قوی و کارآمد به حاشیه 

رفته و رخوت و ناکارآمدی در آن دستگاه حاکم می گردد؟ 
16- چرا دولت طی سازوکاری معین و مستمر از مشاوره نیروهای متخصص، مجرب 
و توانمند مردمی برای حل مشکات اساسی کشور در جهت ارتقاء توانمند سازی نظام 
مدیریتی کشور بهره نمی گیرد و در مواردی تنها به اخذ یک نامه و تشکیل یک جلسه 

اکتفاء می گردد؟ 
17- چرا در شرایطی که دولت نمی تواند حقوق و دستمزد را متناسب با تورم افزایش 
دهد با برنامه ریزی قدرتمند در جهت واقعی سازی قیمت ها و شکست حباب کاذب گرانی 
و نیز بسیج توانمندی های علمی، فنی و کارشناسی کشور برای کاهش قیمت تمام شده 
کاا از طریق ارتقاء بهره وری، از این ابزار مهم برای جبران کاستی حقوق و دستمزد بهره 

نمی برد و سقف قیمت ها  را اراده افراد سودجو و فرصت طلب تعیین می کند؟
1۸- چرا در حالی که در بودجه ســال 9۸ برای تهیه کااهای اساسی 14 میلیارد 
دار ارز اختصاص یافته است، برای تعیین و تکلیف 1۸ میلیارد دار ارز دولتی که ده ها 
هزار میلیارد تومان پول بادآورده به جیب فرصت طلبان ویژه خوار وارد نموده است اقدامی 

قاطع در جهت باز گرداندن حقوق تضییع شده مردم صورت نمی گیرد!؟ 
19- چرا در حالی که اخذ مالیات از یک کاسب جزء مشمول تعبیه دستگاه پرداخت 
الکترونیکی می گردد، برای بازگشت بیش از ۳0 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای 
جبران بی کفایتی و ورشکستگی چند مؤسسه مالی و اعتباری، اقدامی قاطع صورت نمی گیرد 

و این مهم و مواردی دیگر همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند!؟ 
۲0- چرا در حالی که با حذف کامل دالی و واسطه گری، قیمت بسیاری کااها، تا 
دو الی سه برابر کاهش می یابد و بخشی از بار گرانی از دوش مردم برداشته می شود، اقدام 
برنامه ریزی شده و قاطعی از سوی دستگاه های ذی ربط برای قطع دست عوامل سودجو 

و فرصت طلب صورت نمی گیرد!؟ 
۲1- چرا در حالی که آخرین اصاحیه قانون تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی به 
۲0 سال قبل برمی گردد و در شرایط کنونی این قانون به هیچ وجه پاسخگو و باز دارنده 
نیست به گونه ای که گرانفروشی دارو منجر به جریمه تنها ۵000 تومانی می شود! هیچ گونه 
اقدامی برای تصویب قوانین جدید، متناسب با شرایط کنونی نه از سوی دولت در قالب 
ارائه ایحه و نه از ســوی مجلس در قالب تصویب طرح صورت نمی گیرد و محتکران و 
گرانفروشان بی پروا از برخورد قاطع با آنان، در میدان جنگ اقتصادی یکه تازی می کنند 

و مردم در میدان جنگ گرانی تنها مانده اند!؟ 
۲۲- چرا برخی واحدهای تولیدی که با افزایش نرخ ارز، به ناگاه قیمت کااهای خود 
را تا دو الی سه برابر افزایش دادند، به علت نابسامانی در برنامه ریزی و نظارت همچنان 
به دنبال سودآوری و اجحاف به مردم هستند و از سوی دستگاه های ذی ربط نیز اقدامی 
قاطع برای مقابله با این ســودجویی صورت نمی گیرد و بیشتر به بررسی تلویزیونی آن 

پرداخته می شود؟
۲۳- چرا در هیئت دولت اتاق های فکر و برنامه ریزی در قالب هیئت های تخصصی 
اندیشه ورزی در حوزه های مختلف برای برون رفت از مشکات کنونی کشور طراحی تشکیل 
نمی گردد و از توانمندی های بالقوه تمام دستگاه ها در جهت عبور از مشکات اقتصادی 
استفاده ازم نمی شود و برخی دستگاه ها و نهاد ها که می توانند نقش کلیدی در میدان 

جنگ اقتصادی ایفاء نمایند مورد غفلت واقع می شوند؟ 
۲4- چرا در ســازوکار فرسوده و ناکارآمد خصوصی سازی، تحول اساسی در جهت 
ورود عموم مردم به خرید سهام و قطع دست عوامل فرصت طلب و سودجو، سازوکاری 
مســتحکم و اقدامی اساسی صورت نمی گیرد و بیشتر صاحبان رانت و قدرت، به عنوان 
یک طعمه واحد های تولیدی را در اختیار گرفته و پس از بهره مندی، مشکات آنها را به 

دولت حواله می دهند؟ 
۲۵- چرا دولت به منظور شــتاب در پیشرفت و سرعت در خدمت و حل مشکات 
کشــور، فناوران، مبتکران و نوآوران را به صورت موضوعی در ارائه دستاوردهای خاقانه 
خود فراخوان عمومی نمی دهد و از توان عمومی نخبگان و فناوران برای حل مشــکات 

بهره ازم را نمی برد؟
۲6- چرا دولت محترم با تحول در برنامه ریزی و نوآوری در کارآمدی و بمنظور استفاده 
حداکثری از توان وزارتخانه ها و ســازمان ها و نهادها و با هدف هماهنگی و هم افزایی و 
رقابت پذیری، اقدامی مدبرانه و خاقانه از خود نشان نمی دهد و صرفاً به برگزاری سنتی 

دو جلسه در هفته اکتفا می کند؟ 
۲7- چرا در دستگاه های دولتی از توان کارشناسی همه نیروها به صورت رقابت پذیر 
برای سرعت در خدمت و رفع مشکات مردم استفاده نمی شود و نوآوری و خاقیت قربانی 
سلسله مراتب مدیریتی می گردد و استعداد های برتر در سایه روزمرگی مستهلک می شوند؟

___________________
* نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسامی

 27 سؤال کلیدی در انتظار
مدیریت جهادی

دکتر ابراهیم کارخانه ای*

بقیه از صفحه 2
چرا وایتی و چرا دانشگاه آزاد اسامی؟ 
طیف  اشــرافی و زیاده خواهی که بیش از سه 
دهه بر دانشگاه آزاد چنبره زده بودند و این دانشگاه 
عمومی را ملک طلق پدری خود می دانستند، قبل 
و بعد از درگذشت مرحوم هاشمی، خود را به در و 
دیوار زدند تا این مجموعه را که ارزش دارای هایی 
آن پنج سال قبل، ۳00 هزار میلیارد تومان برآورد 
می شــد، با فراهم کردن حیله های شرعی در تیول 
خود نگاه دارند اما نتوانستند. بنابراین دو سال است 
دنبال بهانه برای انتقام گرفتن از روند انحصار زدایی 
در دانشگاه آزاد هســتند. طیف مذکور از دو سال 
قبل )۳0 دی 9۵( که بنا شد دانشگاه سر و سامان 
یافته و شفافیت حقوقی داشته باشد و تحت نظارت 
و حسابرسی قرار بگیرد، احساس خسران می کنند. 
چرا که در فضای تاریک خانه ای گذشــته، هم پول 
پارو می کردند، هم با واگذاری مدرک دکترا و کرسی 
استادی و از این قبیل، اقدام به توزیع رانت و معامله و 
زد و بند های سیاسی می کردند و هم شبکه سیاسی 
و اقتصادی می ساختند. مرور اعترافات حمزه کرمی 
درباره پولشــویی در همین دانشگاه و صرف آن در 

انتخابات و آشوب افکنی سیاسی خواندنی است.
 آقای وایتی تا هنگامی که کنار آقای هاشمی 
دیده می شــد، مــورد احترام و تکریم رســانه ها و 
سیاسیون طیف مذکور بود و سراغ کمترین حاشیه 
یا انتقادی نسبت به وی نمی رفتند. اما هنگامی که او 
در فتنه، میان نظام و هاشمی، نظام را انتخاب کرد و 
سپس در موضوع بیداری اسامی - با وجود کم کاری 

و بی اعتنایی وزارت خارجه دولت دهم- فعال شد، 
مورد بغض همان طیف قرار گرفت.

تلخ کامی سیاست بازان برجامی
 از نقدهای وایتی

اظهارات او در انتخابات 9۲ در تخطئه عملکرد 
دکتر جلیلی و بیان اینکه می شد با غرب به توافق 
رســید، عما به نفع روحانی و پروژه وی تمام شد. 
اما پس از آشکار شدن خســارت های پایان ناپذیر 
برجــام، وایتی اقدام به فاصله گذاری و انتقاد کرد. 
علی رغم فراز و فرودهای سال 9۲، انتقادهای متعدد 
وایتی از روند برجام، کام سیاست بازان برجامی را 

تلخ کرده است.
دکتر وایتی در طول هفت ســال گذشته به 
تناوب - در موضوعاتی مانند بیداری اسامی، حمایت 
از انقاب و مقاومت مردمی یمن، حمایت از مقاومت 
در سوریه و نیز اباغ پیام رهبر معظم انقاب به سران 
برخی کشورها - در خدمت نظام بوده و برخی خأها 

و کم کاری های دیپلماتیک را جبران کرده است. 
برخی از تسویه حساب های سیاسی با بهانه یا 
بی بهانه با او، نه برای زدن خود وی بلکه زدن خدمات 
وی است. وگرنه همان سیاست بازانی که امروز او را 
سیبل حمله قرار داده اند، هنگامی که هنوز با هاشمی 
فاصله گذاری نکرده بود یا نگاه خوش بینانه به مذاکره 
و توافق با غرب داشــت، او را بر صدر می نشاندند و 

تمجید می کردند.
حتما باید با مقصران سوانحی مانند واژگونی 
اتوبوس و تصادم قطار و آتش ســوزی در مدرســه 
زاهدان برخورد شود؛ چرا که جان تک تک شهروندان 

محترم اســت. اما اوا این برخــورد باید حقوقی و 
شــفاف و ثانیا با معیارهای یکسان باشد. نمی شود 
برای وزیر راه خطاکار، نامه تقدیری با امضای 160 
نماینده صادر کرد و سراغی هم از رئیس جمهور )به 
عنوان مسئول مافوق وزیر( نگرفت اما درباره واحد 
علوم و تحقیقات )یکی از ۵۳0 واحد دانشگاه آزاد(، 
صاف سراغ رئیس  دانشگاه آزاد رفت. مرز انصاف و 

بی انصافی، و صداقت و بی صداقتی اینجاست.
کربای4 بهانه است

 هیئت عالی نظارت نشانه است
در ماجرای توئیت محسن رضایی نیز مدعیان 
اصاحات رویکردی مشابه داشتند. این جریان سعی 
کردند از یک موضوع تخصصی نظامی، برای خود 
متاع سیاسی بسازند و با آغشتن آن به خون شهدای 

مظلوم این عملیات، به افکار عمومی بفروشند. 
محســن رضایی دبیر فعلی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در صفحه خود در شبکه اجتماعی 
توئیتر نوشت: »عملیات کربای چهار برای فریب 
دشمن انجام شد. اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن 
فریب بخورد، پس وای به حال نوشته های او.« توئیتی 
که شاید بازتاب آن فراتر از انتظار این فرمانده دوران 
دفاع مقدس بود و عمده نقدهای صورت گرفته نیز 
از این جهت بود که تحلیل های نظامی و مربوط به 
جنگ و دفاع مقدس موضوعی نیست که در فضای 

محدود توئیتر و با ۲۸0 کارکتر بتوان پرداخت.
اما همین توئیت کافی بود تا برخی چهره ها و 
رسانه های اصاح طلب و حتی گردانندگان شبکه های 
ضدانقاب از ضدانقــاب فراری تا برخی مجرمان 

امنیتی که اساســا جنگ را ندیده اند و هیچ نسبت 
و قرابتی با دفاع مقدس و شهدا نیز ندارند به ناگاه 
مدعی خون شهدای عملیات کربای 4 شده و شروع 
به جوسازی علیه این فرمانده دفاع مقدس کردند. 

این درحالی است که برخی چهره های منتسب 
به همین جریان سیاسی در توهین به شهدا، دفاع 
مقدس و ارزش های انقاب اسامی ید طوایی دارند. 
خرداد ماه سال گذشته و همزمان با اعام خبر ورود 
1۳0 شهید دفاع مقدس که اتفاقا برخی از آنها در 
منطقــه عملیاتی کربای 4 تفحص شــده بودند، 
فیض اه عرب سرخی از فعاان سیاسی اصاح طلب 
و از مسئوان دولت اصاحات وقیحانه و بی شرمانه 
نوشت: »مدت ها بود که برنامه تشییع شهید نداشتیم 
اما پیروزی اصاح طلبان و شادی مردم و جشن های 
مردمی در شهرها باعث شده که باز هم فصل تشییع 

شهیدان آغاز بشه.«! 
 در چنین شرایطی جوسازی این سیاست بازان 
بی صداقت علیــه فرمانده دفاع مقدس اذهان را به 
سمت مسئولیت وی به عنوان دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام می برد، آنجا که ایستاده است و باید 
نظارت کند تا به سیاست های کلی تعیین شده از 
طرف رهبر معظم انقاب بی اعتنایی نشود. همه دعوا 
بر سر این است که کاری کنند تا هیئت عالی نظارت 
منفعل شود و به وظایف تاریخی خود عمل نکند، کما 
اینکه تاکنون کوشیده اند با این دست فضاسازی ها 
و جنگ روانی، برخی چهره های انقابی و بزرگان را 
منفعل کرده و به سکوت یا همراهی با اهداف خود 

مجبور سازند.

کاسبی سیاسی با خون جوانان
از کربای 4 تا حادثه دلخراش دانشگاه آزاد

رئیس جمهور برجام را فقط یکی از خیرات 
دولت خواند و گفت این حسنه پایان ندارد!

به گزارش فارس، حجت ااسام حسن روحانی 
رئیس جمهور صبح دیروز )دوشنبه( در جمع مدیران 
ارشد وزارت نیرو اظهار داشت:  از مرکز مدیریت برق 
کشــور که بازدید کردیم، دیدیم چه تاشی انجام 
می شود تا تراز تولید و مصرف رعایت شود و ایجاد این 
تراز کار مهمی است. فروپاشی شبکه در کشورهای 
بســیار پیشرفته رخ می دهد، 10 یا 1۵ سال پیش 
بــرای کاری بــه لندن رفته بودم و در آنجا شــهر 
 لندن ۲4 ساعت دچار فروپاشی شبکه و خاموشی 

شده بود.
روحانی ادامه داد: 1۵ سال است که فروپاشی 
شبکه برق در ایران نداشتیم که کار بسیار بزرگ و 
پیچیده ای است. در کنار برق، آب اهمیت بیشتری 
دارد؛ در ســال جاری به مشکات بزرگی در برق و 
آب نزدیک بودیم، در دوران وزارت آقای چیت چیان 
بــه من گفتند که اگر مجموعه ای از اقدامات انجام 
نشود، مجبور به جیره بندی آب در تهران هستیم. 
دولت اقدامات سریعی انجام داد و اتصال سد ماملو 

به شرق تهران انجام شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه تراز ما در 
آب و برق تراز مثبتی نیســت، تاکید کرد: مبنای 
اداره منابع آبی کشور را باید بر پایه ادامه خشکسالی 
گذاشــت، حال ممکن اســت یک سالی وضعیت 
مناسب و ترسالی باشد چراکه در یک منطقه خشک 
هستیم. اینکه بگوییم با باروری ابرها مشکل را حل 

می کنیم، خیلی به ذهن ما نمی چسبد.
با بارور کردن ابرها مشکل حل نمی شود

روحانی گفت: شــاه در سال 4۲-4۳ می گفت 
ما در ایران مشــکل باران داریــم و آن را به زودی 

با بارور کردن ابرها حل می کنیم. این تفکر شاهانه 
بود که فکر می کرد با بارور کردن مشــکل آب حل 
می شود؛ ممکن اســت در جایی جواب بدهد، اما 

راه حل اساسی نیست.
وی با تأکید بر اینکه آب را باید درست حراست 
کنیم، گفت: هدررفت شبکه انتقال آب از سد کرج و 
سدهای مختلف به تهران در حدود ۲0 تا ۳0 درصد 
اعام شده است که آن مقدار هدررفت بسیار مهم 
اســت و تمام تاش ها برای صرفه جویی مربوط به 
ثابت شــدن همین مقدار هدررفت از شبکه انتقال 

آب می باشد.
حسنات برجام مداوم است!

روحانی بدون  اشــاره به اینکه حسنات برجام 
برای ملت ایران چه بوده اســت یا ارائه یک نمونه 
از حسنات آن با بیان اینکه برخی تنها اقدام دولت 
یازدهم را در برجام خاصه می کنند، گفت: برجام 

یکی از خیرات دولت یازدهم اســت که حسنه آن 
مداوم بوده و برای همیشه باقی می ماند و مانند کار 
خیری است که پایان ندارد اما نباید آن را تنها اقدام 

دولت یازدهم دانست.
رئیس جمهور طرح تحول نظام سامت، احیای 
دریاچه ارومیه، آب رسانی، برق رسانی و گازرسانی به 
روستاها و اینکه حدود 6 میلیون جمعیت روستایی 
در دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم از آب سالم 
آشامیدنی برخوردار شدند را از دیگر اقدامات دولت 
یازدهم برشمرد و ادامه داد: اینکه در پارس جنوبی 
امروز همسان با دیگر کشورها از ذخایر گازی جنوب 
کشور استفاده می کنیم و نیز اینکه در طول ۵ سال 
توانستیم ۲ هزار کیلومتر راه آهن ایجاد کنیم که این 
به اندازه بیش از ۲0 درصد کل راه آهنی اســت که 
در کشور احداث شده است، از دیگر اقدامات دولت 

به شمار می رود.

وی اظهار داشت: دلیل اینکه اقدامات دولت بیان 
و بازگو نمی شود این است که رسانه ها آنها را عنوان 
نمی کنند و صدا و سیمای کشور بین مکروه، واجب، 
مستحب و حرام گاهی دچار مشکل می شود و تصور 
می کند که تعریف از دولت، مکروه است در حالی که 

این اقدام مستحب و یا واجب است.
وی ادامه داد: امروز با تاش مردم و مسئوان 
در گندم به خودکفایی رســیده ایم و در بنزین در 
آســتانه خودکفا شدن هستیم و در گازوئیل و گاز 

نیز به خودکفایی رسیده ایم.
روحانــی با بیان اینکه در ســالیان گذشــته 
هنگامی که در زمســتان نیاز بــه واردات گاز پیدا 
کردیم، یکی از کشورها قیمت گاز را 9 برابر افزایش 
داد و مــا چون مجبور بودیم، قیمت آن را پرداخت 
کردیــم، اما با تاش هایی کــه در این دولت انجام 
گرفت، ســال گذشــته زمانی که همان کشور گاز 
را بــه روی ما قطع کرد، هیــچ اعتنایی نکردیم و 
خــود آنها به دنبال ایــن بودند که چرا برای وصل 
 شدن گاز اقدامی نمی کنیم و این اثر خودکفایی و 

خوداتکایی است.
اگر نیازمند شویم 

کشورهای فقیر هم زورگویی می کنند!
رئیس جمهور اظهار داشت: هنگامی که ما روی 
پای خود می ایستیم، هیچ کس نمی تواند به ما زور 
بگوید. ما تصور می کنیم که فقط آمریکا زورگویی 
می کند، اما حقیقت این است که اگر نیازمند شویم، 
حتی کشورهای فقیر و کشوری که برای آن فداکاری 

هم کرده ایم، شروع به زورگویی می کند.
وی تأکید کرد: احتیاج و نیاز گاهی یک قدرت 
بزرگ را در هم می شکند و این نشان می دهد که ما 

باید روی پای خود بایستیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی 
کل کشور گفت: هر گونه همکاری با تلگرام 
در راه اندازی »ارز رمز پایه گرام« اقدام علیه 
امنیت ملی است و به عنوان اخال در نظام 

اقتصادی کشور با آن برخورد خواهد شد.
جواد جاویدنیا به فارس گفت: یکی از مهم ترین 
عوامل فیلترینگ تلگرام احســاس خطر اقتصادی 
جدی ناشی از فعالیت آن بود که متأسفانه در فضای 
غبارآلود هیاهوهای سیاسی به حاشیه رانده شد و 

مورد غفلت قرار گرفت.
جاویدنیا افزود: در سال 1۳9۵ به دنبال انتشار و 
ترجمه سند راهبردی تلگرام و تاکید آن بر راه اندازی 
ارز »رمزپایه گرام« تا مارس ۲017 )فروردین 1۳97( 
و خطر جدی آن برای اقتصاد کشور تصمیم جدی بر 
فیلتر تلگرام گرفته و اجرا شد که سبب افت شدید 
سهام تلگرام و ضرر 9/۵ میلیارد داری این شرکت 
شــد و در نتیجه عرضه این ارز رمز به نیمه ســال 

۲019 )خردادماه 1۳9۸( موکول شد.
وی ادامه داد: نکته مهم آنجاســت که تلگرام 
به پشــتوانه کاربران ایرانی پر تعــدادش به روش 
سرمایه گذاری ICO مبتنی بر ارز رمز وارد شده است 
که بر مبنای آن طی یک برنامه زمانبندی در صورت 
تحقق ارائه ارز رمز خود موفق به جذب 10 میلیارد 
دار )صد میلیارد تومان( سرمایه خواهد شد و در 
گام اول در بهمن ماه سال 1۳9۵ سندی به امضای 
مدیرعامل تلگرام، پاول دورف و برادرش، نیکوا در 
سایت رســمی کمیسیون بورس و تبادات ایاات 
متحده )SEC( مبنی بر جذب سرمایه برای توسعه 
باک چین TON و پیام رسان تلگرام به مبلغ ۸۵0 
میلیون دار به ثبت رسید. این سهام بهادار با عنوان 
»توافقنامه خرید برای ارز دیجیتال« امضا شده بود. 
حسب اطاعات موثق واصله تا کنون نیز دو میلیارد 

دار جذب سرمایه داشته است.
میهمانی اشرافی تلگرام 

برای برخی کانال داران معروف
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
اظهارداشت: نکته مهم آنجاست که تلگرام تنها به 
شرط حفظ تعداد کاربران فعلی خود خواهد توانست 
به ۸ میلیارد دار باقیمانده دست یابد، بنابراین تاش 
تلگرام برای ارائه نسخه های بدون فیلتر اصا برای 
دلسوزی برای مردم کشور ما نیست بلکه برای حفظ 
منافع خود است که متأسفانه در این راه تعدادی از 
کانال داران معروف تلگرام را برای همراهی با خود 
با صرف هزینه های کان در دوبی و بعضا در ایران به 
میهمانی های اشرافی دعوت و به آنان قول سودهای 
کان در صورت موفقیت در حفظ کاربران تا زمان 

عرضه عمومی گرام داده است. 
متأسفانه اخباری از همکاری برخی نهادهای 
مالی داخلی نیز با این پروژه منتشــر شــده است. 
بنابراین کاما شــفاف اســت که تلگرام و شرکای 
داخلی وی در جلوگیــری از مهاجرت کاربران به 
 نرم افزارهای دیگر حتی نرم افزارهای خارجی مقاومت 

جدی کند.
جوادنیا گفت: همچنین ماحظه شد علی رغم 
اذعان نشریه آمریکایی فارین پالیسی به نقش اصلی 
تلگرام در سقوط ارزش پول ملی ایران در نوسانات 
دار سانسور خبری شدیدی درخصوص آن حکمفرما 
شــد و هیچ مانور خبری خاصی برای اطاع رسانی 
عمومی مردم به ویژه در تلگرام نشد و کاربران تلگرام 
هنوز در فضای ذهنی که تلگرام برای آنها ســاخته 
اســت زندانی هستند و از این واقعیات غافلند و اا 
هیچ یک از هموطنان حاضر نمی شود کمک خود 
را به ابزاری که سبب این همه مشکات اقتصادی 

برای مردم شده است ادامه دهد.

»گرام« با اقتصاد کشور چه خواهد کرد؟
وی ادامه داد: حال نکته بســیار مهم تر تأثیر 
ارائه گرام در اقتصاد کشــور است. وقتی گرام ارائه 
شود با اعتمادسازی کاذب تلگرام با اظهارنظرهای 
غیرکارشناسی و غافانه برخی مسئوان مردم به 
شــدت به خرید این ارز هجوم خواهند آورد و در 
مدت زمان کوتاهی حجم زیادی از دارایی مردم در 
اختیار شرکت خارجی صهیونیستی قرار می گیرد 
که دقیقا از همین نقطه تهدیدات اقتصادی تلگرام 

آغاز می شود.
 سرپرســت معاونت فضای مجازی دادستانی 
کل کشــور افزود: تلگرام در واقع در این شــرایط 
جانشــین سیســتم بانکی کشــور خواهد شد و 
امکان تعیین ارزش پول ملی کشــور و تعیین هر 
سیاستی برای اقتصاد کشــور را در دست خواهد 
گرفت و کافی اســت از ناحیه آمریکا مورد تحریم 
 قــرار گیرد و دارایی عــده کثیری از مردم را بلوکه 

خواهد کرد.
جوادنیــا با اشــاره بــه اینکه ایــن حرف ها 
آمریکاهراسی نیســت بلکه تجربه تاریخی کشور 
ماســت که هر فرد دلســوز را به فکــر وا می دارد، 
اظهارداشت: دستگاه قضایی چشم بیدار نظام است 
و به دقت این روند را رصد کرده است. این معاونت 
با تأسی به مقام معظم رهبری ابتدا با اعتماد به فهم 
و بصیرت انقابی مردم در آستانه حماسه 9دی با 
بیان صریح و بی پرده خطرات یادشــده که در واقع 
امنیت کشور و اصل نظام را نشانه رفته است، مردم 
را به خلق حماســه 9 دی دیگر در فضای مجازی 
و مهاجرت یک باره از تلگرام به ســایر شبکه های 
اجتماعی و به ویژه پیام رسان های توانمند داخلی و 
کورکردن چشم دشمنان نظام و به شکست کشاندن 

این حمله اقتصادی دعوت می نماید.

هشدار به همدستان تهدیدات تلگرام
وی ادامه داد: در گام بعدی نیز هشــدار جدی 
خود را نســبت به افراد و مؤسســاتی که با وعده 
مشارکت در ســهام گرام، دست خیانت به سمت 
مدیــران تلگرام دراز کرده اند اعام می دارد و تذکر 
جدی می دهــد که این امر اقدام علیه امنیت ملی 
و اختال در نظام اقتصادی کشــور است و هر چه 
ســریعتر راه خود را از راه تلگــرام جدا کنند و اا 
با برخورد قاطــع و بدون اغماض خادمان ملت در 
دستگاه قضایی مواجه خواهند شد. به گفته سرپرست 
معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، همچنین 
به افرادی که حســب برخی گزارش های واصله از 
داخل کشــور درارائه پروکسی پرسرعت به تلگرام 
همکاری می کنند هشدار داده می شود که جرم آنان 
نیز کمتر از آن دسته اول نیست و هر چه سریعتر 
قبل از برخورد قانونی ارائه خدمات خود به این جنگ 

افزار اقتصادی را متوقف کند.
مسئوان ســریع تر تکلیف تلگرام را 

روشن کنند
وی ادامه داد: در این راستا ضرورت دارد سایر 
مسئوان فضای مجازی کشور نیز هر چه سریع تر 
تکلیف این نرم افزار صهیونیستی را تعیین کنند و از 
هرگونه اعطای مهلت بیشتر برای تداوم نقشه های 
شــوم اقتصادی این نرم افزار که ناخواسته منجر به 
حفظ منافع اقتصادی آن و تسلط بر اقتصاد کشور 
شــود خودداری کنند و در ایجاد این حماســه از 
مردم غیور کشور و صنعت پیام رسانی قوی داخلی 
که با تمام توان نســبت به قطع وابســتگی کشور 
به بیگانه اعام آمادگــی نموده اند عقب نمانند،در 
غیر این صورت در پیشــگاه خداوند متعال و مردم 
غیور و شــهید پرور کشــور و دستگاه قضایی باید 

پاسخگو باشند.

روایت سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی از پشت پرده تهدیدات اقتصادی تلگرام
همکاری با تلگرام در راه اندازی »گرام« اخال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود

باا بردن ســطح تولیــد و ایجاد اشــتغال را برآورده 
نکرده، بلکه منجر به کاهش و یا توقف تولید، از بین 
رفتن امنیت شغلی، بیکاری، به تعویق افتادن حقوق 
و دســتمزد کارگران و بعضا به تاراج رفتن اموال این 

صنایع شده است.
در بخش دیگری از نامه فعالین دانشجویی، هنری 
و کارگری آمده است: جناب آقای روحانی؛ در شرایطی 
که کوس رسوایی خصوصی سازی های افسارگسیخته 

رانتی به صدا درآمده، اصرار دولت جنابعالی برای ادامه 
و گســترش این نوع واگذاری ها که اکنون به صنایع 
تولید کننده کااهای اســتراتژیک چون غله و دیگر 
محصوات مهم کشــاورزی و صنعتی بسط یافته و 
غو ل های صنعتی همچون کشت و صنعت مغان را هم 
در بر گرفته است و یا وعده تان به ملت در مورد واگذاری 
سریع شرکت های عظیم زیر مجموعه نهاد دولتی شستا 
به بخــش خصوصی، چه توجیهی دارد؟ جناب آقای 

روحانی؛ امضاکنندگان این عریضه از جنابعالی به عنوان 
عالی ترین مقام اجرائی کشور که وزارتخانه ها و نهادهای 
مختلف دولتی و از جمله سازمان خصوصی سازی را 
تحت امر خود دارید، می خواهیم که تا تامین شروط 
ازم و ایجاد شفافیت و فراهم نمودن الزامات مشارکت 
فعال و تاثیرگذار کارگران در برنامه ریزی و نحوه اداره 
صنایع قابل واگذاری، دستور توقف خصوصی سازی به 

شکل موجود را بدون درنگ صادر کنید.

جمعی از فعالین دانشجویی، هنری و کارگری 
طی نامه ای خطاب بــه رئیس جمهور به نحوه 
واگذاری شرکت های دولتی و نتایج تاسف بار 
خصوصی سازی ها انتقاد کرده و از وی خواستند 
تا دستور توقف خصوصی سازی به شکل موجود 

را بدون درنگ صادر کند.
بــه گــزارش فــارس، در این نامــه خطاب به 
رئیس جمهــور آمده اســت: تاکید اخیــر جنابعالی 
مبنی بر سرعت بخشــیدن به واگذاری شرکت های 
دولتی به بخــش خصوصی در شــرایطی که نتایج 
اسف بار خصوصی ســازی های انجام شده، هم اکنون 
در جای جای کشور نمایان شده، هشدار دهنده است! 
هشــدار دهنده از آن جهت که هدف گیری برای فلج 
کــردن صنعت کشــور در کوتاه ترین زمان ممکن را 
نشــان می دهد، هرچند که انگیزه چیز دیگری باشد. 
مســتند این ادعا آن چیزیســت که امروز در صنایع 
خصوصی ســازی شده شــاهد آن هستیم. جنابعالی 
در مقام ریاســت جمهــوری اســتحضار دارید که 
خصوصی ســازی های انجام شــده در صنایعی چون 
ماشین سازی تبریز، آذرآب، هپکو، هفت تپه، آلومینیوم 
المهدی و فــواد اهواز نه تنها اهداف نظام در جهت 

نامه جمعی از فعالین دانشجویی، هنری و کارگری به رئیس جمهور:
دستور توقف خصوصی سازی به شکل موجود را بدون درنگ صادر کنید

به دنبال پخش سهوی تصاویر نامناسب ، 
کارمندان خاطی صدا و سیمای مرکز کیش 

برکنار و توبیخ شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از جزیره کیش، 
در یکی از شب های گذشته فیلمی سینمایی از 
شبکه کیش پخش شد که متأسفانه در بخشی از 
آن صحنه های مبتذل این فیلم حذف نشده بود.

انتشــار این فیلم اعتراض هایی را در فضای 
مجازی و حقیقی از ســوی شــهروندان جزیره 

کیش در پی داشت. 
مدیــرکل صدا و ســیمای مرکــز کیش با 
عذرخواهی از عموم شــهروندان و مردم شریف 
و وایی ایران اسامی و به ویژه جزیره کیش به 
دلیل پخش تصاویر نامناسب از سیمای این مرکز 
که منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی 
شده است، گفت: متاسفانه به دلیل اهمال، کوتاهی 
و البته عملی ناخواسته از سوی برخی از کارکنان 
این مرکز، تصاویری نامناسب در بخش کوتاهی از 

یک فیلم سینمایی پخش شد که در این خصوص 
بررسی ها انجام شده، عوامل دخیل در این اتفاق 
ناخواسته، به ترتیب از پست های سازمانی خود 

برکنار و توبیخ شدند.
نجابت بــا تاکید بر اینکــه در نظار ت های 
اولیه، تمامی تصاویر نامناســب مشخص و قرار 
بر حذف آن بوده است افزود: متاسفانه به دلیل 
اهمال مدیران و ناظران برنامه، این تصاویر پخش 

شده است.

با حضور جمعی از مسئوان بسیج اساتید از همسر 
شهید علیمحمدی دانشمند شهید هسته ای کشورمان 

تقدیر شد.
به همت بسیج اساتید، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
تهران بزرگ ویژه برنامه گرامیداشت دی در مسجد دانشگاه 

تهران برگزار شد.
به گزارش فارس، بنا بر این گزارش در بخشــی از این 
مراســم که با حضور حجت ااســام پناهیان استاد حوزه و 

دانشگاه، عرفان خسرویان مسئول بسیج اساتید دانشگاه های 
تهران بزرگ، روح اه ســلگی معاون تحلیل و بررسی بسیج 
اســاتید تهران بزرگ و ســیف رئیس بسیج اساتید دانشگاه 
تهران برگزار شد، از همسر شهید علیمحمدی دانشمند شهید 

هسته ای کشورمان تقدیر شد.
ازم به ذکر است، حجت ااسام پناهیان در این مراسم 
پیرامون حماسه 9 دی و برخورد عقانی مردم در این حماسه 

و همچنین موضوعات مرتبط با مسائل روز سخنرانی کرد.

به مناسبت حماسه 9دی صورت گرفت
تقدیر از همسر شهید علیمحمدی توسط اساتید بسیجی



گزارش عفو بین الملل از
»سیستم قضایی مضحک آل خلیفه«

به دنبال صدور حکم ۵ سال زندان برای »نبیل 
رجب« فعال حقوق بشری بحرینی، سازمان عفو 
بین الملل سیســتم عدالت آل خلیفه را »هزل و 

مضحک« توصیف کرد.
سازمان عفو بین الملل به صدور حکم پنج سال زندان 
برای نبیل رجب، واکنش نشــان داد و به شدت به آل 
خلیفه و سیســتم عدالتی آن حمله کرد.عفو بین الملل 

اعام کرد: »زندانی کردن نبیل رجب نشان دهنده این 
است که سیستم عدالتی در بحرین مضحک و خنده آور 
اســت.« به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان افزود: 
»نبیل رجب یک زندانی بیان اســت و اینکه او دو سال 
را پشت میله های زندان بگذراند که از آن دو سال نیز ۹ 
ماه سخت را در حبس انفرادی که در حد شکنجه است، 

سپری کند، بسیار شرم آور و زننده است. 

شبکه تلویزیونی عراق:ترس از حزب اه عراق
علت سفر مخفیانه ترامپ به اانبار بود

به گزارش تلویزیون عراق گردان های حزب اه 
این کشور اعام کردند در زمان سفرهای مخفیانه 
روسای جمهور آمریکا، آنها در تیررس رزمندگان 
مقاومت قرار داشتند و سفر مخفیانه ترامپ به اانبار 

نیز به خاطر ترس از همین موضوع بود.
شــبکه تلویزیونی »ااتجاه« عراق در این مورد اعام 
کرده: داســتان از آنجا نشــأت می گیرد که گردان های 

حزب اه عراق با انتشار تصاویری که پهپاد آمریکایی در 
سال ۲۰۰۸ از سفر باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا 
بــه عراق تهیه کرده بود، نشــان داد که پهپاد آمریکایی 
را هک کــرده و تصاویر را به صورت مســتقیم دریافت 

می کرده است. 
بنابراین، مشاوران ترامپ با اطاع از این مسئله، به او 
توصیه کرده بودند که مخفیانه و شبانه به عراق سفر کند.

اذان ظهر: 12/08، اذان مغرب: 17/22، نیمه شب شرعی: 23/23، اذان صبح)فردا(: 5/45، طلوع آفتاب)فردا(: 7/14 صفحه آخرسه شنبه 11 دی 13۹7  24 ربیع الثانی 1440   اول ژانویه 201۹  شماره 2208۹

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

یک روزنامه چاپ عربســتان اعام کرد، 
آمریکا تخریب پایگاه های خود در شــرق 
ســوریه و خروج نیروهای آمریکایی از این 

کشور را آغاز کرده است.
»عــکاظ« به نقل از یک منبع موثق نوشــت: 
شهر »المالکیه« در استان »حسکه« سوریه شاهد 
نخســتین عملیات خروج نیروهای ارتش آمریکا 
بوده و مقدمات عقب نشــینی این نیروها از شهر 
»عین العرب« )کوبانی( نیز در دست جریان است، 
این دو پایگاه مهم ترین پایگاه های آمریکا و نقطه 

توزیع ساح در سوریه محسوب می شوند.
به گزارش ایسنا، منبع مذکور همچنین اعام 
کرد: ارتــش آمریکا نابــودی پایگاه های خود در 
»القامشــلی« و »حســکه« را آغاز کرده است و 
عملیــات تخلیه این پایگاه ها، بیش از دو ماه طول 

نخواهد کشید.
وی احتمال داد، آمریکا ساح های سنگین خود 
را که در اختیار دو گروه کردی موسوم به»یگان های 
مدافع خلق کرد« و»نیروهای دموکراتیک سوریه« 

است، را هم جمع آوری کند.
ترامپ: خروج آرام خواهد بود

رئیس جمهــور آمریــکا، دیروز بــار دیگر بر 

تصمیمش برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از 
سوریه تأکید، اما این بار اعام کرد که روند خروج، 
آرام خواهــد بود. به گزارش خبرگــزاری فارس، 
»دونالــد ترامپ« با لحنی گایه آمیز از پوشــش 
منفی رســانه ها درباره خروج نظامیان آمریکایی 
از ســوریه، در توییتر نوشت: اگر کسی جز دونالد 
ترامــپ آنچه را که من در ســوریه انجام داده ام، 
انجــام می داد، اان یک قهرمــان ملی بود. وقتی 
من رئیس جمهور شــدم، سوریه یک افتضاح پر از 
)عناصر(داعش بود. )اما اان( بخش عمده داعش 
از بین رفته و مــا داریم به آرامی نیروهای مان را 
به خانه می فرستیم تا با خانواده های شان باشند و 
در عین حال، با باقی مانده های داعش می جنگیم.

وی افزود: من ]در رقابت های انتخاباتی[ روی 
شعار خروج از سوریه و دیگر مناطق تبلیغ می کردم. 
حاا که شــروع به خــروج ]از ســوریه[ کرده ام، 
رسانه های جعلی و بعضی ژنرال هایی که در انجام 
وظایف شان پیش از ورود من ]به کاخ سفید[ ناکام 
بوده اند، می خواهند در مورد من و تاکتیک هایم، که 
دارند نتیجه می دهند، غر بزنند. فقط دارم آن کاری 

را می کنم که گفته بودم انجام می دهم.
ترامــپ دقایقی بعد، در تکمیــل توییت های 

قبلی اش نوشت: البته با این تفاوت که نتایج ]این 
تاکتیک ها[ به مراتب بهتر از آن چیزی اســت که 
من گفته بودم قرار اســت باشد. یادتان باشد، من 

علیه جنگ های بی پایان تبلیغ کرده ام.
ترامپ دو هفته پیش طی بیانیه ای غافلگیرکننده 
اعــام کرده بود که نظامیــان آمریکایی به زودی 
ســوریه را ترک می کنند، چراکه داعش شکست 
خــورده و دیگر نیازی به حضــور آمریکایی ها در 
سوریه نیست. این تصمیم ترامپ با واکنش منفی 
رسانه های اصلی آمریکایی و سیاستمدارانی مواجه 
شده که مدعی هستند با خروج آمریکا از سوریه، 

نفوذ ایران و روسیه در این کشور بیشتر می شود.
خبرهای متناقض

اظهــارات ترامــپ مبنی بر خــروج نیروهای 
آمریکایی از ســوریه هر چند آن شــدت و حدت 
سابق را ندارد، اما به هر حال، تصمیم وی در مورد 
خروج از ســوریه را نقض نمی کند. این در حالی 
اســت که خبر های کاما متفــاوت هم از آمریکا 
مخابره می شود. بر اســاس این خبرها، واشنگتن 
اصوا قصد ندارد که نظامیان آمریکایی را از عراق 

و افغانستان خارج کند. 
بر اساس خبرهای موثق، آمریکا طی روزهای 

اخیر ساح های زیادی را از عراق وارد سوریه کرده 
اســت. شورای امنیت ملی آمریکا هم دیروز اعام 
کرد، ترامپ تصمیمی برای کاهش نیروهای نظامی 
در افغانستان را ندارد. »لیندسی گراهام« سناتور 
ارشد آمریکایی نیز دیروز پس از دیدار و گفت وگو 
با رئیس جمهورآمریکا، اعام کرد، ترامپ چیزهایی 
در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفته 
که او نمی دانسته است.به گزارش ایسنا، این سناتور 
سرشناس پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا در 
کاخ سفید، اظهارداشت: ما هنور اختاف نظرهایی 
داریم، اما به شــما می گویم که رئیس جمهوری از 
مدت ها پیش و به طور جدی درباره ســوریه فکر 
می کنــد؛ اینکه چطور نیروهای مان را خارج کنیم 
امــا در عین حال، منافــع امنیت ملی خود را هم 
محقق سازیم.این سناتور ارشد جمهوری خواه که 
از قانون گذاران نزدیک به ترامپ به شــمار می رود، 
از جمله کسانی  است که در مورد خروج نیروهای 

آمریکایی از سوریه هشدار داده  بود.
گراهام پس از این دیدار اظهارداشت: با ترامپ 
در مورد سوریه گفت وگو کردیم. مسائلی را گفت 
که من نمی دانستم و احساس به مراتب بهتری در 

مورد مسیر حرکت در سوریه به من داد.

سیاست های سرکوب گرانه محمد بن سلمان 
ولیعهد ســعودی باعث فرار شمار زیادی از 

سرمایه داران سعودی به اروپا شده است.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در مهرماه ۹6 
بیش از ۲۰۰ شاهزاده و تاجر عربستان را دستگیر و 
زندانی کرد با این کار هم شعار مبارزه با فساد داد و 
هــم 1۰۰ میلیارد دار از اموال این افراد را مصادره 
کرد. این مســئله اما باعث وحشــت سرمایه گذاران 
ســعودی و در نتیجه فرار آنها به اروپا شــده است 
خبرگزاري صداوسیما در این باره به نقل از روزنامه 
»الشــرق قطر« گزارشــی از موج فرار سرمایه داران 
عربستانی به کشورهای دیگر به همراه خانواده هایشان 
و کسب تابعیت کشورهای اروپایی تهیه کرده است. 
الشــرق نوشته: »بازداشــت های گسترده عامل 
اصلی تاش سرمایه داران سعودی برای خارج کردن 
ســرمایه هایشان از عربستان و سپس انتقال خود و 
خانواده هایشان به کشورهای دیگر است. کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا نخســتین مقصــد آنها به عنوان 
مکانــی امن برای ثروت و زندگی خانواده هایشــان 
است. این کشــورها زمینه های ازم را برای تشویق 
و جذب ســرمایه داران عربستانی فراهم کردند و به 

فرار گروهی از ثروتمندان سعودی به اروپا ازترس بن سلمان

تامین حمایت های قانونی و اقتصادی از آنها مبادرت 
ورزیدند.« این روزنامه قطری در ادامه آورده اســت: 
»افزون بر بازداشت های ظالمانه، خبر قتل خاشقجی 
نیز مانند صاعقه ای، جامعه عربســتان را شوکه کرد 
و آبروی باقیمانده رژیم ســعودی و بن ســلمان را 
ریخت. نخستین پیامد این جنایت، دامنگیر کنفرانس 
آینده سرمایه گذاری در عربستان شد که با شکست 
سختی همراه شد و بسیاری از شرکت های اروپایی و 

هیئت ها و شخصیت های اقتصادی در اعتراض به قتل 
خاشقجی از شرکت در آن انصراف دادند. پس از آن 
نیز پس لرزه های قوی اقتصادی همچنان ادامه داشت 
و شــمار زیادی از صاحبان شرکت های خانوادگی و 
سرمایه داران عربستان به فکر یافتن پناهگاهی خارج 

از کشور خود افتادند.«
روزنامــه »تایمزمالتا« در این خصوص نوشــته 
است:» 6۲ شهروند عربستانی وابسته به دو خاندان 

ثروتمند المهیدب والعقیــل تابعیت مالتی دریافت 
کرده اند و به این شکل شــهروند اروپا شده اند. آنها 
بــرای دریافت گذرنامه مالتی میلیون ها یورو هزینه 
کرده اند...این دو خاندان عربستانی در مجله فوربس 
آمریکا به عنــوان ثروتمندترین خاندان های جهان 
معرفی شــده اند.« براساس قانونی که مالت در سال 
۲۰14 وضع کرده اســت هرکس در ازای پرداخت 
65۰ هزار یورو می تواند گذرنامه مالتی دریافت و به 

واسطه آن آزادانه در کشورهای اروپایی تردد کند.
خاشقجی

خبر دیگر اینکه یــک تصویر ویدیویی جدید از 
محل اقامت کنســول عربستان در اسامبول نشان 
می دهد که در روز قتل خاشقجی، تیم ضربت سعودی 
کیف هایی را منتقل کرده اند که گمان می رود حاوی 
اعضای بدن این روزنامه نگار نگون بخت است. طبق 
گــزارش الجزیره، این تصویر ویدیویی ورود تعدادی 
از اعضای تیم ضربت ســعودی را بــه محل اقامت 
کنسول عربستان نشان می دهد. یکی از اعضای این 
تیم ضربت در حال حمل کیف هایی دیده شــده که 
طبق گزارش رسانه های ترکیه، احتمااً حاوی اعضای 

بدن خاشقجی بوده است.

سرویس خارجی:
روایتی تازه از شــهادت »رزان نجار« فرشته مهربانی، 
منتشر شده که نشان می دهد این پرستار فلسطینی که در 
جریان یک تجمع اعتراضی مجروحان فلســطینی را مداوا 
می کرده، به عمد هدف گلوله یک تک تیرانداز ارتش رژیم 

صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیده است.
روز ۳۰ مارس )1۰ فروردین(، اولین روز اعتراض های فلسطینی ها 
تحت عنوان»روز بازگشت« که با گذشت 4۰ جمعه همچنان ادامه 
دارد، »رزان نجار«جوانترین و البته تنها زن داوطلب میان سه نفری 
بود که به مجروحان کمک می کردند. نوجوانان فلسطینی، به سمت 
نظامیان اسرائیلی سنگ پرتاب می کردند و علیه صهیونیست ها شعار 
می دادند و تاکید می کردند که زمین مادری خود را از  اشــغالگران 
پس خواهند گرفت. این جوانان با گلوله های ناجوانمردانه اسرائیلی ها 
یکی یکی مانند برگ درختان بر زمین می افتادند و تنها کسی که به 
سرعت باای سرشان ظاهر می شد و جراحاتشان را پانسمان می کرد، 
شکستگی هایشان را می بست و جلوی خونریزی ناشی از اصابت گلوله 

را می گرفت، همین فرشته مهربان بود.
حاا پس از گذشت حدود ۹ ماه از شهادت این پرستار شجاع، 
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی مفصل و خواندنی، به بررسی 
شواهد مربوط به نحوه شهادت »رزان النجار« در نوار غزه پرداخته 
اســت. به نوشــته این روزنامه آمریکایی این حادثه را می توان یک 
»جنایت جنگی عمدی« خواند. در بخشــی از گزارش این روزنامه 
آمده: »آخرین روز زندگی این پرســتار جوان مدت زیادی پیش از 
طلــوع آفتاب آن روز رمضان آغاز می شــود. خانم نجار برای وعده 
ســحری خودش و پدرش، سمبوســه و تکه کوچکی گوشت سرخ 
می کند. لباس تازه ای را که برای امیر، برادر 5 ســاله اش خریده، به 
پدرش نشان می دهد. پیش از خواب، با هم نماز می خوانند. زمانی 
که پدرش از خواب بیدار می شود، می بیند که دخترش رفته است...

رزان در روز ۷ می )1۷ اردیبهشت( به نیویورک تایمز گفته بود، 
» من خودم یک ارتش هستم و شمشیری برای ارتشم. ما یک هدف 
داریم، اینکه نجات دهیم و به بیمارستان منتقل کنیم و این پیام را به 
جهان برسانیم که ما بدون ساح، می توانیم هر کاری انجام دهیم.« 
صفحه فیسبوک او هم پر بود از جمات زیبا. یک بار نوشته بود که 
یونیفورم خون آلودش، »شیرین ترین عطر« جهان را دارد. رزان بارها 
زخمی شده بود و حتی پایش شکسته بود اما بافاصله گچ پایش را 

باز می کند و برای مداوای مجروحان می شتابد.
رزان ۲1 ســاله در روز 11 خــرداد در حالی که به مجروحان 
فلسطینی کمک می کرد هدف تیر یک تیرانداز اسرائیلی قرار گرفت 
و به شــهادت رســید. نیویورک تایمز بیش از 1۰۰۰ عکس و فیلم 
مربوط به لحظه شــهادت این دختر فلسطینی را بررسی کرده که 
نشــان می دهد بر خاف ادعای رژیم صهیونیستی، هیچ خطری از 
جانب رزان یا دیگر شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی، متوجه 

نظامیان صهیونیست نبوده است. 

نیویورک تایمز پس از 9 ماه فاش کرد
اسرائیلی ها »رزان نجار« پرستار فلسطینی را

به عمد هدف قرار داده و کشتند
پایان  تا  ترامپ  »دونالد 
ســال ۲۰۱۸ بیش از ۷۶۰۰ 
دروغ گفته اســت یعنی به 
طور میانگیــن بیش از ۱۵ 
دروغ در روز که این رقم در 
تقریبا  قبل  سال  با  مقایسه 
ســه برابر شده است.« این 

واشنگتن پست:
ترامپ در سالی که گذشت 7600 دروغ گفت

روزی 15 دروغ!

بخش از گزارش دیروز روزنامه واشنگتن پست درباره رئیس جمهور 
دروغگوی آمریکاست.

دروغ گویی رئیس جمهور آمریکا به ســوژه ای برای رسانه های آمریکایی 
تبدیل شــده است. آنها هر چند وقت یک بار آمار جدیدی از میزان ادعاهای 
خاف واقع ترامپ منتشــر می کنند. حتی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست 
پایگاه داده »حقیقت یاب« را ایجاد کرده که به تحلیل، طبقه بندی و ردگیری 

بیانیه های شک برانگیز ترامپ می پردازد
»واشنگتن پست« در گزارش جدیدی به قلم »گلن کسلر « تحت عنوان 
»سال دروغ و فریب بی سابقه: ترامپ در سال ۲۰1۸ به طور میانگین هر روز 
15 دروغ گفته اســت« نوشــته: »دروغگویی و ادعا های گمراه کننده و فریب 
دهنــده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ســال ۲۰1۸ از صبح روز دوم 
ژانویه با انتشار چند توئیت صبحگاهی آغاز شد. ترامپ در عرض چند ساعت 
درخصوص سه موضوع مورد عاقه خود یعنی ایران، نیویورک تایمز و هیاری 
کلینتون به طرح ادعا های دروغین پرداخت. این آتشباری توئیتی سرآغاز سالی 
مملو از فریبکاری و دروغ پراکنی های بی ســابقه ای بود که طی آن ترامپ به 

گونه ای فزاینده از حقیقت فاصله می گرفت.«
این گزارش در ادامه می افزاید: »پایگاه موسوم به فکت چکر با استناد به 
داده های اطاعاتی خود که با پیگیری هر اظهار نظر مشــکوک رئیس جمهور 
آمریکا به دســت آمده اعام کرد ترامپ از ابتدای سال ۲۰1۸ تاکنون 1۹۸۹ 
مورد ادعای دروغ و گمراه کننده مطرح کرده اســت. به موجب این بررســی 
ترامپ از ابتدای دوران ریاســت جمهوری خود تا پایان ســال ۲۰1۸ بیش از 
۷6۰۰ دروغ گفته است - یعنی به طور میانگین بیش از 15 دروغ در روز در 
سال ۲۰1۸ که این رقم در مقایسه با سال قبل تقریبا سه برابر شده است.« 

در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: 

سرویس خارجی-
ســخنگوی نیروهای مســلح یمن با ارائه 
کارنامه ای از دســتاوردهای مقاومت این کشور 
در طول سال ۲۰۱۸ اعام کرده در سال گذشته 
۶۸9 عملیات زمینی، هوایی و دریایی علیه ائتاف 

سعودی و شبه نظامیان انجام شده است.
ســال ۲۰1۸ برای مردم یمن ســال »مقاومت و 
پیروزی« بود. چرا که ائتاف سعودی تقریبا در تمامی 
جبهه های جنگ به بن بست رسید. اوج این بن بست نیز 
در الحدیده بود که با وجود حمات شش ماهه، انصاراه 
مانع از  اشغال این شهر شد. عاوه بر این توافق استکهلم 
در مورد الحدیده، تعز و موضوع اسرا نیز پیروزی بزرگی 
را در حوزه سیاســی برای انصاراه به ارمغان آورد. اما 
آمار میدانی جنگ نیز حکایت از دســتاوردهای قابل 
توجه مردم یمن دارد. ســخنگوی نیروهای مســلح 
یمــن، دیــروز طی یــک کنفرانس خبری، بــه ارائه 
دستاوردهای مهم ارتش و کمیته های مردمی یمن در 

سال ۲۰1۸ پرداخت. به 
گزارش فارس، سرتیپ 
»یحیی ســریع« اعام 
کــرد، نیروهای ما طی 
از  ســال ۲۰1۸ بیش 
حمله  عملیــات   6۸۹
علیه ائتاف سعودی و 
انجام  آن  شبه نظامیان 
مــا همچنین  داده اند. 
در این سال، 4۲ فروند 

جنگنده و پهپاد جاسوسی ائتاف سعودی را سرنگون 
کردیم... در این مدت ۳۸ عملیات هوایی انجام داده ایم 
و 1۰۰ عملیات موشکی و پرتاب 1۳1 موشک بالستیک 
از دیگر دســتاوردهای نظامی ما در سال ۲۰1۸ است. 
نیروی دریایی ما نیز طی این سال، 6 عملیات انجام داده 
که هدف قرار دادن قایق ها و کشتی های جنگی امارات 
و عربستان از جمله آنهاست. هفت هزار و 14۸ عملیات 

نیروهای  علیه  کمین 
جبهه های  در  ائتاف 
مختلف نیز در کارنامه 
مبارزه نیروهای یمنی 
ثبت  سال ۲۰1۸،  در 

شده است.«
سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن تاکید کرد: 
»در چهارمین ســال 
نیروهای  یمن،  جنگ 
نظامی ما با تشــکیات نظامی مختلــف و افرادی با 
تابعیت های مختلف مبارزه کردند و در این سال سامانه 
موشکی ما پیشرفته تر شــد و سامانه های جدیدی را 
ایجاد کردیم. اکنون نیز ذخیره موشک های بالستیک 
ما بسیار مناسب است و تاش برای تقویت توان موشکی 
و استراتژیک برای تغییر روند جنگ در آینده، همچنان 
ادامه دارد.«ســرتیپ یحیی سریع تصریح کرد:»یگان 

پهپادی یمــن نیز حضوری فعال در نبرد با متجاوزان 
ایفا کرد و در آینده نزدیک، غافلگیری های جدیدی برای 
دشمن دارد. اگر دشمن ما به برتری نظامی و اقتصادی 
و حمایــت غربی و آمریکایی مباهات می کند ما نیز به 
شجاعت رزمندگانمان افتخار می کنیم. با تمام توان و 
جدیت نیز تاش می کنیــم تا جنگنده های ائتاف را 
از آســمان یمن دور کنیم. در صورت تداوم تجاوز به 
یمن، در ســال آینده از سامانه های موشکی جدیدی 
رونمایی خواهیم کرد.«سرتیپ یحیی سریع در ادامه با 
 اشاره به تداوم نقض آتش بس در استان »الحدیده« از 
سوی ائتاف سعودی، افزود: »میزان نقض های صورت 
گرفته علیه آتش بسی که بر اساس توافق »استکهلم« 
در الحدیده، برقرار شده، تاکنون از مرز ۸۰۰ مورد عبور 
کرده اســت. از زمان آغاز آتش بس ۲۹ عملیات برای 
پیشروی، ۷4 عملیات برای تقویت نیروها، ۳ عملیات 
بــرای نفوذ، یک حمله نظامی و ۷5 پرواز در آســمان 

استان الحدیده ثبت شده است.«

کارنامه انصاراه در سالی که گذشت؛ 689 عملیات زمینی، هوایی و دریایی

برزیلی ها از حضور نتانیاهو در محل »تندیس مســیح« در شهر 
»ریودوژانیرو« خشمگین شدند و با سردادن شعار وی را مجبور کردند 

منطقه را ترک کند.
روز گذشته صدها برزیلی تحت تدابیر شدید امنیتی در کنار تندیس مسیح 
در ریو دو ژانیرو به حضور بنیامین نتانیاهو در این مکان اعتراض کردند و باعث 
خروج وی از این مکان شدند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در 
سفر به »ریو دو ژانیرو« مدعی شد برزیل سفارتش را به بیت المقدس منتقل 
خواهد کرد و تنها بایستی درباره تاریخ اجرایی شدن این انتقال، تصمیم بگیرند. 

رئیس جمهور منتخب برزیل چند ماه پیش گفته بود تصمیم دارد به تقلید 
از اقدام »دونالد ترامپ«، سفارت کشورش را از تل آویو به بیت المقدس منتقل 
کند. او اندکی بعد از این اظهارات عقب نشینی کرد و گفت: »هنوز در این باره 

تصمیمی گرفته نشده است.«
بنابر گزارشــات، ایــن اعتراضات در پی اعام دولــت برزیل برای انتقال 
ســفارتخانه خــود به بیــت المقدس صورت گرفته اســت. گفتنی اســت، 
تولیدکنندگان گوشت در برزیل که بخش مهمی از اقتصاد این کشور را تشکیل 
می دهند نگران هستند انتقال سفارت می تواند بر صادرات این محصول به سایر 
کشورها تأثیر داشته باشد.نتانیاهو با انجام سفرهای متعدد خارجی در ماه های 
اخیر سعی بر قانع کردن سایر کشورها در انتقال سفارتخانه های خود از تل آویو 
به بیت المقدس دارد که در اکثر سفرها هم گویا ناموفق بوده و جامعه جهانی 

به شدت مخالف این تصمیم است. 

برزیلی ها نتانیاهو را
از محل »تندیس مسیح« بیرون کردند

اینکــه جنگنده های  فاش شــدن  پی  در 
اسرائیلی برای حمله به سوریه از آسمان لبنان 
و هواپیماهای مسافربری این کشور سوء استفاده 
می کرده اند، وزارت خارجه لبنان از ارائه شکایتی 
به شورای امنیت علیه اقدامات تهدیدآمیز رژیم 
صهیونیستی خبر داد و این رژیم را برهم زننده 

ثبات منطقه و ناقض قطعنامه ۱۷۰۱ دانست.«
طبق بیانیه منتشــر شده از ســوی وزارت خارجه 
لبنان، »جبران باسیل«، وزیر خارجه این کشور با ارسال 

بخش نامه ای به کنســولگری لبنان در مونترال)کانادا( 
دستور داد، شکایتی را که با همکاری وزارت دادگستری 
علیه اقدامات اخیر اســرائیل تنظیم شــده به سازمان 
بین المللی هوانــوردی )ایکائو( ارائه دهد.در این بیانیه 
آمده اســت، اقدامات رژیم صهیونیستی برای فعالیت 
هواپیماهای غیرنظامی خطرآفرین بوده و می توانست 
موجب بروز فاجعه انسانی بزرگی شود.به گزارش ایسنا، 
دراین بیانیه اقدامات رژیم صهیونیستی تهدیدی برای 
ثبات منطقه و نقض آشکار قطعنامه شماره 1۷۰1 عنوان 

شــده است. پیش از این نیز جبران باسیل در بیانیه ای 
حمات اخیر جنگنده های اسرائیلی به اهدافی در سوریه 
که از حریم هوایی لبنان انجام شده بود را محکوم کرده 
است.گفتنی است جنگنده های رژیم صهیونیستی پس از 
اینکه روس ها سامانه »اس-۳۰۰« را در سوریه مستقر 
کردند دیگر جرات نکردند وارد حریم هوایی ســوریه 
شــوند. صهیونیست ها قبل از استقرار »اس- ۳۰۰«  از 
سوی روس ها در سوریه یک هواپیمای روس را سرنگون 
کرده بودند این بار هم با ســپر قرار دادن هواپیماهای 

غیرنظامی لبنــان برای تحقق اهداف نظامی نشــان 
دادند که به جان انســان ها اهمیتی نمی دهند.»یوسف 
فنیانــوس«، وزیر حمل و نقل لبنان نیزدر گفت وگوی 
تلفنی خود با »ســعد حریری« نخست وزیر این کشور 
اظهار داشت سرنشینان دو فروند هواپیمای مسافربری در 
آسمان لبنان به صورت معجزه آسایی از یک فاجعه جان 
سالم به در برده اند، چون حمله جنگنده های اسرائیلی 
علیه ســوریه از طریق ســپر قراردادن این هواپیمای 

مسافربری لبنانی انجام شده است.

سرویس خارجی-
 انتشــارتصاویر ویدئویی از رفتار وحشــیانه ماموران 
آمریکایی با کودکان خردسال پناهجو که از والدینشان جدا 
شده اند بار دیگر انتقاد رسانه های خبری را برانگیخته است.

سیاست های وحشیانه ضد مهاجرتی ترامپ طی یک ماه گذشته 
دو کودک معصوم گواتماایی را به کام مرگ کشانده است. رسانه های 
آمریکایی روز ۲۳ آذرماه گزارش دادند »ژاکلین کال مکوئین«، دختر 
۷ ســاله یک خانواده پناه جو اهل گواتماا بعد از دستگیری توسط 
مأموران گشت مرزی آمریکا بر اثر شوک عصبی و کم آبی بدن جان 
باخته است. 4 دی ماه نیز گزارش شد پسربچه ۸ ساله ای به نام »فلیپ 
گومز آلونزو« که فرزند خانواده دیگری از پناه جویان گواتماا بوده در 

بازداشت مأموران آمریکایی جانش را از دست داده است. 
اما ترامپ شــنبه شب در توئیتی جنجالی دموکرات ها را مقصر 
این رخداد معرفی کرد. او عاوه بر این مدعی شد ۲ کودک بازداشت 
  شــده پیش از دستگیری شان بســیار بیمار بوده اند. ترامپ نوشت: 
»هر کودک یا فردی دیگری که در مرز بمیرد تقصیرش باشک به 
گردن دموکرات ها و سیاست های مهاجرتی رقت انگیز آنها است که 
به مردم اجازه می دهد با تصور اینکه می توانند به صورت غیرقانونی 
وارد کشــور ما شوند سفرهای طوانی آغاز کنند. نمی گذاریم وارد 

شوند. اگر دیوار داشتیم، تاش هم نمی کردند.«
در ادامه خبر دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه، مادر یک کودک 
۲ ساله یمنی قربانی این قانون نژادپرستانه شده است. این کودک ۲ 
ساله  و بیمار که دولت آمریکا تا مدت ها به مادر وی اجازه ورود به 
کشور و ماقات با او را نمی داد، سرانجام در یکی از بیمارستان های 
این کشور جان باخت. خبرگزاری »آسوشیتدپرس« غروب شنبه با 
اشاره به این خبر نوشت: »مادر عبداه حسن کودک ۲ ساله یمنی 
پیشــتر از دولت آمریکا بابت عدم دریافت مجوز ورود به این کشور 

شکایت کرده بود.« 
حاا رســانه ها ویدئویی را منتشــر کرده اند که نشان می دهد 
مأموران در حال رفتار وحشیانه با کودکان خردسال پناه جو هستند. 
به گزارش فارس، ویدئوهای ثبت  شده توسط دوربین های مداربسته 
که برخی رسانه ها به آن دست یافته اند رفتار وحشیانه کارکنان یک 
مرکــز نگهداری کودکان مهاجر)پناه جــو( در آمریکا را با کودکان 

خردسال نشان می دهد.

آمریکا بدون روتوش
تنبیه بدنی بی رحمانه کودکان پناهجو 

در آمریکا!

سرویس خارجی:
رژیم صهیونیستی می گوید مقاومت فلسطین 
در سال ۲۰۱۸ چیزی حدود ۱۰۰۰ موشک به سمت 
سرزمین های  اشغالی شلیک کرده است. همزمان 
دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین هم گفته 
»اگر جنگ ادامه می یافت همه شهرهای اسرائیل 

را هدف قرار می دادیم.«
روزنامه »جروزالم پســت« چاپ ســرزمین های 
 اشــغالی به مناسبت پایان ســال میادی از شمار 
موشــک هایی که مقاومت فلسطین طی 1۲ ماه به 
سرزمین اشغال شده شلیک کرده، گزارش تهیه کرده و 
نوشته: حمات موشکی از غزه به سرزمین های اشغالی 
افزایش چشمگیری نسبت به سه سال گذشته داشت. 
در این ســال بیش از 1۰۰۰ موشــک به اســرائیل 

شــد.«بنابر  شــلیک 
گزارشــی کــه ارتش 
رژیــم صهیونیســتی 
کرده  منتشــر  پیشتر 
موشک های  اکثر  بود، 
شلیک شده از نوار غزه 
سرزمینهای اشغالی  به 
در مــاه نوامبر )آبان و 
آذر مــاه( و پس از لو 

رفتن عملیات جاسوسی نیروهای صهیونیستی در شهر 
»خان یونس« شلیک شده است. یک یگان عملیاتی 
ویژه ارتش صهیونیستی ۲۰ آذر ماه با ورود مخفیانه 
به خان یونس در جنوب شرقی باریکه غزه، هفت عضو 
شــاخه نظامی حماس از جمله »نور محمد برکه« از 

فرماندهان گردان های 
عزالدین قســام را به 

شهادت رساندند.
طبق این گزارش، 
در کمتر از 4۸ ساعت 
 5۰۰ بــه  نزدیــک 
یک  از جمله  موشک 
ضد تانــک  موشــک 
از نــوار غــزه مواضع 
صهیونیست ها را هدف قرار داد. شدت و گستردگی 
این پاسخ موشکی به حدی بود که صهیونیست ها را 
وادار به پذیرش سریعترین آتش بس تاریخ خود کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از این روزنامه صهیونیستی، 
باا رفتن تعداد موشــک های شلیک شده از غزه به 

سرزمین های اشغالی نشــان از افزایش توان نظامی 
مقاومت برای اخراج صهیونیست ها از این سرزمین ها 
دارد.به گفته وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، تعداد 
موشک های شلیک شده از نوار غزه به مناطق اسرائیلی 
از ابتدای ســال جاری میادی تا کنون نســبت به 
سال ۲۰1۷، هشت برابر شده است.ادعای مقام های 
صهیونیســتی بدون  اشــاره به این واقعیت صورت 
می گیرد که ارتش این رژیم مراکز مختلف فلسطین 
را بمباران می کنند و شلیک موشک از غزه در پاسخ 
به این تجاوز صهیونیست ها انجام می شود. اخیرا دفتر 
هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل طی گزارشی 
تاکید کرده که اشغالگران صهیونیست در سال جاری 
دست کم ۲۹5 فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش 

از ۲6 هزار فلسطینی را زخمی کرده اند.

 آمریکا تخریب پایگاه های نظامی خود در سوریه
 و خروج از شرق فرات را آغاز کرد

جنگنده های اسرائیلی هنگام حمله به سوریه از هواپیماهای مسافربری لبنان به عنوان سپر استفاده می کردند

از ترس »جلیقه زردها«، ۱4۸ هزار پلیس و نیروی امنیتی فرانسه 
در شب سال نو در سراسر این کشور در حال آماده باش قرار داشتند.
دولت فرانســه در اقدامی بی ســابقه  و از ترس »تهدیدات تروریستی« و 
»اعتراضات مردمی جلیقه زردها « 14۸ هزار پلیس ضدشورش و نیروی امنیتی 
را در سراسر کشور به حال آماده باش درآورد. در خیابان های پاریس و حومه های 
این شهر نیز 1۲ هزار پلیس و نیروی امنیتی گمارده شده که نسبت به سال 

گذشته برای مراسم سال تحویل سه برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  فرانسه سال گذشته نیز برای سراسر 
این کشور از 1۳۹ هزار پلیس و نیروی امنیتی استفاده کرده بود اما امسال به 
دلیل نگرانی از احتمال تکرار حمله تروریستی چند روز پیش در استراسبورگ 
و نیز کنترل دامنه اعتراضات مردمی ضد سرمایه داری )جلیقه زردها( حدود ده 
هزار پلیس و نیروی امنیتی افزایش داده است. این تعداد پلیس ضد شورش 
و نیروی امنیتی ســوای نیروهای ژاندارمری و نیروهای پلیس مخفی)لباس 
شــخصی( است که رسما آماری از آنها منتشر نشده است. خیابان شانزه لیزه 
که همه ساله ده ها هزار نفر گردشگر را به هنگام تحویل سال نو پذیرای خود 

است کانون توجهات فوق امنیتی پلیس فرانسه قرار دارد.
از طرفی جنبش ضدسرمایه داری »جلیقه زردها« هم اعام کرده عملیات 
هشتم اعتراضی خود را در مراسم شب سال نو به آرامی انجام خواهد داد هر 
چند وزارت کشــور فرانســه هر گونه تجمع و تظاهراتی را برای شب سال نو 
ممنوع اعام کرده است. مغازه ها و فروشگاه های خیابان شانزه لیزه نیز از ترس 
تکرار ناآرامی های اخیر به حالت نیمه تعطیل درآمده و ویترین های برندها و 

کافه رستوران ها با تخته های چوبی محصور شده است.
وزارت کشــور فرانســه تاکید کرد نیرو های امنیتی فرانســه بر امنیت 
مکان هــای تجمع عمومــی، حمل و نقل عمومی، خیابان هــا و مراکز خرید 

متمرکز خواهند شد. 

فرانسه در شب سال نو
به حال آماده باش کامل درآمد

منابع صهیونیستی اعام کردند

شلیک 1000 موشک به سرزمین های اشغالی در سال 2018


