
 

شــرکت آب و فاضاب شــیراز در نظر دارد مناقصــه عمومی همزمان بــا ارزیابی 
کیفی)فشــرده( یک مرحله ای خرید 3000 متر کابل تخت در ســایزهای مختلف به 
شــماره 200971032000040 مورخ 97/10/10 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
WWW.setadiran.ir انجام خواهد شــد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/10/12 می باشد.
1- محل اجرا: شهر شیراز 2- مدت اجرا: 4)چهار( ماه 3- محل اخذ اسناد مناقصه 
و عودت مدارک و مستندات تکمیل شده: سامانه ستاد)سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت( 4- برآورد اولیه: اعام نمی گردد. 5- تاریخ فروش اسناد مناقصه: ساعت 
11 صبح مورخ 97/10/12، 6- تاریخ نهایی فروش اســناد مناقصه: 97/10/18، 
7- تاریخ نهایی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر: ساعت 
14 روز شــنبه مورخ 97/11/6، 8- تاریخ بازگشــایی پاکات مناقصه: راس ساعت 
10 صبح روز یکشــنبه مورخ 97/11/7 در محل ســالن کنفرانس شــرکت انجام می شود. 
9- اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافت اطاعات بیشــتر در خصوص 
اســناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس شــیراز- خیابان ساحلی شرقی- حد فاصل پل 
حر و پل هجرت تلفن: 8-07132281156، 10- اطاعات تماس ســامانه ســتاد 
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها در سایت سامانه 
(WWW.setadiran.ir) بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود 
اســت. 11- به مدارکی که مشــروط، مخدوش و مدارکی که بعــد از انقضاء مدت مقرر 
در این آگهی واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شــد. 12- اعتبار از محل اعتبار 
طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای)عمرانی( می باشــد. پرداخت بر اساس اسناد خزانه 
اســامی با سررسید یکســاله صورت می گیرد. 13- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار 350/000/000 ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب سیبا شــماره 4001114307144832 بانک مرکزی بنام حساب تمرکز وجوه 
ســپرده نزد خزانه شرکت آب و فاضاب شــیراز مطابق آیین نامه تضمین معامات دولتی 
به شــماره 123402/ت50659ه  مورخ 94/9/22 و شرایط ذکر شــده در سامانه ستاد ارائه 
گردد. 14- دســتگاه نظارت مدیر امور بازرگانی 15- قیمت اسناد مناقصه 600/000 ریال 
16- ســایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. 17- این آگهی 
دو نوبت در روزنامه کیهان منتشر می شود. متقاضیان می توانند قبل از خرید اسناد و شرکت 
در مناقصه از طریق سایتهای زیر اطاعات مناقصه را دریافت نموده و اقدام به خود ارزیابی 
نموده و چنانچه امتیاز مناســبی در خود ارزیابی  کســب می نمایند، اسناد را خریداری کنند. 
 http://iets.mporg.ir, http://www.nww.ir, وب سایت جهت اطاعات بیشتر مناقصه *

WWW.abfa-shiraz.com, WWW.setadiran.ir می باشد.
شرکت آب و فاضاب شیراز

فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده( 

یک مرحله ای خرید 3000 متر کابل تخت 
در سایزهای مختلف

نوبت دوم

وزارت نیرو

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

خانــم مولــود عراقی بــه شــماره ملــی 0532035925 دارای 
5000000 ریال ســهم الشرکه خانم ســارا هادیان به شماره ملی 
0534723179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم سحر 
هادیان به شــماره ملــی 0534723160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 0050138022 
دارای 4000000 ریال سهم الشرکه خانم مینا دره باغی به شماره 
ملــی 0036172294 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شــراهی به شــماره ملی 0534527957 دارای 
3600000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا صفری به شــماره 
ملــی 0530697831 دارای 2400000 ریال سهم الشــرکه آقای 
مجید صفری به شــماره ملی 0533237904 دارای 2000000 
ریال سهم الشرکه آقای بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ها 

لیا بختیاری به شــماره ملــی 0042660971 و فاطمه 

سادات صفی زاده به شماره ملی 0073296031 به عنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

آقای حبیب اله صنیعی به شماره ملی 2200399588 به 

عنوان بازرس اصلی و آقای ولی محمد ســرابی به شماره 

ملی 3978190605 به عنوان بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

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

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی تغییرات شرکت زیتون نگار تهران
)سهامی خاص( به شماره ثبت 829 

و شناسه ملی 10102016288 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1396/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
مصطفــی کانتری کد ملــی 1570373647 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیــر عامل آقای 
محمدرضا موید کدملی 1262257621 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره خانم کبری اســفندی 
کد ملــی 1581975112 به ســمت عضو اصلی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق  و اسناد 
تعهدآور شــرکت با امضاء آقای مصطفی کانتری 
به شماره کد ملی 1570373647 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 
دارای اعتبار می باشــد و اوراق عــادی و اداری با 

امضاء نامبرده و مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

و شناسه ملی 10102151410 

اداره کل راه  و شهرسازی اســتان قزوین در نظــر دارد خودروهای سواری مشروحه 
 ذیــل را با جزئیات مندرج در اســناد مزایده، از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
www.setadiran.ir بــه صورت الکترونیکی به فروش برســاند. کلیه مراحل برگزاری 
مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد قیمت  مزایده گران و بازگشــایی پاکت ها از 
 www.setadiran.ir طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شــد و ازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه روز پنجشنبه مورخ 1397/10/13

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1397/10/20 
زمان بازدید از خودروها در ساعات اداری 1397/10/18 الی 1397/10/20 

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات قیمت: ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/10/27 

آخرین مهلت تحویل پاکت  (الف)(ضمانت نامه شــرکت در مزایده) به صورت 
حضوری ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 به آدرس ذیل می باشد.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند برای دریافت اطاعات بیشتر و بازدید به نشانی قزوین- 
انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین مراجعه و یا 

با شماره تلفن 33659474-028 تماس حاصل نمایند.
اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

 (www.setadiran.ir) اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استان ها، در سایت سامانه
بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

1- چهار دستگاه خودرو سواری پژو 405 به صورت صدور سند
2- یک دستگاه خودرو سواری پاترول دو درب به صورت صدور سند

(نوبت اول)آگهی مزایده عمومی شماره 97/2 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
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کیهان بررسی می کند

جهان در سال  2019
به کدام سمت می رود؟!

* ضرورت ورود دستگاه های نظارتی به پشت پرده 
بازار مرغ.

* دبیــرکل اتحادیه معدن: بخشــنامه های دولتی 
بیشتر از تحریم ها نگرانی ایجاد می کند.

* ساانه 800 کیلومتر از برنامه توسعه ریلی عقب هستیم.

* گرانی 3 برابری قیمت پسته با وجود تولید بیش 
از نیاز داخلی.

* مصــرف روزانه 700 میلیــون مترمکعب گاز در 
کشور.

صفحه۴

یک کارشناس اقتصادی: 

75 درصد بودجه به شرکت های دولتی
و بانک ها می رسد

3 سال از شهادت آیت اه نمر گذشت
نامی که سعودی ها هنوز تاب شنیدنش را ندارند

* ائتاف ســعودی در ســالی که گذشــت 1730 
غیرنظامی یمنی را کشت 2057 نفر را زخمی کرد.

* اسرائیل از ترس حزب اه یک گردان جدید دیگر 
راه اندازی کرد.

* پارلمان عراق خواستار برچیدن پایگاه های آمریکا 
در این کشور شد.

* واکنش ترامپ به انتقاد آرام یک ژنرال 4 ســتاره 
»مثل سگ اخراجت کردند«.              صفحه آخر

پیشنهاد یک ژنرال چینی

غرق 2 ناو هواپیمابر آمریکا
بحران را در آسیا خاتمه می دهد

وزیر خارجه کشــورمان چندی پیــش در مصاحبه با یکی 
از روزنامه های داخلی گفته اســت؛ در برجام یک معادله ای 
درست شــد بین اقدامات ما و اقدامات غربی ها، اقدامات ما 
هســته ای بود و اقدامات آنها اقتصــادی، بنابراین در اینکه 
غربی ها در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند، شکی نیست؛ 

اما او معتقد است اصا هدف برجام اقتصادی نبود.
ظریــف گفته: »ما باید این دو موضــوع را از هم جدا کنیم. 
یکــی اهداف راهبردی مــا از برجام و دیگــری مابه ازاهای 
اقدامات مــا و غرب. بله غربی ها باید هزینه می دادند که آن 
هزینه اقتصادی بود. آن زمان یک معادله ای درست شد بین 
اقدامــات ما و اقدامات غربی ها، اقدامات ما هســته ای بود و 
اقدامات آنها اقتصــادی، بنابراین در اینکه غربی ها در انجام 

تعهدات خود کوتاهی کردند، شکی نیست.
امــا این واقعیت به این معنی نیســت که هــدف از برجام 
اقتصادی بود. اصا این طور نیست. مذاکرات ما درباره برجام 
تا فروردین 94 )یعنی ســه ماه قبل از توافق نهایی برجام( 
صرفا هسته ای و امنیتی بود. آقای دری اصفهانی که واقعا هم 
خدمات شایانی به برجام کرد در فروردین 94 در لوزان وارد 
مذاکرات شــد یعنی تا آن زمان ما بحث تخصصی اقتصادی 
نمی کردیم. بحث های هســته ای، امنیتی و خارج شــدن از 
شــورای امنیت بحث های اصلی ما بود و اینکه کسی بگوید 
هدف برجام اقتصادی بود بــا واقعیات و خطوط قرمزی که 
برای ما ترسیم شده بود، نمی سازد. اما اینکه ما بیاییم صورت 
مســئله را عوض کنیم و بگوییم هدف برجام رفع تحریم ها 
بود و ما نرســیدیم درست نیست. هدف برجام چیز دیگری 

بود که حاصل شد.«
ظریــف درحالی مدعی اســت که برجام از همــان ابتدا به 
دنبال اهداف اقتصادی نبوده که شــعار اصلی آقای روحانی 
در انتخابات چرخیدن چرخ کارخانه ها و چرخ سانتریفیوژها 
بوده اســت. روحانی برجام را قراردادی معرفی می کرد که با 
پیروزی آن همه  مشــکات کشــور از تحریم بانک ها تا آب 

خوردن مردم و مشکات محیط زیست حل می شد.
براساس تبلیغات گسترده نشریات اصاح طلب و رسانه های 
حامــی دولت قرار بر این بود که برجام دو دســتاورد عمده 
داشته باشــد؛ اول »لغو تمامی تحریم ها« و دوم »گشایش 
اقتصــادی برای عموم مردم«. این جریــان در کنار وعده و 
وعیدهای رنگارنگ، برای تحت فشــار قــرار دادن نهادهای 
تصمیم گیــر و همچنین ایجــاد نگرانی در افــکار عمومی، 

هشدارهایی نیز می دادند. برای مثال ادعا می شد که هر روز 
تأخیر در رسیدن به توافق و اجرای آن بیش از 100 میلیون 

دار ضرر به کشور وارد می کند.
اما همان طور که منتقدان نیز به درستی اشــاره کرده بودند، 
به دلیــل رعایت نکردن قاعده »توازن تعهدات«، »همزمانی 
اجــرای تعهــدات«، »اخــذ تضمیــن از طــرف مقابل« و 
»پیش بینی برگشت پذیری امتیازات واگذار شده در صورت 
نقض عهد« که قاعده عقلی هر قرارداد عادی حقوقی است، 

برجام نمی توانست برآورده کننده این شعارها باشد.
در نهایت دولتمردان و رســانه های اصاح طلب، با توجه به 
خسارت محض برجام و دستاورد تقریباً هیچ توافق هسته ای، 
به جای عذرخواهی و تاش برای جبران این خســارت، به 
انکار وعده ها، تقلیل مطالبات مردم و دستاوردســازی و در 

نهایت تاش برای تغییر صورت مسئله روی آورده اند.
بدون تردید در جریان مناقشــه 12ســاله غرب با ادعاهای 
واهی علیه برنامه صلح آمیز هســته ای جمهوری اســامی 
ایران کــه با اعمال فشــار و تحریم هــای ضدایرانی همراه 
بود، دو ســال و نیم مذاکره صورت گرفت که این تحریم ها 
برداشته شــود؛ وگرنه برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری 
اســامی ایران با اقتدار هرچه تمام پیش می رفت؛ قرار بود 
در ذیل این مذاکــره ضمن اثبات حقانیت برنامه صلح آمیز 
هســته ای این تحریم های ظالمانه علیــه ملت ایران رخت 
بربندد؛ وگرنــه چه دلیلی برای مذاکره و گفت وگو با آمریکا 
و غرب وجود داشــت؟ آقای ظریــف در حالی مدعی اند که 
هدف برجام اقتصادی نبوده که پاســخ نمی دهند اگر هدف 
برجام اقتصادی نبود؛ برداشته شدن تحریم های ظالمانه نبود 
پس چرا دو ســال و نیم پای میز مذاکــره با غرب رفتند با 
پذیــرش تعهــدات و محدودیت های ســنگین و همچنین 
اجرای پیش دســتانه و یکجانبه آن عما صنعت هســته ای 
کشــور را تعطیل کردند؟ تحریم های ظالمانه تنها به دلیل 
فعالیت های صلح آمیز هســته ای برقراربود؛ تحریم هایی که 
بدنه اقتصاد کشــور و صادرات و فعالیت های بانکی را نشانه 
گرفتــه بود و به قول رئیس جمهور حتی شــخص وزیر امور 
خارجــه برجام قرار بود همه آنها به یکباره مرتفع شــود؛ از 
آقای ظریف دعوت می کنیم نگاهی به تیتر این روزنامه های 
حامــی دولت و برجام و همچنین وعده های برجامی خود و 
آقای رئیس جمهور بیاندازند و بعد شفاف بگویند دقیقا هدف 

برجام و توافق هسته ای چه بود؟

ادعا می کنند هدف برجام اقتصادی نبود!

این تیتــرها 
یادتان هست؟!

صفحه۷

صفحه آخر

* با توجه به عدم پایبندی ائتاف ســعودی به توافق استکهلم، سال 2019 
سال بیم ها و امیدها در مورد بحران یمن خواهد بود.

* گاردین: سال 2018 برای سوریه با نوای پیروزی همراه بود. 
* سال 2019 را باید سال بازسازی سوریه و همچنین سال پیروزی سیاسی 

دمشق نامگذاری کرد. 
* به دلیل تضعیف جایگاه بن سلمان، نتانیاهو و ترامپ، در سال 2019 روند 
عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با جهان عرب بسیار کند خواهد شد.

* شکست های داخلی و منطقه ای اسرائیل می تواند سال 2019 را به عنوان 
پایان حیات سیاسی نتانیاهو پس از 10 سال تبدیل کند.

* عربستان به دلیل شکست های منطقه ای در سال 2018 به سمت تعدیل 
سیاست های منطقه ای و اتخاذ استراتژی تدافعی پیش خواهد رفت.

* امریکن کانسرویتیو: در سال 2019 هرچند توافق بین آمریکا و کره شمالی 
به دست خواهد آمد اما  به دلیل عدم اعتماد دوطرف به یکدیگر، در نهایت 
روند دیپلماسی کاما فرو می پاشد.                                                  صفحه11

با حکم رهبر معظم انقاب 
اسامی انجام شد 
انتصاب حجت ااسام 
دکتر عاملی 
به عضویت شورایعالی 
انقاب فرهنگی

   رهبر معظم انقاب اسامی در حکمی 
حجت ااســام دکتر سیدســعیدرضا 
عاملــی را بــه عضویت شــورای عالی 

انقاب فرهنگی منصوب کردند.

خبر ویژه 
شرق: مقصر حادثه 
علوم و تحقیقات
کرباسچی است

2

یادداشت روز 
وقتی غواصان کربای4
به »قوس های طاییِ« 
مک دونالد زدند

2



اخبار كشور
صفحه 2

    پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷
2۶ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۹۱

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* آقای روحانی، از »خیرات مداوم برجام« سخن گفتند! به ایشان عرض 
می کنم که بله، توزیع سبد کاا، گوشت منجمد و... خیرات برای مرده ای 
به نام برجام اســت که هرازگاهی دولت مجبور اســت پخش کند. ولی 
حاصل برجام برای مردم چیزی جز گرانی، تورم، رشــد فقر و مشکات 

دیگری که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند نبوده است.
0919---3767

* وزیر امور خارجه گفته اگر به عقب برگردیم درباره برجام سخت گیری 
بیشــتری می کنیم! باید گفت ابد اینها هم سیاه نمایی منتقدان است! 
زمانی که دلسوزان نظام فریاد می زدند که این سند مشکل ساز را امضا 
نکنید توجه نکردید و سرمســت و مغرور بودید! حاا که دیگر از برجام 
»هیچ« فقط بوی تعفن جنازه اش به مشــام می رســد این ســخن چه 

فایده ای دارد.
0919---7899

* برخاف نظر آقای ظریف وزیر محترم خارجه معتقدم به توافق بهتر 
هســته ای رسیدن در گذشــته به هیچ عنوان کار مشکلی نبود. مشکل 
این آقایان نداشــتن اراده انقابی بود. آنان به هنگام مذاکره هر توافقی 
را بهتر از عدم توافق می دانســتند و با این اظهار ضعف دســت خود را 
برای رقیب رو کرده  بودند و نتیجه همین شد که امروز شاهدش هستیم 

یعنی سراسر خسارت محض.
0913----2826
* اصاح طلبان که متوجه شده اند ادامه برجام با اروپا هم نتیجه ای ندارد 
به حاشیه سازی رو آورده اند تا تمام اشتباهات خسارت آفرین این مدت 

خود را با ماجراجویی تحت شعاع قرار بدهند.
0916---6043
* امروز کسانی منافقانه از عملیات کربای 4 دوران دفاع مقدس اظهار 
نگرانی می کنند که با دفن اجســاد به جا مانده شــهدا در دانشگاه های 
کشور مخالفت می کردند و در گذشته هم سابقه یک روز جبهه را ندارند.
0912---6406
*  عصبانیــت مدعیان اصاحات از آقای محســن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مربوط به موضع گیری و مخالفت ایشان با ایحه 
ذلیانه CFT می باشــد و اا راه و مرام افراد غرب زده نفوذی در دولت 

از دغدغه داشتن برای شهدا فرسنگ ها فاصله دارد.
0912---2770
* روزنامه همشــهری که با پول این ملت حماسه ساز اداره می شود چه 
خرده حسابی با مردم دارد که حاضر نشده مراسم های پرشکوه راهپیمایی 

9 دی امسال ملت در سراسر کشور را پوشش خبری بدهد؟
رحمانی
* پرشــور بودن مراســم 9 دی به مذاق نشــریات زنجیره ای و حامی 
مدعیان اصاحات خوش نیامد لذا میلی به پوشــش خبری این مراسم 
پرشکوه نداشتند! در چنین مواقعی است که به سادگی می توان دوست 

و دشمن مردم را شناخت.
013---3297
* دولت در ســفرهای استانی ریاست محترم جمهوری با تعطیل کردن 
کاس های مدارس از دانش آموزان به عنوان جمعیت استقبال کننده بهره 
می برد ولی در برپایی مراسم سالروز حماسه ماندگار 9 دی حاضر نشدند 
به دانش آموزان و دانشجویان اجازه حضور در مراسم را بدهند. با این حال 
خدا را شکر جمعیت زیادی پای کار انقاب آمدند و در تمام استان های 

کشور این مراسم با شکوه زیاد برگزار شد و دشمنان را ناراحت کرد.
0913---7885

* شــبکه خبر در روز 9 دی به دلیل تداخل با خبر ســاعت 11 صبح 
ســخنرانی مهم سردار دکتر سامی در مراسم عظیم این روز در تهران 
را قطع کرد! ولی بسیار اتفاق افتاده که سخنرانی دولتی ها را قطع نکرده 
اســت. مدت 20 دقیقه ای که قطع شــد بخش عمده سخنرانی بود که 

بسیاری از شنیدن آن بی نصیب ماندند!
9545---0914 و 2842---0910

* مدعیان اصاحات از ســال 78 ارتباطشان را با دشمنان مردم ایران 
اسامی علنی تر کردند و کار به جایی رسید که جورج سوروس در هتل 
ترامــپ با آنان ماقات محرمانه برقرار کرد. این ارتباط در طی این 20 
ســال بدین گونه برقرار است که دشمنان برای براندازی نظام اسامی، 
برنامــه می دهند و عوامل نفوذی و خودفروخته های داخلی برنامه ها را 

اجرا می کنند و البته ناکام می مانند.
0919---5279

* از بی عملی دولت پیداســت که مســئوان هیچ اراده ای برای مبارزه 
با گرانفروشی ندارند. شــرکت های تولیدکننده لوازم خانگی که قیمت 
محصوات خود را تا 4 برابر افزایش داده اند، حاضر به کاهش 10 درصدی 
هم نیستند. برخی از شرکت های داخلی هم بدانند با این کارشان از راه و 
رسم جوانمردی دور شده و نقش تدارکاتچی دشمنان و تحریم کنندگان 

ملت را ایفا می کنند.
0912---0851
* خیلی از شــهروندان به خاطر سیاست های غلط آقای آخوندی وزیر 
سابق راه و شهرسازی و توقف پروژه مسکن مهر، حاا دیگر هیچ امیدی 
به خانه دار شدن ندارند. این مصیبت دامن افرادی را هم که خانه خود 

را برای خرید خانه بزرگ تر فروخته بودند گرفته است.
0935---7956
* ناتوانی و سوء تدبیر دولت و دولتی ها نباید به حساب انقاب و نظام 
نوشــته شــود، انقاب سربلند اســت و اگر دولتی ناتوان بوده و هست 
حاصل فضای غبارآلود هنگام انتخاب مردم اســت بنابراین برای اصاح 
وضع موجود باید به انتخابات و کسانی که انتخاب می کنیم توجه ویژه 

داشته باشیم.
0990---7211

* رفتار بی رحمانه و نژادپرستانه حکومت آمریکا در قبال کودکان مهاجر 
در چند مورد به مرگ آنان منجر شــده است اما همین حکومت مدعی 
پرچمداری حقوق بشر در دنیا شده و عجیب اینکه عده ای مرفه بی سواد 

و ناآگاه هم کورکورانه دنباله رو این تبلیغات مسخره هستند!
081---8979

* آقای روحانی، دســتاوردهای ریلی دولت را 2 هزار کیلومتر گفته اند 
اما به این موضوع اشاره نمی کنند که خط ریلی قزوین- رشت در سال 

1391 در چند قدمی افتتاح قرار داشت.
021---5898

* سزای پناه دادن به منافقین تروریست  و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی 
از این گروهک توســط دولت فرانســه همین آشــوب های امروز کف  
خیابان های این کشــور اســت. به خواســت خداوند این انتقام الهی از 
سایر مستکبرین جهان نیز گرفته خواهد شد. همه ظالمین باید تقاص 

پس بدهند.
0920---1013

* سقف پرداختی بیمه تکمیلی بازنشستگان در سال 750 هزار تومان 
اســت برای درمان دیســک 900 هزار تومان هزینه کردم. بعد از کلی 
دوندگــی و تهیه مدارک مورد نیاز بیمه )آتیه ســازان اهیجان( و پس 
از یــک ماه، 256 هزار تومان پرداخت کردند! پس بیمه تکمیلی و این 
همه پرداخت های هر ماهه بابت آن چه فایده ای دارد؟! مســئوان امر 

چه پاسخی دارند؟!
موسوی- اهیجان

* توجه شهرداری آبادان را به تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، 
جلــب می کنم. موضوعاتی مثل ســدمعبر، زباله ها، اشــغال پیاده روها 
توســط اصناف مختلف در شهر آبادان بیداد می کند. مسئوان امر لطفا 

رسیدگی کنند.
0938---0474

شرق: مقصر حادثه علوم و تحقیقات
کرباسچی است

روزنامه شــرق در یادداشــتی پیرامون حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و 
تحقیقات، غامحســین کرباســچی را که در زمان ساخت این دانشگاه در 

ارتفاع 1800 متری شــهردار تهران بوده، مقصر دانسته است.
به گزارش روزنامه جوان، در این یادداشت آمده است: »وزیر سابق راه و 
ترابری آقای خرم- که اتفاقا از نظر جناحی با شهردار وقت همسو است - در 
مصاحبه ای به طور مشخص شهردار آن زمان؛ آقای کرباسچی را مقصر این 
فاجعه می داند که با قلدری و غیرقانونی زمین های باای 1800 متر ارتفاع را 
برای ساخت دانشگاه آزاد تغییر کاربری دادند. به نظر من این موضوع باید 
به طور جد از سوی دســتگاه های نظارتی و قانونی پیگیری شود و کسانی 

که در این ســاخت و ساز درگیر بودند، در مقابل عدالت پاسخ گو باشند«.
این روزنامه اصاح طلب در ادامه می نویســد: »جناب آقای کرباسچی، 
شــما در 65 ســالگی احتماا  باید بازنشسته باشید. از شما دعوت می کنم 
روز سه شــنبه همین هفته بیایید با آقای حناچی با دوچرخه  سری به شهر 
بزنید، با رکاب  زدن از میدان توحید تا انقاب ببینید که چه ســاخته  اید؟ 
اگر شما هم با دوچرخه در شهر گشت می زدید  یا با پای پیاده یک بار لذت 
کوهنوردی  در شمال تهران را چشیده بودید، آن وقت حتی قوی ترین نیرو 
هم نمی توانست شما را در ساختن ساختمان دانشگاه آزاد در آن شیب های 
تند مجاب کند و اان این 10 جوان به جای گورستان در کنار خانواده شان 

زندگی می کردند و 26 جوان زخمی هم جای شــان در بیمارستان نبود.«
اختــاف میان بخشــی از اصاح طلبان و روزنامه شــرق با کارگزاران 
ســازندگی و روزنامه ســازندگی هــم از قبل وجود داشــت و در ماجرای 

کناره گیری محمدعلی نجفی هم بروز یافت.
دولت به جای آینده فروشی

باید نظام مالیاتی را سامان می داد
یک کارشــناس اقتصادی معتقد اســت ایحه بودجه دولت، ایحه ای 

ضعیف و غیرکارشناسی و همراه با آینده فروشی است.
وحید شــقاقی شــهری به فرارو گفت: دولت ایحه ضعیفی به مجلس 
تقدیم کرده اســت. دولت پیــش از این بودجه ای در نظــر گرفته بود که 
تمایل داشــت ســهم صندوق ملی از درآمد نفتی را در مخارج سال آینده 
اســتفاده کند. ایــن موضوع با مخالفت رهبری روبه رو شــد. ایحه کنونی 

بسیار ضعیف است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می دهد: در بودجه 44 هزار میلیارد 
تومانی منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق دیده شــده اســت. انتشار 
اوراق مالی و اوراق بدهی همه کشورهای توسعه یافته را گرفتار کرده است. 
دولت ســه سال است که پدیده شــوم آینده فروشی منابع در کشور را باب 

کرده است و چک بی محل می کشد.
وی در ارتبــاط با 153 هزار میلیارد تومــان درآمد مالیاتی و عوارض 
گمرکی که در بودجه پیش بینی شــده می گوید: رقم پیش بینی شده برای 
عــوارض گمرکی و مالیاتی در بودجه 97، 142 هزار میلیارد تومان بود. با 
توجه به شرایط سخت تولید و کاهش فروش بنگاه ها در سال آینده امکان 

تحقق این رقم مالیاتی در ســال آینده وجود ندارد.
دولت باید پایه های جدید مالیاتی که دهک های پردرآمد را هدف قرار 
می گیــرد تصویب می کــرد. اما نمی دانم چرا مایل به ســختگیری و ایجاد 
یک نظام یارانه ای جدید نیســتیم. با پایه هــای مالیاتی کنونی اصًا امکان 
این درآمــد مالیاتی وجود ندارد. ما در حوزه درآمدهــا کامًا خوش بینانه 

برخورد کرده ایم.
این اقتصاددان در ادامه انتقادات خود می گوید: این روش که از صندوق 
توســعه ملی برای پوشــش اعتبارات هزینه ای خود استفاده کنیم صحیح 
نیســت. اگر قرار است با صندوق توســعه ملی این گونه رفتار شود یک بار 

برای همیشه در آن را تخته کنیم.
این استاد دانشــگاه می گوید دولت باید نظام مالیاتی خود را اصاح 
می کرد. من هر جا توانســتم به همه وزرا و همه مســئوان ارشد کشور 
از ضرورت تصویب پایه های مالیاتی جدید گفتم. اکنون در کشــور دهک 
دهم، 10 برابر دهک اول از کل نظام یارانه ای استفاده می کند. در حالی 
کــه در همه کشــورهای دنیا چیزی به نام مالیــات تصاعدی بر مصرف 
وجود دارد. هرکس بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری بپردازد. یک 
خانواده ســه نفره که چهار خودرو در اختیار دارد نســبت به دیگران هم 
از سوخت بیشتر اســتفاده می کند و هم محیط زیست را آلوده می کند، 
بــه همان میزان یارانه انرژی هم دریافت می کند. پایه های دیگر مالیاتی 
عبارتنــد از: مالیات بر ثروت، مالیات بر مجمــوع درآمد خانوار، مالیات 
واردات کااهای لوکس و مالیات بر ســود سپرده های باای 500 میلیون 

یا یک میلیارد تومان.

مشکل حجاریان
همان است که خاتمی گفت

داریوش ســجادی همکار ســابق نشــریات اصاح طلب با اشاره به این 
مطلب نوشــت؛ سعید حجاریان اخیرا جهت ورود اصاح طلبان به انتخابات 
بعدی ضمن طعنه غیرمســتقیم به حسن روحانی، گفته: »پروژه اصاحات 
به انتخابات گره نخورده زیرا انتخابات به معنای کنونی آن، مصداق گدایی 
قدرت اســت. اصاحات صدقه بگیر نیســت و اگر مکنت دارد باید با اتکا بر 
آن به بازار سیاست برود. اگر پول بازار سیاست را نداشتیم باید تاش کنیم 

آن را کســب کنیم نه آنکه به هر جنس بُنجلی تن دهیم«.
حجاریان »درست« می گوید اما درست »نمی بیند« یا درست »نمی تواند 
ببیند« یا درست »نمی خواهد ببیند«! مشکل ایشان آن است که پول بازار 
سیاست شــان »ریال« نیســت و با »ارز خارجی« عزم ابتیاع متاع از بازار 

داخلی دارند!
محمد خاتمی صادقانه سال 94 اذعان داشت: باید قبول کنیم که بسیاری 
از افراد هوادار ما کلیت نظام رو قبول ندارند و با اینها اصاح ممکن نیست.

این تناقضی است که سازمان اصاح طلبی موجود در ایران مدت هاست 
بدان مبتا شده است.

خواســت ها و خوانش ها و خواهش های این طیف دقیقا در نقطه مقابل 
هندســه و مفروضه و محروســه حکومــت و »ایرانیان قائــم بر حکومت« 

تعریف شده.
این تناقض »ســازمان مدعی اصاح طلبی« در ایران را از 88 باگردان 
خود کرده و در حالی که موسوی در شعارهایش بازتولید ایام طایی دوران 
امام را اشــعار می داشــت و مدعی دفاع از سرحدات و مفردات و محکمات 
»امام و اســام و انقاب و نظام« بود، بدنه شان در کف خیابان همان اربعه 
»امام و اســام و نظام و انقاب« را نفی می کردند و از این »رابعه« انزجار 

و تبری جسته و می جویند.
از نگاه روحانی جز دولت

همه در مشکات اقتصادی مقصرند
یک روزنامه حامی دولت از اینکه روحانی برای همه چیز در مشــکات 
اقتصادی نقش قائل اســت جز عملکرد دولــت، انتقاد کرد. روزنامه دنیای 
اقتصاد نوشــت: »چرا اقتصاد ایران در سال 97 ملتهب شد؟« این پرسشی 
که رئیس جمهور هفته گذشــته در ســخنرانی خود در مجلس مطرح کرد. 
پاســخ رئیس جمهور معطوف به دو علت »بازگشــت تحریم ها« و »ساختار 
ناســالم اقتصاد« بود و ســخنی از خطاهای سیاست گذاری به میان نیامد. 
غفلت از این خطاها ممکن اســت باعث تسلسل اشتباهات شود و به همین 

دلیل، توجه به آن ضروری است.
خطای اصلی دولت روحانی در سیاســت گذاری اقتصادی همان خطای 
دولت هاشــمی است که عواقبی شبیه همان پیامدها را برای این دولت هم 
رقــم زد. این خطا که در ادبیــات اقتصادی به »خطای ترکیب« یا »خطای 
تعمیم« موســوم اســت، باعث خلط سیاســت گذاری برای اقتصاد کان با 
سیاســت گذاری بنگاهی می شــود. گرفتاران این خطا دچار تصور نادرستی 
هستند که آنچه درباره »جزء« صادق است برای »کل« یا اقتصاد کان نیز 
صدق می کند. آقای روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت 
سازندگی، خطای رئیس جمهور وقت را این گونه توضیح می دهد: »نگاه آقای 
هاشــمی به اقتصاد، نگاه خرد بود. زمانی که وزیر صنعت از کمبود سرمایه 
یا نیاز به تسهیات بانکی حرف می زد به راحتی مسئله را درک می کرد؛ اما 
وقتی به ایشــان درباره پیامدهای رشد نقدینگی توضیح می دادیم، موضوع 

را مسخره می کرد.«
اینکه باید بســتر مساعد برای رشــد بخش خصوصی سالم را ایجاد کرد 
و انتقادات آنان را شــنید، یک نکته اســت که کاما مورد تایید اســت؛ اما 
اینکه »فعال اقتصادی« را باید به اتاق سیاســت گذاری آورد، یک نکته کاما 
متفاوت و نادرســت اســت. منافع یک  فعال اقتصادی اعم از اینکه در بخش 
خصوصی باشد یا در بخش دولتی، لزوما با منافع عمومی در یک راستا نیست 
و دقیقا به همین دلیل است که فعال اقتصادی را در هیچ جای دنیا به اتاق 

سیاست گذاری راه نمی دهند.
نیازی به توضیح بیشتر نیست که منافع گروهی از فعاان اقتصادی ممکن 
اســت در افزایش نرخ ارز یا نرخ بهره باشــد و منافع گروه دیگری در کاهش 
ایــن دو نرخ یا یکی از آنها. ماموریت دولت به عنوان نماینده منافع عمومی، 
ایســتادن در جبهه یکی علیه دیگری نیســت، بلکه حاکم سازی قواعد همه 

شــمول بر میدان فعالیت های اقتصادی و سیاست گذاری معطوف به کشف 
نرخ های تعادلی است که نه منفعت  و رانت بادآورده ای نصیب یکی کند و نه 
ضرر غیرموجهی را برای دیگری به ارمغان آورد تا منافع عمومی حداکثر شود.

پاسخ این پرسش را که چرا اقتصاد 97 ملتهب شد باید در همین خطای 
دید، جست وجو کرد.  اینکه تصور شود »رشد نقدینگی از محل اضافه برداشت 
بانک ها از منابع بانک مرکزی« و انباشــت آن باعث رونق می شــود و پیامد 
»رشــد نقدینگی از محل استقراض دولت از بانک مرکزی« را ندارد، ناشی از 
همین خطای دید است. یا اینکه تصور شود همزمان با رشد باای نقدینگی 
می توان نرخ اسمی ارز را چهار سال تثبیت کرد و انتظار کاهش هزینه تولید 
یا افزایش رفاه عمومی از این سیاســت را داشت نه پرتاب تورم به آینده، باز 

هم  ناشی از همین خطای دید است.
سوگوار شکست فتنه سبز باشند

یا نابودی داعش و پیروزی بشار اسد؟!
یک دیپلمات فراری و وابســته به فتنه سبز از شکست پروژه های آمریکا 

و عربستان در سوریه و یمن خبر داد.
حســین علیزاده که در سال 88 به فتنه گران پیوسته بود، در وب سایت 
رادیو فردا ضمن یادداشــتی نوشت: فاز »نظامی« در سوریه و یمن تقریباً رو 

به پایان و فاز »دیپلماتیک« شتاب گرفته است.
در رویــدادی غیرمترقبه، وزیران خارجه ســوریه و بحرین در تاریخ نهم 
مهر در نیویورک و در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر 
دیدار و گفت وگویی صمیمانه داشتند. تا پیش از این، بحرین به عنوان یکی 
از کشــورهای اقماری سعودی هم رأی به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه 
عرب و ســازمان همکاری اســامی داده بود و هم خواستار حذف بشار اسد 

از قدرت بود.
همچنین طی رویدادی غیرمترقبه عمرالبشــیر رئیس جمهور سودان در 
تاریخ 27 آذر از دمشق دیدن کرد. این نخستین دیدار یک رهبر کشور عربی 

و مسلمان از سوریه از هفت سال پیش بشمار می رود.
دونالد ترامپ در اقدامی دور از انتظار اعام داشت آمریکا تا دو ماه آینده 
تمامی نیروهای خود را از سوریه خارج خواهد کرد در حالی که این تصمیم 
او مورد استقبال روسیه، ترکیه و ایران قرار گرفت، نیروهای کرد مورد حمایت 
آمریکا از این تصمیم ترامپ اظهار شگفتی کردند. این در حالی است که ترامپ 
مدعی شد به دلیل شکست داعش مأموریت  نیروهای آمریکا در سوریه پایان 
یافته اســت؛ ادعایی که مورد تردید بسیاری از جمله وزیر دفاع آمریکا قرار 
گرفت و در مخالفت با تصمیم ترامپ از مقامش استعفا کرد. اسرائیل - متحد 
آمریــکا- نیز این تصمیم را بر مبنای اینکــه موجب تقویت جایگاه ایران در 

سوریه می شود، نادرست ارزیابی کرده است.
متعاقب اعام خروج آمریکا از سوریه دونالد ترامپ خبر غیرمترقبه ای را 
در حساب توئیتری خود مخابره کرد مبنی بر اینکه ریاض وعده داده هزینه 
بازســازی سوریه را متقبل شود. شگفتی این خبر آنجاست که اواً این خبر 
چرا نباید از زبان ریاض اطاع رســانی شود؟ و ثانیاً در صورت صحت آن، آیا 
ریاض پرچم صلح با اســد را باا برده که می خواهد »ســوریه بشار اسد« را 

بازسازی کند؟
بنابه آخرین اخبار امارات تصمیم گرفته که در اولین فرصت سفارت خود 

را در دمشق بازگشایی کند.
در یمن - دیگر کشور درگیر در جنگ نیابتی تهران و ریاض- برای اولین 
بار طرف های نزاع زیر یک ســقف و در »مذاکرات مستقیم« با یکدیگر وارد 

گفت وگوی رودررو شدند.
این همه تحوات در سوریه به چه معناست؟ در یمن به چه معنا؟

پاسخ جامع به این پرسش ها دشوار است، اما، دست کم در مورد سوریه 
می توان گمان داشــت که بر مسئله کلیدی یعنی بقای بشار اسد در قدرت، 

توافق حاصل آمده است.
در مورد یمن، نیز دســت کم می توان به این نتیجه رســید که دعوت از 
حوثی ها برای اجاس اســتکهلم به معنای شناســایی گروه حوثی در سپهر 

سیاسی یمن و مشارکت آنان در قدرت است.
امــا، از این همه مهم تر نکته ای اســت که چنین برآیندهای محتملی را 
ممکن ساخته و آن اینکه اگر موازنه قدرت در منطقه تغییر نکرده بود چنین 
برآیندی نامتصور بود. در این تغییر موازنه بی تردید انزوایی را که عربســتان 
بابت قتل خاشقجی متحمل شده به عنوان یکی از عوامل مؤثر نباید از یاد برد.

این تحلیل فتنه گر پناهنده در غرب در حالی است که فتنه گران در جریان 
فتنه ســبز از حمایت مالی و رسانه ای و لجســتیک رژیم سعودی برخوردار 
بودند و غیر از خاتمی، مهاجرانی نیز به عنوان رئیس اتاق فکر فتنه در خارج 

کشور، به عربستان سفر کرده بود.
فتنه گران 6-5 ســال پیش مدعی بودند معارضان بشــار اسد، موفق 
به براندازی خواهند شــد و به همین دلیل همنوا با اوباما شــعار می دادند 

اسد باید برود!

گفت و شنود

مورچه سوم!
گفت: آقای مرعشی گفته است مشکات اقتصادی تقصیر دولت نیست! چون 

دولت به  اندازه مسئولیتش اختیار ندارد!
گفتم: دولت کدام طرح و برنامه اقتصادی را تصویب و دنبال کرده است 

که با مشکل عدم اختیارات در انجام آن روبرو شده باشد؟!
گفت: این عادت مدعیان اصاحات و کارگزاران است که ناکارآمدی و نابلدی 
خــود را به گردن اختیارات می اندازند و توضیح نمی دهند که کدام کار را قرار بود 

انجام بدهند که برای آن اختیار نداشته اند؟!
گفتم: همین آقای مرعشی و حزب کارگزاران طی چند ماه اخیر بارها بر 
ناکارآمدی دولت تاکید کرده بودند. آقای کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران 
گفته بود دولت نباید تقصیر ناکارآمدی اقتصادی خود را به دیگران نسبت 
بدهد و آقای لیاز عضو مرکزیت کارگزاران گفته بود »اگر اختیارات دولت 

را به چوب خشک داده بودند در مدیریت اقتصادی بهتر عمل می کرد«!
گفت: اگر ایشــان معتقد اســت که دولت اختیار ندارد چرا زمین و زمان را به 
هم می دوخت که باید به روحانی رای داد و همه وعده های آقای روحانی را تحقق 

یافتنی می دانست؟!
گفتم: یارو به عنوان معما می گفت؛ سه تا مورچه پشت سرهم حرکت 
می کردند، مورچه اولی گفت دو تا مورچه پشت سر من هستند و مورچه 
سومی گفت هفت تا مورچه پشت سر من حرکت می کنند! و جواب معما را 
می خواست. حاضران هرچه فکر کردند جوابی نیافتند و یارو گفت؛ اینکه 

خیلی آسان است، مورچه سومی دروغ می گفت!

محمد صرفی

 یکی از فوایــد بحث هایی که این روزها دربــاره عملیات کربای 4 
به راه افتاد آن بود که بهانه ای شــد تا بسیاری از رزمندگان حاضر در این 
عملیات روایت خود از آن شب را بیان کنند و عکس ها و فیلم های زیادی 
از این عملیات در فضای مجازی به  اشــتراک گذاشته و دیده شد. یکی از 
فیلم هایی که شاید بیش از همه دیده شد، ویدیویی کوتاه )حدود یک دقیقه( 
از غواصانی اســت که ساعاتی پیش از آغاز عملیات یکدیگر را در آغوش 
می کشــند و با هم وداع می کنند. چهره ها بشاش و خندان است و عزمی 
پوادین در چشم ها برق می زند. چنان یکدیگر را در آغوش می فشرند که 
گویی می دانند این آخرین فرصت برای دیدار آنان در کره خاکی اســت و 

دیدار بعدی در قیامت خواهد بود. 
کوته بینانه ترین تحلیل درباره صف غواصانی که در ظلمات سوم دی 
ماه سال 1365 دل به امواج اروند زدند، سنجش عمق نفوذ و عملکرد آنان، 
صرفا در زمستان سرد میانه دهه 60 است. گلوله هایی که آنان در آن شب 
شلیک کردند از چنان قدرت و دقتی برخوردار بود که نتیجه آن را امروز 
باید به نظاره نشست. اسیران نگاه مادی که اغلب یک وجب جلوتر از دماغ 
خود را نمی بینند، قادر به درک این واقعیت عظیم نیستند که رزمندگان 
 جوان کربای4، نه خط شــکنان ابوالخصیب و بصره که خط شکنان دنیای 
مک دونالدیزه  هستند و نام جاوید آنان را باید با افتخار بر تارک عصر جدید 

یا همان جهان پسالیبرال حک کرد.
فرانسیس فوکویاما اندیشمند مشهور سیاسی-فلسفی معاصر – که 
سابقه کار در اداره امنیت ملی آمریکا را هم دارد- در سال 1989 با نگارش 
مقاله ای، طرح اولیه تئوری مشهور خود با عنوان »پایان تاریخ« را ارائه کرد. 
سه سال بعد در کتاب »پایان تاریخ و آخرین انسان« این تئوری را به طور 
مبسوط شرح داد و تاکید کرد همه کشورها از این پس بازار آزاد را انتخاب 
می کنند تا مردم خود را غنی کنند و دولت هایی دموکراتیک داشته باشند. 
او می نویسد؛ »آنچه ما شاهد آن هستیم تنها پایان جنگ سرد یا گذار از 
یک دوره تاریخی خاص پس از جنگ نیست بلکه پایان تاریخ به این صورت 
است: پایان تحول ایدئولوژیک بشری و جهانی سازی لیبرال دموکراسی، به 

عنوان شکل نهایی حکومت بشری است.« 
چهار سال بعد توماس فریدمن تحلیلگر برجسته نیویورک تایمز در 
مقاله ای با عنوان »نظریه قوس های طایی پیشگیری از جنگ«، )منظور 
از قوس های طایی عامت تجاری مک دونالد است که حرف M به صورت 
دو قوس طایی می آید( شرح ملموس و عینی تری از پایان تاریخ به سبک 
آمریکا ارائه داده و می نویسد؛ »وقتی یک کشور به سطح مطمئنی از توسعه 
اقتصادی می رســد، وقتی طبقه متوسط آن کشور آن قدر بزرگ است که 
هوادار مک دونالد باشد، آن وقت این یک کشور مک دونالدی است. مردم 
در یک کشور مک دونالدی عاقه ای به مبارزه ندارند، آنها ترجیح می دهند 

در صِف همبرگر منتظر بایستند.«
تحلیل فریدمن متکی به صف چند هزار نفری روس ها با افتتاح نخستین 
شعبه مک دونالد در مسکو بود. »روز 31 ژانویه سال 1990 بود. شهروندان 
پایتخت اتحاد جماهیر شوروی سابق در صفی که کیلومترها امتداد داشت، 
ایستاده بودند. نخستین مک دونالد در روسیه افتتاح می شد. برخی بیش 
از 3 ســاعت در صف بودند؛ کسانی که می خواستند ببینند »غرب« چه 
مزه ای دارد! غربی که آن را از تعریف ها و شنیده ها می شناختند. حتی گفته 
می شود که شمار شهروندان منتظر در برابر اولین شعبه مک دونالد مسکو 
بیش از 30 هزار نفر بوده است.« این شیفتگان طعم غرب، لیوان هایی را که 
در آن برای اولین بار کوکاکوا نوشــیده بودند، برای یادگار به خانه بردند. 
مانند شهروندان آلمانی که تکه سنگ های دیوار فروریخته برلین را مانند 

جویندگان طا برداشتند و بردند!
آن روز که فوکویاما و فریدمن از تئوری پایان تاریخ و قوس های طایی 
می گفتند، احتمااً نمی دانستند که رزمندگانی گمنام در دل شب بذرهایی 
کاشــته و با خون خود آن را آبیاری کرده اند که سال ها بعد به بار خواهد 
نشست و ثمره آن، تئوری اغواگر قوس های طایی را فرو خواهد ریخت و 
عصر جدیدی را رقم خواهد زد. عصری که بارزترین عامت آن آغاز پایان 
نظم نوین جهانی به رهبری آمریکاست. روی کار آمدن فردی همچون دونالد 
ترامپ با شــعار »بازگرداندن دوباره عظمت به آمریکا« معلول و نشانه ای 
از این عصر تازه اســت. این شعار فارغ از فرصت طلبی و کاشی سیاسی 
شخصیتی مانند ترامپ، به قول ولفگانگ استریک استاد و مدیر بازنشسته 
موسسه مطالعات اجتماعی ماکس پانک در کلن، حاوی این اعتراف است که 
»آمریکا قدرتی رو به زوال است و به طور شرم آوری نتوانسته از زمان جنگ 
ویتنام تاکنون پیروز میدان باشد یا حتی به جنگ هایی که خود آغازگرش 

بوده است پایان دهد.«
جرج ریتزر جامعه شناس برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه مریلند 
و مبدع اصطاح »مک دونالدی شدن« در تشریح این وضعیت می گوید: 
»اصطاح مک دونالدی شدن را برای  اشاره به فرآیندی ابداع کردم که در 
آن اصول رستوران های غذای فوری به تدریج بر بخش هایی از جامعة آمریکا 
و نیز بر بقیه جهان مسلط می شوند.« ریتزر با وام گرفتن از مفهوم »قفس 
آهنین« ماکس وبر، مک دونالدی شدن را دارای 5 ویژگی می داند؛ کارایی، 
محاسبه پذیری، پیش بینی پذیری، کنترل و عقانیت صوری. منظور ریتزر 
از کارایی آن اســت که مشتریان مک دونالد بخش عمده ای از کار را خود 
برعهده می گیرند )با ایستادن در صف، سفارش غذا، تمیز کردن میز و...( 
و عماً به کارگران بی مزد و مواجب تبدیل می شوند. محاسبه پذیری یعنی 
همه چیز را می توان شمرد و کمیت است که به طور قابی جای کیفیت را 
می گیرد. پیش بینی پذیری یعنی همه چیز باید طبق روندی از پیش تعیین 
شده پیش برود و رویدادی غیرمنتظره رخ ندهد. کنترل در اینجا ناظر به 
ارجحیت ابزار غیرانسانی است که قابل تنظیم و یکنواخت بوده و می تواند بر 
رفتار انسانی نیز کنترل داشته باشند. مجموع همه این ویژگی ها را می توان 
در عقانیت صوری تجمیع و تحلیل کرد. عقانیتی فریبنده که سعی دارد 

بر تمام جنبه های زندگی بشری سایه افکند.
پیروزی رزمندگان کربای4 غلبه بر تفکر »مک دونالدی شدن« بود. آنان 
مفهوم تازه ای از کارایی ارائه کردند و محاسبه پذیری و پیش بینی پذیری را به 
چالش کشیدند. آنان نشان دادند انسان معاصر نه تنها می تواند خود را از یوغ 
کنترل ابزارهای غیرانسانی و مادی برهاند، بلکه قدرت و سلطه مرگبار این 
ابزار را نیز زیر سؤال ببرد و در یک کام عقانیت صوری سال های پایانی 
قرن بیستم را به بایگانی تاریخ بفرستد. چهره های خندان آن غواص ها را که 
می دانستند تا ساعاتی دیگر به احتمال بسیار جان خود را از دست می دهند، 
در نظر بگیرید و با چهره های آنها که ساعت ها در صف مک دونالد منتظر 

همبرگر خود می ایستند، مقایسه کنید.
در دنیای مک دونالدی شده جایی برای ایمان و روح بشری نیست. شما 
در صفی می ایستید و ساندویچی می گیرید و گوشه ای آن را گاز می زنید و 
می روید تا فردا. همین صف و ساندویچ و طعم که خاصه آن »روزمرگی« 
است هر روز تکرار می شود. چرخش دنیا به سمت ایمان، شورشی علیه این 
بطالت روحی و دنیای مک دونالدی شده است. نیل مک گرگور در روزنامه 
گاردین درباره نقطه عطف این چرخش می نویسد؛ »اگر مجبور باشیم یک 
نقطه اوج انتخاب کنیم، لحظة خاصی که در آن این تغییر تبلور یافت، آن 
نقطه احتمااً انقاب اسامی ایران در 1979 خواهد بود. این انقاب، که جهان 
سکوار را عمیقاً شوکه کرد، زمانی که اتفاق افتاد، علیه جریان تاریخ بود: 

اما حاا به نظر می رسد منادی تحوات تاریخ شده است.« 
انقاب اسامی ایران در سال 1357 نقطه چرخش تاریخ معاصر بشری 
بود و رزمندگان کربای4 اسطوره های این چرخش انسان ساز. ذهن مفلوک و 
عقانیت صوری مک دونالدی شده که آن روزها نیز قادر به درک این شکوه 
نبود، برای خروج از گیجی خود، صف عاشقان شهادت را »امواج انسانی« 
نامید اما چه باک که آنان بیدارترین و آگاه ترین مردمان روزگار بودند. 30 
سال بعد وقتی پیکر تعدادی از آنان بازگشت ولوله ای در کشور به راه افتاد و 
مراسم تشییع این شهیدان )26 خرداد 1394( تبدیل به حماسه ای دیگر شد. 
مســئله دفاع مقدس و کربای4 فراتر از معــادات صرفاً نظامی و 
شاخص های عقل صوری است. راه را بر بازخوانی تخصصی و تحلیل جنگ 
نباید بست، اما میان تحلیلگر منصفی که تمامی شرایط را در نظر می گیرد 
با تحلیلگر مریضی که چشم خود را بر روی نقش آمریکا در لو رفتن عملیات 
می بندد، هیچ سنخیتی نیســت. آنان که امروز شاخ آمریکا را علی رغم 
هزینه 7 تریلیون داری اش در منطقه شکسته اند، همان بچه های کربای4 
و شاگردان همان مکتب هســتند. برخی رخدادها و انسان ها در حجاب 
معاصرت گرفتار می شــوند و بی شک آیندگان بیش از ما مردان کربایی 
دفاع مقدس را قدر خواهند دانست و از این منظر، بر شبهه افکنان حرجی 

نیست که به قول خواجه شیراز؛
وصف خورشید به شب پّره اعمی نرسد

که در آن آینه صاحب نظران حیرانند

وقتی غواصان كربای4
به »قوس های طایی« مک دونالد زدند

یادداشت روز

نماز جمعه ایــن هفته تهران به 
امامت حجت ااســام و المسلمین 
اکبری در  محمد جواد حاج علــی 
مصای امام خمینی)ره( اقامه خواهد 

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

آغــاز می شــود و در ادامه با ســخنرانی 
حسن بنیانیان، رییس کمیسیون فرهنگی 
شــورایعالی انقاب فرهنگــی با موضوع 
»سیاســت فرهنگی و فرهنگ سیاست 
زده« همــراه خواهد بود. حجت ااســام 
والمسلمین حاج علی اکبری نیز به ایراد 
خطبه ها خواهند پرداخت. درب های مصا 

از ساعت 10 باز می شود.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت حجت ااسام و المسلمین حاج علی اكبری

وزیر دفاع گفت: بودجه دفاعی 
کشور در ســال آینده حدود 21 
افزایش  درصد نسبت به سال 97 

خواهد داشت.
امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه 
جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت با اشاره به اقدامات وزارت 
دفــاع در حوزه صنعــت دفاعی اظهار 
داشت: مجموعه اقداماتی که در وزارت 
دفاع انجام می گیرد در راســتای برنامه 
ارائه شده مجلس شورای اسامی است 
و با قدرت برنامه های اعام شده از پیش 
اعام می شود. این برنامه ها برای حفظ 
بازدارندگی دفاعی کشور است و بحمداه 
آن چیزی که برای سال 97 پیش بینی 
کرده بودیــم به ویژه در خصوص دقت 
و قدرت اثر موشک ها به خوبی محقق 

شده است.
وی در خصوص بودجه دفاعی سال 
آینده و حواشی مطرح شده در خصوص 
آن اظهار داشت: همان گونه که اعضای 
محترم مجلس و مسئوان سازمان برنامه 
و بودجه اعام کردند بودجه دفاعی در 
دو ســطح  دیده شــده، یک سطح آن 
بودجه ای اســت که با سقف 407 هزار 
میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی 

کشور ارائه شده است و بخش دیگر آن 
در صورتی تامین خواهد شد که عمده 
منابع دولت تامین شود اگر هر دو اینها 
تامین شــود در واقع بودجه دفاعی ما 
از رشــد خوبی نســبت به سال جاری 

برخوردار است.
وی افزود: بودجه دفاعی در ســال 
آینده حدود 21 درصد نســبت به سال 
97 افزایش خواهد داشت اما آن چیزی 
که مورد ابهام است و سوااتی درباره آن 
مطرح است دو ســطحی بودن بودجه 
دفاعی است که امیدواریم با مساعدت 
اعضای هیئت دولت برای تامین بودجه 
عمومی کشور، بودجه به صورت کامل 
اجرا شــود و بخش دفــاع بتواند از این 

رشد برخوردار گردد.
امیر حاتمی گفت: دو سطحی بودن 
بودجه دفاعی شیوه ای است که سازمان 
برنامه و بودجه اتخاذ کرده اســت. اگر 
شیوه ای که سازمان برنامه و بودجه برای 
منابع دوگانه بودجه دفاعی پیش بینی 
کرده است محقق شود می تواند فرصتی 
برای حوزه دفاعی باشــد و اگر محقق 
نشود می تواند مشکاتی را ایجاد کند. 
امیدواریم همانطور که ســازمان برنامه 
و بودجه پیش بینی کرده اســت منابع 

محقق شود.

وزیر دفاع: 

بودجه دفاعی
 21درصد افزایش می یابد

دستور جلسه سه شنبه شب 
شــورای عالی انقاب فرهنگی 
رأی گیــری اســتمزاجی برای 
دکتر  حجت ااسام  »عضویت« 
انقاب  عالی  شورای  در  عاملی 
دبیر«  »تعیین  نه  بود  فرهنگی 

این شورا.
جلسه سه شــنبه شب شورای 
عالی انقــاب فرهنگــی در حالی 
بــا حضور 37 تن از اعضای شــورا 
برگزار شد که دستور آن رأی گیری 
»عضویــت«  بــرای  اســتمزاجی 
حجت ااســام دکتر ســید سعید 
رضا عاملی در شورای عالی انقاب 
فرهنگــی بود نه آنطــور که برخی 
برای تعیین  رسانه ها گزارش دادند 

دبیر این شورا.
براساس آیین نامه داخلی شورای 
عالــی انقاب فرهنگــی؛ »دبیر به 
پیشــنهاد اعضای شــورای عالی و 
از میــان اعضای شــورا به مدت 4 
ســال انتخاب می شــود.« و اساسا 
جناب حجت ااســام دکتر عاملی 
چهارشنبه شب با حکم رهبر معظم 
انقاب به عضویت شــورا در آمد و 
طبعا زمان برگزاری این جلسه قبل 

از عضویت وی در شورا بوده است.
تعابیــر رهبر معظــم انقاب از 
شورای عالی انقاب فرهنگی نشانگر 
عمق اهمیت مأموریت این شــورا و 

ژرفای راهبردی آن است.
ایشــان در بیانــی، این شــورا 
را »اتــاق فرمان فرهنگی کشــور« 
دانســته اند؛ »این مجموعه ]شورای 
عالــی انقاب فرهنگی[ در کشــور 
بی بدیل است. در مدیریت راهبردی 
فرهنگی، ما به غیراز این مجموعه، 
هیــچ مرکزی را در کشــور نداریم. 
بخش هــای مختلف، چه دولت، چه 
مجلس، چه حتی مجمع تشخیص 
مصلحــت، وظایفی دارنــد اما هیچ 
کدام، وظیفه ای را که این شــورا بر 
عهده دارد، بر عهده ندارند. اینجا را 
در واقع باید اتــاق فرمان فرهنگی 
کشــور یا ســتاد عالی فرهنگی و 
علمــی دســتگاه های کشــور اعم 
از دســتگاه های فرهنگی و ســایر 
دستگاه ها و مرکز مهندسی فرهنگی 

کشور به حساب آورد.«
تعبیر دیگر ایشــان از شــورای 
 عالــی انقــاب فرهنگــی، »قلــه 

تصمیم گیری برای مسائل فرهنگی 
کشور« است؛ »من از آغاز تاکنون، 
این شورا را در قله تصمیم گیری برای 
مســائل فرهنگی کشور می دانسته 
ام. آن قلــه تصمیم گیری فرهنگی 
بــه معنای نگاه کان و مهندســی 
عمومی فرهنگ کشــور اســت که 
شامل دانشــگاه و فرهنگ عمومی 
و مدرســه و نظام آموزشی و کتاب 
درسی و تربیت معلم و حتی صنعت 

و غیرذلک می شود.«
رهبر معظم انقاب همچنین این 
شورا را »قرارگاه مقدم فرماندهی« 
نامیده  و فرموده اند: »شــما ]اینجا[ 
در آن قــرارگاه مقــدم فرماندهی 
هستید، عقبه فکری شما در مراکز 
دانشــگاهی و حوزه ای و دبیرخانه 
خودتان اســت که باید محور همه 
این مراکز باشــد. خط مقدم تان هم 
عبارتست از دولت، مجلس و حتی 
مجمع تشخیص مصلحت و دستگاه 
قضایی و دیگر دستگاه هایی که در 
کشور هستند، این ها بازوان اجرایی 
شما هستند. این بازوان اجرایی فقط 
چهار وزارتخانه فرهنگی نیســتند. 
مجلس ما برای عملی شــدن آنچه 
اینجا بــه عنوان مهندســی انجام 
باید قانون بگذارند.  می گیرد، حتماً 
مجمع تشــخیص مصلحت هم در 
مهندسی  همین  سیاســتگذاری ها 

کان را در نظر داشته باشند.«
ایشان در بیان دیگری، از شورای 
عالی انقــاب فرهنگی بــه عنوان 
»قرارگاه مرکزی« نام برده اند؛ »باید 
خود اعضا و دســتگاه های فرهنگی 
قبول کنند و باور داشــته باشــند 
که ما این جایــگاه را به عنوان یک 
قرارگاه مرکزی ]قرار دادیم[. تعبیر 
بعضی  به  اســت  »قرارگاه« ممکن 
گوشــها ســنگین بیاید - قرارگاه 
یک اصطاح جنگی است، اصطاح 
نظامی است - و بگویند آقا، قرارگاه 
مال مســائل نظامی است، شما در 
مسائل فرهنگی هم فکر نظامی را رها 
نمی کنید! واقع قضیه این است که 
کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر 
مهم تر نباشد و اگر خطرناکتر نباشد، 
کمتر نیســت؛ این را بدانید؛ یعنی 
می دانید هم شما، واقعا یک میدان 
کارزار اســت اینجا. و بخصوص در 
قرارگاه های نظامی این جوری است؛ 

قرارگاه مسئولیت اجرای مستقیم به 
معنای اینکه یک واحدی متعلق او 
باشد، ندارد؛ اما واحدها در اختیار او 
قــرار می گیرند، به تعبیر نظامی در 
کنترل عملیاتــِی او قرار می گیرند. 
وقتی ما یک قرارگاه نظامی تشکیل 
بفرمایید ســپاه  فــرض  می دهیم، 
می گوید این یگانهای من در کنترل 
عملیاتی آن تشــکیات ]هستند[، 
پشــتیبانی این یگان، متعلق به آن 
سازمان است - یا ارتش، یا سپاه، یا 
هر دســتگاه دیگر - اما به کارگیری 
ایــن و هدایت این، به عهده   قرارگاه 
است؛ یعنی یک چنین حالتی را در 

اینجا بایستی توجه داشت.«
کشور«،  فرهنگی  فرمان  »اتاق 
»قلــه تصمیم گیری برای مســائل 
مقدم  »قرارگاه  کشــور«،  فرهنگی 
فرماندهــی« و »قــرارگاه مرکزی« 
تعابیری اســت که وظیفه سنگین 
و نقــش مهــم و اثرگذار شــورای 
عالــی انقاب فرهنگــی را به ویژه 
برای اعضای آن گوشــزد می کند تا 
در شــرایط امروز، ضمن احســاس 
مسئولیت مضاعف، با شناخت دقیق 
تهدیدهای فرهنگــی، طرح ریزی، 
ریل گذاری و گفتمان ســازی دقیق 
و نتیجه بخش، به ایفای نقش ویژه 
خود بــرای نیل به نهادینه ســازی 
فرهنگ و ســبک زندگی اسامی و 
مقابله هوشمندانه با هجمه فرهنگی 

بپردازند.
رهبــر انقــاب مهرماه ســال 
1393 در آســتانه   آغاز دوره   جدید 
شــورای عالی انقــاب فرهنگی، با 
صدور حکمی بر مدیریت راهبردی 
چالش هــای حــوزه   فرهنــگ بــا 
»اســتفاده کامل و کارآمد و هم افزا 
از همــه   فرصت هــا و ظرفیت ها«، 

»مهار تهدیدها و آســیب ها با نگاه 
حکیمانــه و معقــول« و »مواجهه   
هوشمندانه با معارضه های مهاجمان 
و ســتیزه گران« به عنــوان تکالیف 
اصلی شورای عالی انقاب فرهنگی 

تأکید کردند.
ایشان همچنین 7 اولویت کاری 
شورای عالی انقاب فرهنگی از جمله 
پیگیری تصمیمات و مصوبات قبلی 
و اجرای سریع آن ها، مواجهه   فعال 
و مبتکرانــه با جبهه بندی هواداران 
فرهنگ انقابی و اسامی و معارضان 
عنود آن، پیگیری جدی پیشرفت و 
شــتاب حرکت علمــی و فناوری و 
تحول و نوســازی در نظام آموزشی 
و علمی کشــور به ویــژه تحول در 
علوم انســانی را مشــخص کردند. 
رهبر انقاب همچنین در این حکم 
تصریح کردند: با توجه به جبهه بندی 
جدی میان هواداران فرهنگ انقابی 
و اسامی و معارضان عنود با انگیزه   
آن، شــورای عالی انقاب فرهنگی 
باید با برخورد فعــال و مبتکرانه با 
ایــن جبهه بندی آشــکار فرهنگی، 
انقابی  و  دلبستگان فرهنگ دینی 
را در داخل و خارج کشــور دلگرم و 
امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران 
و ناامید کند. با توجه به رویش های 
معتنابــه و جوشــش های فــراوان 
فعالیت هــای فرهنگی در ســطوح 
جوانــان مؤمن  مردمــی، خصوصاً 
و انقابــی، دســتگاه های فرهنگی 
نظام و در رأس آنها شــورای عالی 
انقــاب فرهنگی باید نقش حلقات 
مکمل و تســهیل گر و الهام بخش را 
در فعالیت های خودجوش و فراگیر 
مردمی عرصه   فرهنــگ برای خود 
قائل باشند و موانع را از سر راه آنها 

کنار بزنند.

گزارش کیهان از جلسه پرحاشیه سه شنبه شب

رأی گیری در شورای عالی انقاب فرهنگی
برای انتخاب دبیر نبود



اخبار كشور

تجلیل از عناصر درباری 
جاسوسان آمریکا و فراریان از وطن 

در گروه هنر و تجربه!
موسسه هنر و تجربه که با بودجه دولتی تاسیس و اداره می شود، با تولید 
و نمایش فیلم هایی مستند درباره برخی عناصر درباری رژیم شاه و وابستگان 
اطاعاتی سفارت های آمریکا و انگلیس به تجلیل از شاخص ترین عوامل خائن 

به فرهنگ و هنر این سرزمین پرداخت. 
مجموعه فیلم های به اصطاح مستند تحت عنوان »چهره های ایرانی«، در 
9 قســمت توسط موسسه هنر و تجربه تولید شده و از دوم آبان ماه جاری در 
ســالن های سینمای گروه موسوم به هنر و تجربه در سراسر کشور به نمایش 

گذارده شد. از جمله این فیلم ها می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
- فیلم »همایون« درباره همایون صنعتی زاده، وابســته اطاعاتی سفارت 
انگلیس ، نماینده موسسه آمریکایی فرانکلین، عامل اطاعاتی سفارت آمریکا 
در دوران شاه و از وابستگان دربار که پس از انقاب اسامی به جرم جاسوسی 
برای بیگانه و ترویج فرهنگ آمریکایی در کشــور بــه زندان و مصادره اموال 

محکوم شد.
-فیلم »در جست وجوی صبح« درباره عبدالرحیم جعفری، عضو کلوپ های 
ماســونی روتاری و از سرســپردگان دربار پهلوی که با پول و هزینه رژیم شاه 
به برپایی موسســات انتشاراتی جهت تخریب فرهنگ ایرانی اسامی و ترویج 

فرهنگ آریامهری پرداخت و پس از انقاب در دادگاه محکوم شناخته شد.
-فیلم »مکتب ســقاخانه ای به روایت پرویز تناولی« درباره پرویز تناولی 
از دیگر عناصر درباری دوران پهلوی که در دهه 1340 توســط اداره اطاعات 
آمریکا در این کشــور آموزش دید و ســپس برای تخریــب هنر اصیل ایرانی 
اســامی به ایران آمد و ضمن ســاختن مجسمه هایی از شــاه و پسرش، به 

استحاله هنرهای سنتی و دینی ایران پرداخت.
- فیلــم »یکی بود، یکی نبود« درباره توران میرهادی، از فارغ التحصیان 
مدارس آلیانس )اتحادیه جهانی اسرائیلیت( که به همراه عناصر بهایی همچون 
»لیلی ایمن«، نهادی به نام شــورای کتاب کودک را برای تاثیرگذاری برذهن 
کودکان ایرانی و اجرای پروژه استعماری دین زدایی در سطح جامعه در دوران 

شاه بنیان گذارد.
- فیلم »سلطان بی تاج و تخت بخارا« درباره علی دهباشی، از اصلی ترین 
عوامل تجلیل و برگزاری مراســم بزرگداشــت عوامل فراماسون و وابستگان 

دربارشاه و همچنین جاسوسان بیگانه. 
فیلم های یاد شــده به دنبال موجی تولید شــدند که از دو ســال پیش 
برای تطهیر و مطرح کردن عناصر به اصطاح فرهنگی و هنری شاهنشــاهی 
در کشــور به راه افتاد و زمانی به عنوان برگزاری نمایشــگاه و جشــن تولد و 
بزرگداشت شکل گرفت که در این زمینه موسساتی همچون خانه هنرمندان و 
شهرداری و مانند آن حضور فعال داشتند و حاا با هزینه و از کیسه بیت المال 
فیلم های تحریف گرایانه درباره این عناصر روسیاه و تباهی آفرین در فرهنگ و 

هنر این مرز و بوم ساخته و به نمایش عمومی درآمده است! 
ازم بــه ذکر اســت که طاغوت گرایــی و هدر دادن بیت المال توســط 
موسســه هنر و تجربه )که سال هاســت بودجه های میلیاردی را صرف تولید 
سیاه مشــق های ضعیف و مسئله دار کرده( به همین موارد ختم نشده و روز 
چهارشــنبه 12 دی ماه نیز مراسم جشــنی برای سالگرد تولد بهرام بیضایی، 
کارگردان فراری از وطن که اینک از طریق افراد معلوم الحالی همچون عباس 
میانی و موسســه صهیونیستی هوور در آمریکا مشــغول کار است، در خانه 

هنرمندان برگزار کرد.  
استقبال گسترده از بخش کودک 

و نوجوان در جشنواره عمار
بخش ویژه کودک و نوجوان، بیشــترین اســتقبال را در میان بخش های 

مختلف نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در پی داشته است.
عارف جعفری مدیر روابط عمومی نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در 
گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: نمایش فیلم های جشنواره عمار از دهم دی 
در ســینما فلسطین تهران آغاز شده اســت. نمایش فیلم ها هر روز از ساعت 
10:30 صبح شــروع می شود و تا 22:30 ادامه دارد. سانس ساعت 10:30 به 
نمایش فیلم های بخش کودک و نوجوان این دوره از جشنواره اختصاص دارد 
که این بخش با استقبال بسیار گسترده ای همراه شده است. حضور خانواده ها 
با فرزندانشان و همچنین مشــارکت مدارس، باعث شده تا این بخش، بسیار 

شلوغ و پر جنب و جوش بشود.
وی افزود: امسال یک کار جدید را در جشنواره شروع کردیم که فیلم هایی 
که با اســتقبال زیادی مواجه می شوند، یک روز پس از اکران، از امکان اکران 
ویژه برخوردار می شــوند که تا به حال آثاری چون »آینه«، »پرچم«، »انقاب 
جنســی« و... با استقبال باا روبرو شــده و در نتیجه از نمایش ویژه بهره مند 
شــده اند. مدیر روابط عمومی جشنواره عمار با اشاره به موضوع ویژه این دوره 
از جشــنواره عمار با عنوان »ایران آینده« ادامه داد: یک غرفه با همین عنوان 
در محل اکران های مرکزی جشــنواره در سینمافلسطین برپا شده که مردم 
و ســینماگران با حضور در آن، دیدگاه های خود را درباره این موضوع مطرح 
می کنند. همچنیــن در برنامه های این دوره از جشــنواره، از رمان نوجوانانه 
»زایو« که از معدود رمان ها با موضوع ایران آینده است، حمایت معنوی صورت 
گرفته اســت. جعفری همچنین درباره فیلم هایی که بیشترین استقبال را در 
اکران های مردمی داشتند نیز گفت: فیلم داستانی »جمعه گل«، مستند »آتش 
به اختیار« و پویانمایی »شــهر هزار کبوتر« در اکران های مختلف در شهرها 
و روستاها اســتقبال زیادی داشتند. همچنین استان های فارس و مازندران و 

شهرستان نهاوند، فعال تر از بقیه بودند.
وی افزود: طی این چند روز بسیاری از مردم درباره فراخوان های مردمی 
از ما ســؤال کردند. باید گفت که از این پس، فراخوان های واصل شــده برای 
ســال آینده لحاظ خواهد شــد. همچنین برگزیــدگان فراخوان های مردمی 
امســال، به طور جداگانه طی مراسم هایی در مناطق و شهرستان هایی که این 
فراخوان ها را اعام کردند تا پایان سال تقدیر خواهند شد. مدیر روابط عمومی 
جشــنواره عمار همچنین از پخش ویژه برنامه نهمین جشنواره عمار با عنوان 

»مستندنگار« هر شب از ساعت 18:30 در شبکه مستند خبر داد.
تقدیر حسین علیزاده از آثار یک نقاش انقابی

حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده در بازدید از نمایشگاه »الحق مع علی«، 
با  اشاره به درونمایه مذهبی آثار نقاشی حسن روح اامین گفت: هنر، تکنیک 
و عشــق در آثار روح اامین درهم تنیده اســت. وی افــزود: با دیدن آثار این 
هنرمند این حس در من ایجاد می شود که گویی نقاش در صحنه واقعه حضور 
داشــته است. همچنین می توان عشق و اعتقاد را در آثار روح اامین دید. این 
موسیقیدان درباره شــخصیت روح اامین توضیح داد: اعتقادات این هنرمند 
صاف و آینه وار است و تجلی باورهایش در آثارش به بهترین شکل نمود یافته 
است. علیزاده با  اشــاره به این مطلب که در موسیقی هم هنرمندان بسیاری 
بــه موضوعاتی با درونمایه مذهبی پرداخته اند، گفت: رابطه نزدیکی میان این 
هنرها وجود دارد. نقاش خاق هم از تمام زوایا هنر سیالی را ساخته که شاید 
در ذهن هنرمند دیگر به شکل دیگری نمود می یافت. بیننده آثار روح اامین 
وقتی پا به این نمایشگاه می گذارد با تخیل یک عاشق روبه رو می شود که بسیار 
هم تاثیرگذار اســت. وی در پایان سخنانش ارتباط معنوی هنرمند با هنر را 

بسیار مهم و ارزشمند عنوان کرد.
گفتنی اســت، نمایشگاه نقاشــی »الحق مع علی« تا 20 دی در گالری 

شماره یک فرهنگسرای نیاوران برپاست. 
برکناری مدیری که در پی تابعیت 

بیگانه برای فرزندش بود
مدیری که در پی گرفتن تابعیت یک کشــور غربی برای فرزندش بود، از 
سمت خود برکنار شد. روزنامه کیهان در تاریخ چهارم دی در بخش اخبار ادبی 
و هنری، خبری را درباره اقدام یکی از مدیران کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان برای گرفتن تابعیت یک کشور غربی برای فرزندش منتشر کرده بود.

 اما مشخص شد که همزمان با انتشار این خبر، مسئول مورد نظر به دلیل 
دیگری از ســمت خودش برکنار شده بود. ضمن تقدیر از فاضل نظری، مدیر 
متعهد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امید است که همواره نسبت 
به نفوذ و رسوخ افراد دوتابعیتی یا کسانی که در پی گرفتن تابعیت بیگانه برای 
فرزندان خود هستند و همچنین تبعات منفی حضور چنین مدیرانی در مراکز 
و نهادهای فرهنگی، هوشیاری ازم نزد مسئوان ارشد آنها وجود داشته باشد. 

اخبار ادبی و هنری

رهبرمعظم انقاب: در هر جایی که صحنه زور آزمایی 
است، در مقابل دشــمن باید ایستاد... باید اراده شما بر 

اراده دشمن غالب بشود.

هدیه به خوانندگان

بباربردلتبداراینبیابانها
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

صفحه ۳
پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷

۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۱

هیئت دولت در جلسه دیروز خود که به ریاست 
رئیس جمهوری تشکیل شد، پس از انتخاب استانداران 
جدید خراسان رضوی، قم، فارس و کرمان به بررسی 

سایر موضوعات در دستور کار خود پرداخت.
به موجــب تصمیم هیئــت وزیران در جلســه دیروز 
)چهارشــنبه( هیئت دولت، »علیرضا رزم حســینی، بهرام 
سرمست، محمدعلی طالبی و عنایت اه رحیمی« به ترتیب 
به عنوان استانداران خراسان رضوی، قم، یزد و فارس انتخاب 

شدند.
هیئــت دولت در جلســه دیروز خود پــس از انتخاب 
اســتانداران جدید خراســان رضوی، قم، فارس و کرمان به 
بررســی سایر موضوعات در دســتور کار خود پرداخت و در 
راســتای حمایت از ناوگان ملی و توســعه صادرات، میزان 
ســهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگانــی ایرانی و همچنین 
نرخ فروش آن به ناوگان ایرانی و خارجی خروجی از کشــور 
را تعیین کرد. به موجب این تصمیم، ســهمیه دولتی نفت 
گاز بــرای ناوگان ایرانی خروجی )گازوئیل ســوز( به مقصد 
کشورهای ارمنستان، نخجوان، ترکمنستان، عراق، آذربایجان 
و افغانســتان 200 لیتر، اقلیم عراق و ترکیه 300 لیتر و به 

مقصد کشورهای ثالث ۵00 لیتر تعیین شد.
دولــت همچنین نرخ فــروش نفــت گاز را در صورت 
تقاضــای راننده، به میزان 90 درصد قیمت رســمی طرف 
مقابــل تعیین کرد. هیئت وزیــران در ادامه، با صدور مجوز 
انعقاد قرارداد مشــارکت برای اجرای پروژه آزادراه سیرجان 

– شهر بابک موافقت کرد.
دولت با هدف حمایت از تســهیات گیرندگان حساب 
ذخیره ارزی که طرح تولیدی خــود را اجرا نموده لیکن به 
دلیل شــرایط حاکم بر اقتصاد و به صورت غیرارادی نسبت 
بــه بازپرداخت بدهی اقــدام ننموده  انــد، درخصوص نحوه 
بازپرداخت تســهیات اعطایی مذکــور و چگونگی تمدید 

دوره های آن تصمیم گیری کرد.
سفرمخفیانه ترامپ به عراق نشانه شکست آمریکا

حجت ااسام روحانی در این جلسه به تشریح و تبیین 
مســایل منطقه ای پرداخت و گفت: ما اخیرا شــاهد حادثه 
مهمی در منطقه بودیم. آمریکایی ها از سال 2003 میادی 
مدعی هســتند که عراق و افغانســتان را نجات داده اند اما 
اگر این ادعا درســت است چرا شما ســفر رسمی علنی به 
عراق انجام نمی دهید تا در خیابان های بغداد و بصره ببینید 
عراقی ها چگونه از شما استقبال می کنند؟! اینکه مخفیانه و 
در شب تاریک وارد یک پایگاه کوچک نظامی می شوید و با 

در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی

استاندارانجدید»خراسانرضوی،قم،یزدوفارس«تعیینشدند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عده ای 
می خواهند کف بزنند که برجام ۲ شکل بگیرد؛ ابتدا 
برجام یک را حســاب بدهید بعد برای برجام ۲ کف 

بزنید.
سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 
آیین بزرگداشــت 9 دی که در دانشــکده پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: 
گردهمایی 9 دی برای یادآوری و تذکر اســت تا بتوانیم در 
ادامه حیات فردی، اجتماعی و سیاســی در ســطح بزرگ 
یــک ملت، با قوت این حیات را ادامه دهیم و این مربوط به 
تجارب و حافظه یک ملت است؛ البته بدان معنی نیست که 

فتنه های جدیدی بروز نخواهد کرد.
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی کشور در بخش 
دیگــری از صحبت هایــش گفت: در معاهــده پیمان منع 
گسترش جنگ افزارهای هســته ای )NPT( می گویند که 
هیچ کشــوری به جز پنج کشور، مابقی نباید ساح کشتار 

جمعی داشته باشند.
جلیلی افــزود: وقتی می گوییم چرا نظام ســلطه این 
مناســبات ناعادانه را شــکل داده و چرا چند کشور امتیاز 
وتو داشــته باشند، منطق قدیم استکبار می گوید، چون زور 
ما بیشتر است و حاا ملتی می گوید نه! و می خواهد در برابر 
این زور و منطق اشتباه بایستد. او می خواهد در این نرم افزار 

اخال ایجاد کند.
وی ادامــه داد: آنها با ما مذاکــره می کنند و وقیحانه 
می گویند برد شما تا جایی است که به برد من لطمه نخورد؛ 
چرا؟ چه کســی می تواند یک ملت را از حق مشــروع خود 
منع کند؟ در کدام نرم افزار انقاب اســامی چنین چیزی 

پذیرفته است؟
جلیلی افزود: اینکه مطرح می شود از 100 حق انصراف 
دهید که 23 حق آن در حوزه تحقیق و توســعه اســت، از 
سوی همین ها که مدعی علم و توسعه هستند، مطرح شده و 

مدارک آن موجود است؛ حق هایی که برجام از کشور گرفت. 
این ها را در دانشگاه باید مطالعه کرد، این ها غبارهایی است 

که بلند می شود.
وی خاطرنشــان کرد: اگر این غبارها برطرف نشــود و 
روشن شدن آن مطالبه نگردد، آن وقت عده ای می خواهند 
کــف بزنند که برجام 2 شــکل بگیرد؛ ابتــدا برجام یک را 

حساب بدهید بعد برای برجام 2 کف بزنید!
وی خاطرنشــان کرد: خود آنــان به صراحت می گویند 
ایــران تمام تعهدات را در برجام انجام داد حتی بیشــتر از 
آن؛ آژانــس اعام کرد که ما گفتیم 130 تن آب ســنگین 
یا 300 کیلو مواد داشــته باشــید، اما ایران به کمتر از این 

هم راضی شد.
جلیلی تصریح کــرد: تجربه برجام چه شــد؟ عده ای 
گفتند، گفت وگو کنیم تا مشــکات را حــل کنیم و همه 
گفت وگوها انجام شــد؛ آیا طرف مقابل به گفت وگو متعهد 
بود؟ از حقی از خود کوتاه آمد؟ او کًا از برجام خارج شد و 

حاا می گوید فشارها را می خواهم بیشتر هم کنم!

دبیر ســابق شــورای امنیت ملی با بیان اینکه تجربه 
برجام و حافظه تاریخی، ســرمایه امروز ملت اســت، افزود: 
آیا نباید این ســرمایه را حفظ کرد کــه دیگر دچار چنین 
مســیری نشــویم؟ آیا همه این ها برای این بود که آخرش 
بگوییم آمریکا سقوط اخاقی کرد؟ اینکه یعنی ۶۵ سال از 
ملت عقب بودن؛ چراکه ملت ۶۵ ســال پیش و در سال 32 

سقوط اخاقی آمریکا را فهمید.
جلیلی در ادامه گفت: عده ای گفتند ما اصًا اولویت مان 
از مذاکره برداشــتن تحریم ها نبود و ما دنبال چیز دیگری 
بودیم! به همین صراحت! این توافق ژنو خودتان است؛ سال 
92 وقتی آمدید امضاء کردید چه گفتید؟ گفتید می خواهیم 
گفت وگوهایی را شــروع کنیم که به طور جامع تحریم های 
مرتبط با هســته ای، شــورای امنیت، چندجانبه و ملی که 
مربوط به آمریکا اســت را برمــی دارد؛ بعد حاا به صراحت 

بیان میکنید که اولویت ما این نبود؟
وی خاطرنشــان کرد: چه کســی شــعار می داد، هم 
ســانتریفیوژ باید بچرخد هم چرخ کارخانه ها؟ چه کســی 

سال گذشته باز شــعار داد که اگر ما بمانیم می توانیم بقیه 
تحریم ها را نیز برداریم؟ آیا باید به همین ســادگی حافظه 
ملت را پاک کنیم؟ بعد می گویید می خواستیم حق هسته ای 
ملت را تثبیت کنیم؟ آیا حق هســته ای ملت با ریختن بتن 
در تأسیســات او تثبیت می شــود؟ از 100 حق او انصراف 
بدهید، حقوق دیگر او تثبیت می شود؟ 13 هزار سانتریفیوژ 
را بردارید، 10 هزار کیلو مواد هســته ای که 10 سال برای 
آن زحمت کشــیده شده را از کشــور خارج کنید، آیا این 
اســمش می شــود تثبیت؟ و بعد بگویید ما همچنین قولی 

نداده بودیم؟
به گــزارش رجا، جلیلی با بیــان اینکه بحث ما فردی 
نیست، افزود: بحث ما این است که نگذاریم با پوشانده شدن 
واقعیت ها و مســائل اصلی، عده ای یک آلزایمر سیاســی را 
به ملت تحمیل کنند. اگر می گویید آمریکا سقوط اخاقی 
کرده، ملت ما نشــان داده که همین آمریــکا را می توان با 
مقاومت سر جای خود نشاند به طوری که اعتراف کند ۷ هزار 

میلیارد دار خرج کردم و نتیجه نگرفتم.

جلیلی با اشاره به تاش ها برای تحریف هدف توافق هسته ای:

ابتدا حساب برجام یک را بدهید بعد برای برجام2 كف بزنید

رنجبرزاده گفته است که متاسفانه دولت در مواردی 
منابــع هدفمندی یارانه ها را در جاهــای دیگر و برای 
مصارف عمومی خرج کرده است و این در حالی است که 
بی انضباطی مالی یکی از مهمترین ایرادهای روحانی به 

دولت دهم در زمان انتخابات سال9۲ بود.
اکبر رنجبرزاده نماینده اســدآباد همدان در گفتگوی  علی 
تفصیلی با خبرگزاری مهر در مورد تحقیق و تفحص از سازمان 
هدفمنــدی یارانه ها گفت: تقاضای ایــن تحقیق و تفحص در 
آذر ماه 9۵ به هیئت رئیســه ارائه و یک ماه بعد به کمیســیون 
اقتصادی ارجاع شــد. گــزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص 
از ســازمان هدفمندی یارانه ها آماده و به کمیسیون اقتصادی 
تقدیم شده تا پس از تأیید و تصویب در این کمیسیون، جهت 
قرائت به صحن علنی مجلس ارائه شــود. عضو هیئت رئیســه 
مجلس در ادامه از تخلفات کشف شده در این تحقیق و تفحص 
متذکر شــد: »یکی از مهمترین نتایج بررســی این پرونده آن 

است که متاسفانه دولت در مواردی منابع هدفمندی یارانه ها را 
در جاهــای دیگر و برای مصارف عمومی خرج کرده اســت.«  
رنجبرزاده در مورد تحقیق و تفحص از گمرک هم گفته است: 
»متقاضیان این تحقیق و تفحص 34 نفر هســتند و بنده هم 
جزو متقاضیــان این تحقیق و تفحص هســتم. این تحقیق و 
تفحص جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است 
و  باید در وهله اول اعضای هیئــت تحقیق و تفحص انتخاب 
شــوند تا بررسی ها آغاز شــود. البته ما به گزارش های اولیه ای 
درباره عملکرد گمرک دســت یافته ایم اما هنوز این اطاعات 
مستند نشده اســت. در واقع تا زمانی که اعضای هیئت رئیسه 
این تحقیق و تفحص مشخص نشوند، مکاتبات ما قانونی نیست 
چرا که اعضای هیئت های تحقیق و تفحص نمی توانند رأســا 
جهت کسب اطاعات با دستگاه ها مکاتبه کنند و باید در ابتدا 
هیئت رئیسه مشخص شود.« این نماینده در مورد صحت یا عدم 
صحت این موضــوع که »برخی از نمایندگان هم در تذکرهای 

شــفاهی خود خواســتار تحقیق و تفحص از مجلس هستند و 
می گویند که هیئت رئیســه اجازه نمی دهد این اقدام رخ دهد« 
تصریح کرد: »مانعی برای تحقیــق و تفحص از مجلس وجود 
ندارد و همانطور که چندی پیش تحقیق و تفحص از سفرهای 
خارجی نمایندگان مطرح شد، تحقیق و تفحص از مجلس هم 
می تواند پیگیری شــود. اگر نمایندگان معتقدند که موانعی در 
راهشان وجود دارد، باید پیگیری کنند. بنده حدود ۶ ماه است 
که مسئول تحقیق و تفحص ها در هیئت رئیسه مجلس هستم 
اما تاکنون هیچ نماینده ای جهت تســریع در تحقیق و تفحص 
از مجلس به بنده مراجعه نکرده اســت. تقاضای این تحقیق و 
تفحص در تاریخ 9۷/2/23 وصول شد و در تاریخ 9۷/3/9 جهت 
بررسی به کمیســیون برنامه و بودجه ارجاع و در حال حاضر 
هم نزد این کمیســیون بررسی می شود. در نتیجه، نمایندگان 
متقاضی تحقیق و تفحص از مجلس باید این موضوع را از طریق 

کمیسیون برنامه و بودجه مورد پیگیری قرار دهند.«

عضو هیئت رئیسه مجلس:

دولت منابع هدفمندی یارانه ها را در جای دیگر خرج كرده است

مجمع اســاتید و طاب حقوقــدان حوزوی در 
رابطه با لوایح چهارگانه مرتبــط با FATF بیانیه ای 
 را خطــاب به مجمع تشــخیص مصلحت نظام صادر 

کرد.
در بخشــی از ایــن بیانیه آمده اســت: اعضای محترم، 
مستحضر می باشند؛ ریاست مارشال بیلینگسلیا بر FATF که 
دستیار معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و اطاعات مالی دفتر 
تروریسم و اطاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین 
آقای خوان زاراته معاون تروریســم و جرائم مالی خزانه داری 
آمریکا که گفته اند: »برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر 
کردن شرایط برای این کشــور، به حضور کامل FATF در 
ایران نیاز اســت«. و نیز خانم جنیفر فولر، که اکنون معاون 
رئیس FATF و دستیار معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور 
اطاعات مالی و تروریسم است که جهت فشار تحریمی بیشتر 
بر ایران ســفرهای زیادی به کشورهای جهان می نماید. این 
 همه نشان از توطئه علنی آنها در این نهاد علیه ایران اسامی 

دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: پذیرش الزامات 
FATF توسط کره شمالی از ۶ سال پیش تجربه ای است برای 
مسئولین کشور عزیز ما که هنوز از بلک لیست خارج نشده؛ 
بایستی از این راه مشخص با نشانه های واضح عبرت گرفت.

در این بیانیه تاکید شده است: در اختیار گذاشتن اطاعات 
گــردش مالی افــراد؛ آیا نقض حریم خصوصی شــهروندان 
نمی باشد؟ در شرایطی که دولت برای قطع یارانه ثروتمندان 
به خود اجازه بررســی حساب های مردم را نمی دهد چگونه 
این اطاعات را داوطلبانه در اختیار کسانی که با تحریم های 
 غیرانســانی جنــگ اقتصادی علیــه مــردم راه انداخته اند 

بدهند؟!
 FATF در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت: اگر
حقیقتاً منافع ملی را به دنبال دارد چرا مسئولین وقت الزامات 
آن را مخفیانه و بدون طی تشریفات قانونی )و اطاع به مجلس(  

امضا و سپس انکار کردند؟!
بــه گزارش فارس، در این بیانیه تصریح شــده اســت: 
آیــا تجربه برجام و بدعهدی آمریکا کافی نیســت که دوباره 
کشور را با چالش معاهده ای که هیچ منفعت تضمین شده و 
محتملی نداشته و حتی امکان مطالبه حقوق اساسی ملت را 
 اجازه نمی دهد وجز شکستن غرور ملی بهره ای ندارد؛ مواجه

  نماییم؟!

مجمع اساتید و طاب حقوقدان حوزوی 
در بیانیه ای اعام کرد

باید از سرنوشت کره شمالی 
FATF در رابطه با

 درس گرفت

طی تذکری در صحن علنی مجلس صورت گرفت

انتقاد از اختصاص بودجه به شركتهای زیان ِده دولتی

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: مقرر شــد 
فاصله حقوق و دســتمزد با تورم طی مدت پنج سال 
نصف شود. امیدوارم با ادامه این کار بتوانیم در فاصله 
زمانی کمتری این مهم را محقق و این فاصله موجود 

در حقوق و دستمزد را کاهش دهیم.
محمد شــریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، 
در حاشــیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره 
واگذاری شرکت های شســتا گفت: نظر رئیس جمهور، جدا 

شدن وزارت کار از امر تصدی گری است.
وی افزود: برای تحقق این هدف، برنامه ای تهیه کردیم 
و بــه مجلس نیز ارائــه دادیم تا با ادغام شــرکت ها بتوانیم 
بازدهی را باا ببریم. عاوه بر ادغام چند شرکت پتروشیمی، 

واگذاری هایــی هم طبــق قواعد و مقررات انجام می شــود. 
این کار، جراحی بزرگی اســت و نتیجه این اقدامات منافع 

بیمه شدگان را تامین خواهد کرد.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به تاش برای تعیین 
حداقل دستمزد اشــاره کرد و تصریح کرد: مقرر شد فاصله 
حقوق و دســتمزد با تورم طی مدت پنج ســال نصف شود. 
امیــدوارم با ادامه این کار بتوانیــم در فاصله زمانی کمتری 
این مهم را محقق و این فاصله موجود در حقوق و دستمزد 

را کاهش دهیم.
دنبال کاهش قیمت ها برای شب عید هستیم

رضا رحمانی وزیر صنعت، معــدن و تجارت نیز درباره 
آخریــن اقدامات برای تنظیم بازار در شــب عید گفت: ما با 

همکاری اصناف و بازار دنبال کاهش واســطه ها و در نتیجه 
کاهش قیمت ها برای شب عید هستیم. فروشگاه های بهاره و 
فروشگاه های عرضه مستقیم نیز از جمله سازوکارهای هست 

که دنبال می کنیم تا قیمت اجناس پایین بیاید.
رحمانی در پاســخ به این پرسش که آیا قیمت خودرو 
کاهش می یابد تاکید کرد: قیمت خودرو حتما باید نســبت 
به قیمت بازار پایین بیاید. ما پیگیر این مســئله هســتیم و 
خودروســازان هم قول دادند با افزایش تولید قیمت خودرو 
را پایین بیاورند. خودروســازان باید تمام تعهدات خود را که 
در قرار داد با خریدار ذکر شــده است اجرایی کنند، سازمان 
حمایت از مصرف کننده نیز مامور است تا نظارت کند که این 

تعهدات به درستی انجام شود.

وزیر کار در پایان جلسه هیئت دولت:

مقرر شد فاصله حقوق و دستمزد با تورم طی مدت پنج سال نصف شود

چند نظامی عکس می گیرید و صحبت کوتاهی کرده و یکی 
دو ســاعت بعد نیز از عراق خارج می شــوید، این به معنای 
شکست شما است. رئیس جمهور خطاب به سردمداران کاخ 
ســفید افزود: این حرکت همچنین بدان معناست که شما 
موفق نبوده اید و می دانید مردم عراق از شما ناراضی هستند 
و جــرأت آن را ندارید که در میان آنان ظاهر شــوید، حاا 

ســوریه ، لبنان و یمن را که اصًا جرأت رفتن ندارید. پس 
کدام کشور منطقه و در میان کدام ملت منطقه شما محبوب 
هســتید. امیدوارم این درس ها ، در ســال 2019 برای کاخ 
سفید آموزنده باشد و از مداخله در زندگی ملت ها بویژه ملت 
فلســطین و موضوع قدس شریف که مربوط به جهان اسام 
و همه مسلمان هاســت، دســت بردارد و با درس گرفتن از 

گذشته، در چارچوب قانون و مقررات عمل کند.
روحانی با بیان اینکه دســت برداشتن آمریکا از مداخله 
در امــور منطقه به معنای ایجاد منطقه امن و باثبات خواهد 
بود، اظهارداشت: هدف ما در این منطقه امنیت و ثبات کامل 
اســت و می خواهیم مردم در یک مردم سااری که به دست 

خودشان حکومت شان برقرار می شود، بتوانند زندگی کنند.
رئیس جمهور در ادامه به انتخاب اســتانداران خراسان 
رضوی ، قم ، شــیراز و یزد اشــاره کرد و گفت: امروز با رأی 
قاطع هیئت وزیران ، استانداران 4 استان بسیار مهم انتخاب 
شــدند که 3 استان  آن مقصد زیارتی همه مردم ایران است 
و تعداد زیادی زائر در طول ســال به زیارت این بقاء متبرکه 
می روند و این ســه استان از دیدگاه معنوی بسیار ارزشمند 
هستند، به همین دلیل هم در این سه نقطه سه حوزه علمیه 

بسیار بزرگ وجود دارد.
رئیس جمهــور بهره گیری از همه فرصت ها در مســیر 
آبادانی کشــور را ضروری خواند و در عین حال تاکید کرد: 
این بهره گیری از فرصت ها البته بدان معنا نیســت که امید 
ما به دیگران است. ما باید از همه فرصت ها استفاده کنیم و 
بحمداه پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل شده است 

و گزارش امروز در این حوزه ، گزارش امیدوارکننده ای بود.
روحانــی بــا تاکید بر اینکــه باید حتــی لحظه ای در 
برنامه ریزی و تاش کوتاهی نکنیم، اظهارداشت: صندلی های 
دولت برای خدمت است و باید بنشینیم و برنامه ریزی و فکر 

کنیم. دیگران برای مواجهه با مشکات چه کار کردند؟

دیروز در مجلس هاجر چنارانی از وزیر صمت انتقاد 
کرد و گفت که امیدوار بودیم که رحمانی دست مافیای 
خودرو را از این صنعت کوتاه کند و همچنین مســعود 
گــودرزی موضوع قابل تاملی را در مورد شــرکت های 
ِده دولتــی که بودجه نیز می گیرنــد بیان کرد و  زیان 

خواست یکبار برای همیشه به آنها خاتمه داده شود.
دیروز در صحــن علنی مجلس طرح انتقال وزارتخانه ها از 
تهران برای رای گیری فوریت آن مطرح شد و نمایندگان موافق 
و مخالف به ذکر اســتدال های خود پرداختند. علی اکبری در 
نشســت علنی دیروز مجلس شورای اسامی ضمن مخالفت با 
درخواست دوفوریت برای طرح انتقال وزارتخانه ها به استان های 
مستعد و دارای شــرایط در یک دوره ۵ ساله گفت: هم اکنون 
مشکاتی در کشور وجود دارد که موجب می شود طرح مسئله 
مذکور فوریت نداشــته باشــد. نماینده مردم شیراز در مجلس 
با اشــاره به اینکه طرح یادشــده دارای بار مالی فراوانی است و 
کشور را دچار مشکات می کند، اظهار کرد: این مهم در حالی 
است که مجموعه ای زیرنظر معاون اول رئیس جمهور این مسئله 
را به طور کارشناســی بررســی می کند تا طرح جامعی را ارائه 

دهند.
 اســتدال مخالفــان و موافقان طــرح انتقال 

وزارتخانه ها از تهران
همچنیــن جــال محمــودزاده در مخالفت بــا موضوع 
مذکور با اشــاره به اینکه در شــرایط کنونی مشکاتی اعم از 
اقتصادی، اشــتغال جوانان و... وجود دارد کــه باید به صورت 
دوفوریــت برای رفع آنها طرح ارائه شــود، گفت: این مهم در 

حالی اســت که باید با تمرکززدایی و افزایش اختیار استان ها 
مشــکات کنونی پایتخت را برطرف کنیــم. نمی توان اجزای 
دولت را از یکدیگر جدا کرد براین اســاس باید تفویض اختیار 
صورت بگیرد تا مردم اســتان ها مراجعــه کمتری به پایتخت 
داشــته باشند و با این مهم شــاهد کاهش آلودگی و ترافیک 
تهــران خواهیم بود. در ادامه همایون یوســفی، نماینده مردم 
اهواز ضمن موافقت با درخواســت دوفوریت برای طرح انتقال 
وزارتخانه ها به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره 
۵ ساله گفت: برای پیشرفت باید تابع مدل های موفقی باشیم 
که در کشــورهای پیشرفته اجرایی شــده است. بر این اساس 
توســعه باید از تمام نقاط کشور شروع شــود و بر این اساس 
ظرفیت اســتان ها را در نظر بگیریم کــه نتیجه آن منجر به 
تمرکززدایی می شــود. پروانه مافی نیز ضمن موافقت با طرح 
یادشــده با تاکید بر اینکه شرایط کنونی تهران در حد انفجار 
است و از سال 8۶ به بعد جمعیت آن سرریز شده است، گفت: 
بر این اساس شاهد بروز مشکاتی در حوزه مسکن، ترافیک و 

آلودگی هوا در پایتخت هستیم. 
اختصاص بودجه به شرکتهای زیان ِده دولتی؛ چرا؟!

مسعود گودرزی در جلســه علنی دیروز در تذکر شفاهی 
خود ضمن تشــکر از وزیر صمت به دلیل حضور مســتمر در 
قوه مقننه برای رســیدگی به امور اســتان ها گفت: در بودجه 
98 اعتباراتی برای شــرکت های دولتی در نظر گرفته شده که 
عمدتاً این شــرکت ها زیان ده محسوب می شوند و باید یک بار 
برای همیشــه جلوی آنها گرفته شــود. نماینده مردم ممسنی 
و رســتم در مجلس شورای اســامی اظهار کرد: در این بین 

شــرکت هایی هم وجود دارند که در بودجه ذکر نمی شوند اما 
اعتبار دریافت می کنند که به این مهم نیز باید رسیدگی شود. 
در سال گذشته مبلغی بیش از اعتبار پیش بینی شده در بودجه 
98 برای بازنشســتگان در نظر گرفته شــد اما همسان سازی 
مناســبی صورت نگرفت کــه این امر باید مــورد بازبینی قرار 
گیرد. عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســامی در تذکر به رئیس جمهور خواستار مهار رشد 
افسارگســیخته قیمت ها شد و خاطر نشــان کرد: در این بین 
موضوع اشتغال روستایی و فراگیر نیز دو مولفه مهم هستند که 
پایش و نظارت آنها باید از سوی رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی صورت گیرد.
مافیای خودرو همچنان در تاخت

هاجر چنارانی، در بخشی از نطق میان دستور خود خطاب 
بــه وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفــت: در صورتی که تیم 
خودرو ســازی و مافیای خودرو این شــیوه کار نمی کرد شاهد 
وضعیــت کنونی نبودیم، انتظار بود تا دکتر رحمانی انقابی در 
خودروسازی ایجاد کند اما نه تنها وی نتوانست مافیای خودرو 
را در بازار از بین ببرد بلکه به وضعیت متاطم بازار دامن هم زد. 
چنارانی تصریح کرد: خودروهایی که پیش فروش آنها از مردم 
گرفته شده، هنوز تحویل ندادید لذا چطور با این وضعیت اقدام 
به ثبت نام جدید کردید؟ ارز در بازار گران شــده اما پول مردم 
تغییر نکرده است. از سوی دیگر پولی که از مردم گرفته شده به 
قطعه سازان واگذار نکردید، اگزوزسازی خراسان در نیشابور به 
دلیل وجود مافیا جامعه کارگری را با مشکل روبه رو کرده است. 

آقای رحمانی ما را از وایتی بودن ناامید کردید.

غم نخستین 
نوشــته اســت به نام تــو ِســفر تکوین را

َو آفریــده بــه عشــقت غــم نخســتین را
خدا که تعبیه کرده ســت وقــت پلک زدن

درون چشــم تــو زیباتریــن مضامیــن را
فرشــتگان همگــی خوشــه چین حلقه تو

کــه یادشــان بدهــی آیــه آیــه والتین را
نــگاه کردن تو مــو به موســت از این رو-

ســپرده اند بــه تــو موشــکافی دیــن را
تو کیســتی کــه خدا نیز وقــت خلقت تو-

گشــوده اســت به حیرت زبان تحســین را
کبری موسوی

خنده غنچه 
خنــده غنچــه مــرا یــاد تــو می انــدازد

در دلــم، خانــه ای از نــور خدا می ســازد
بس تفاخر کند این باغ به صحرا و به دشــت

که بــه یمن نفســت، بر همــگان می نازد
جامه ات ســبز، چمن سبز، همه صحرا سبز

پرچمی ســبز، بــه تکریــم تــو می افرازد
باغ، خندان و غزل خــوان و زمین پر نعمت

همــه  دشــت، بــه توصیف تو می پــردازد
خنــده ســبز چمنــزار، بــه هنــگام بهار

به همــه َزردی و هر َســردی و غم می تازد
مست و دل شــاد، ز دیدار تو، هر رهگذری

به تماشــای تو عالــم دل و جــان می بازد
مصطفی معارف

بیا که بی تو...
بیا که بی تو نه ســحر را طاقتی اســت و نه صبح را صداقتی؛ که سحر به 

شبنم لطف تو بیدار می شود و صبح، به سام تو از جا بر می خیزد.
بیا که بی تو آینه ها، زنگار غربت گرفته اند.

هیــچ کس حریم اطلســی ها را پاس نمــی دارد و بــر داغ اله ها َمرهم 
نمی گذارد.

بیا که بی تو، قنوت شاخه ها، اجابتی جز غروب تلخ خزان ندارد.
بی تو کدام دست مهر، سرشک غم از دیدگان یتیمان بر می گیرد؟

کجاست آغوش مهربانی که دل های زخمی را به ضیافت ابریشمی بخواند؟
ای آِب آب! رودخانه هــا عطــش دیدار تو را دارند و در بســتر انتظار، به 
سوی دریای ظهور تو شــتابان اند. قامتی به استواری کوه، دلی به بی کرانگی 
دریا، طراوتی به لطافت ســبزینه ها، سینه ای به فراخی آسمان ها و صمیمیتی 
به گرمی خورشید می خواهد تا بشود تو را خواند و کاروان دل ها را به منزلگاه 

امید کشاند.
این همه را که اندکی بیش نیســت، از دل شکسته ترین منتظران تاریخ 

دریغ مدار، که ظهور تو اجابت دعای ماست. 
حمزه کریم خانی

زمان گذشت...
 زمان گذشت و قلبم گواهی می دهد که به یقین تو می آیی.

تو می آیی و آیینه های زنگار گرفته قرن ها جهالت و ســکوت و روزمرگی 
را دوباره جا خواهی داد.

تو می آیی و قلب های سیاه شده از تنهایی را دوباره با حضور روشنی بخش 
خود نورانی خواهی کرد.

تو می آیی و دلم را خویشاوند تمام پنجره های جهان می کنی.
تو می آیی و چشمان جهان را به آبشاران زال معنویت پیوند می زنی.

تو می آیی و فریادهای فرو خفته ستمدیدگان جهان را معنا می بخشی.
تو می آیی و گوش جهان را که از فریادهای گوشــخراش شیاطین کفر و 

الحاد کر شده است، با زمزمه روحبخش محبتت نوازش می کنی.
تو می آیی و من خوب می دانم که روزی از همین دریچه که سال هاســت 
بسته مانده اســت، جوانه ای خواهد رویید؛ جوانه ای سبز که از خیال همیشه 

منتظر من به سمت آسمان های آبی حضور تو سر بر خواهد آورد.
تو می آیی و زمین در زیر پای تو از شادی می شکفد.

تو می آیی و رودهای احســاس، از دســتان پر مهر نســیم، بر منتظران 
واقعی ات جاری می شوند.

ای تجلی مهر خداوند در زمین! شــوره زار خشک دل های خسته مان در 
انتظار نوازش نرم نگاه پر مهر توست!

سوار سبزپوش آرزوهای ما! روایت گر فتح و پیروزی مسلمانان! وارث بدر 
و حنین! ذوالفقار حیدر در دســتان توســت و نرمی کام مصطفی از زبان تو 

جاری می شود.
یا ُحّجه اه علی خلقه!

باران هــا باران تریــن  تــو  نــگاه  هــا 
بیابان هــا ایــن  تــب دار  دل  بــر  ببــار 

بگــو که پنجــره بــر دوش، تا کجــا آخر
ســکوت و صبــر تــو و پرســش خیابان ها

چقــدر این دل بر باد رفته ام خوانده اســت
نیســتان ها  زخمــی  زحنجــره  را  تــو 
سید علی پورطباطبایی

  عطر عدالت
برای عدالت می نویسم،

می نویســم، برای روزهایی که عطر عدالــت، کوچه های دلتنگی را لبریز 
کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشند.

به امید روزی که یک بار دیگر، صدای دلنشــین بال، از مأذنه های شهر 
بلند شود و خستگی را، از تن منتظران بزداید.

به امید روزی می نویســم که پیچک های عاشق، از روشنای پنجره ها باا 
روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند بخورند.

دلخوشیم برای فردایی که بهار، پیراهن سبز خود را بر تن کند و پروانه ها، 
تمام کوچه باغ ها را با بال های طایی خودشان جارو کنند و زمین، از دست های 

مهربان باران، فراوانی بنوشد و آنگاه است که مطمئن می شوم،
 »هزار آیینه می روید به هرجا می نهی پا را  

همین قدر از تو می دانم، هوایی کرده ای ما را
میان چشم هایت دیده ام قد می کشد باران... 

و اندوهی که وســعت می دهد بی تابی ما را«
آقای مهربان! هزار و این همه ســال اســت که خنده ها، از لب ها گرفته 
شــده و کوچه های امید، در حســرت یک بهار ماندگار تکیده. احساس ها در 
خود فراموشــی خاموش می شود، وقتی که پرچم های رنگارنگ تزویر، بر فراز 

ویرانی های تمّدن در اهتزاز باشد.
مهربان همدم! روزگار بدی شــده اســت. برای تمامی عاشقانت. از خود 
می بریم و با گناه پیوند می خوریم و در گرداب معاصی دســت و پا می زنیم و 

کسی به داد دِل تنگ ما نمی رسد.
... تو می دانی، بســیار سخت اســت که باشیم و از نیامدنت گایه نکنیم. 

سخت است که تو را برای چهار فصل امید، نخوانیم و در خود بپوسیم.
در روزگاری که پرســتوها، از سرزمیِن وجودشان کوچ می کنند و تحمل 
سوز تازیانه های فراق را ندارند، جان می َکنیم. دریاها در رکودی به وسعت یک 
باور، می میرند و از دِل دریاها مرداب ها جان می گیرد و ماهی های سرخ عاشق، 
در حســرت امواج خروشــان دریا، پولک های طایی خود را در تُنگ کوچک 

تنهایی شان می شویند و فریاد می زنند که:
»ای آخریــن ترانــه و  ای آخریــن بهــار

بــاز آکــه بی حضور تــو تلخ اســت روزگار
موای ســبزپوش مــن،  ای منجــِی بزرگ

تعجیل کــن که تــاب نــدارم در انتظار.«
ابراهیم قبله آرباطان



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
پنج شنبه           ۱۳ دی ۱۳۹۷

۲۶ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۹۱

کوتاه اقتصادی

به سهم  با  اشاره  اقتصادی  یک کارشناس 
عمده دولت از بودجه کشور گفت: به طورکلی 
۷۵ درصد کل بودجه سهم شرکت های دولتی 

و بانک هاست. 
 اکبــر ابدالی محمدی در گفت وگو با خبرگزاری 
ایســنا اظهار داشــت: کل بودجه سال آینده حدود 
۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم بودجه 
شرکت های دولتی و بانک ها و موسساتی که وابسته به 
دولت هستند به جز وزارتخانه ها حدود ۱۲۷۰ هزار 

میلیارد تومان است. 
وی افزود: به طورکلی ۷۵ درصد کل بودجه سهم 
شرکت های دولتی و بانک هاست و از ۲۵ درصد باقی 
مانده بخش زیادی به وزارتخانه ها و ارگان های دولتی 

اختصاص پیدا می کند. 
عضو انجمن مدرســان اقتصاد مقاومتی کشور 
ادامــه داد: گاهی دولت مطرح می کند که اختیارات 
کمی در دســت دارد ولی قدرتی که با نام »پول« و 
»بودجه« در دســت دولت است اجازه حکمرانی بر 
بخش های مختلف اقتصادی و مدیریتی کشور را به 
دولت می دهد؛ به طوری که حتی بودجه سازمان های 

نظامی را هم دولت تعیین می کند.
به گفتــه ابدالی، دولت با بودجه تعیین می کند 
که کشور در یک سال چگونه اداره شود و هزینه های 
بخش عمرانی، حمل ونقل، زیرســاخت ها و... چگونه 
تخصیص شود، چه ارگانی تقویت شود و چه نهادی 
بودجه بیشــتری بگیرد. اهمیت بودجه به این است 

که مدیریت بودجه کشور دست دولت است و دولت 
می تواند وجــوه مختلف کشــور را از حیث بودجه 

مدیریت و اعمال نظر کند. 
وی با  اشاره تاثیر بودجه بر برنامه ریزی بلندمدت 
کشور گفت: بودجه برای یک سال بسته می شود ولی 
همین بودجه یک ساله تبدیل به یک سیاست گذاری 
بلندمدت می شــود و اثرات بلندمدتــی بر اقتصاد 

کشور دارد. 
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور اضافه 
کرد: درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، غیر 

مالیاتی، درآمد نفتی و استقراض است. 
به گفته ابدالی، درخصوص هزینه های دولت گفت: 
مصارف و پرداخت های دولت شامل هزینه های جاری، 

هزینه های عمرانی، پرداخت دیون و بدهی هاست. 
وی بیان کرد: به صورت کلی، بودجه درآمدهای 
عمومی دولت را مشخص می کند و هزینه ها را شفاف 
می کنــد و این را ریز بــه ریز بخش بندی می کند و 
بودجه هر نهاد را قانون به صورت جزئی مشــخص 
می شــود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از 
نکاتی که دولت در بودجه ۹۸ در نظر گرفته اســت 
بحث اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و طبق اعامی که 
در بودجه آمده نزدیک به ۱۴ میلیارد دار ارز با قیمت 
۴۲۰۰ دولت برای تامین کااهای اساسی مردم در 
نظر گرفته است. ولی عمدتا این تامین کاای اساسی 
به ســمت واردات می رود و در این زمینه زیاد شدن 

واردات و کم شدن تولید داخل مشاهده می شود.

یک کارشناس اقتصادی:

 75 درصد بودجه به شرکت های دولتی
 و بانک ها می رسد

قیمت گوشت مرغ با وجود تعیین قیمت 
دســتوری از طرف دولت و تزریق مرغ 
یخ زده به بازار همچنان بااســت؛ اتفاقی 
که ضرورت ورود دســتگاه های نظارتی 
برای بررســی پشت پرده این گرانی ها را 

دوچندان می کند.
قیمت مرغ در اواخر آذر و دی ماه سال ۹۷ 
باا رفت. دفعات اولیه جهش قیمت با تزریق مرغ 
یخ زده به بازار توسط دولت کمی کنترل شد و 
قیمت تا حدودی پاییــن آمد، ولی در مراحل 
بعــد، حتی پس از تزریق مــرغ یخ زده به بازار 
و همچنین تعیین نرخ دســتوری برای فروش 
مــرغ، قیمت پایین نیامد. به طوری که در روز 
یک شــنبه هفته جاری قیمت مرغ در بازار به 

۱۴هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
۲۱ آذر ۹۷، معاون وزیر جهاد کشــاورزی 
عامل گرانی مرغ را رسانه ها اعام کرد و گفت: 
»هیچ کمبودی در تولید و تامین گوشت مرغ 
وجود ندارد و برخی مصاحبه ها و اظهارنظر های 
غیرکارشناســی باعث به هم خوردن جو روانی 
بازار و این افزایش قیمت های غیرمنطقی شده 

است.«
مرتضــی رضایی دیروز هــم اعام کرد که 

مشکلی در تولید گوشت مرغ وجود ندارد و به 
زودی با برنامه ریزی های صورت گرفته، قیمت 
این محصول پروتئینی به ثبات رسیده و ارزان 

خواهد شد.
اما از دو روز قبل، رســانه ها از درخواســت 
بزرگ ترین واردکننده نهاده های دامی از دولت 
برای دریافت سریع ارز و در نتیجه، ایجاد بحران 

تازه پیش روی تولید مرغ خبر دادند.
به گــزارش »بازارنیوز«، طبــق این اخبار، 
بزرگ تریــن واردکننــده نهاده های دامی طی 
اطاعیه ای مدعی شــد به دلیل مشکل انتقال 
وجه به فروشــندگان خارجــی، فروش ذرت و 
کنجاله سویا را تا اطاع ثانوی متوقف می کند.
به گفته کارشناســان این اطاعیه که با هدف 
گروکشــی از دولت برای دریافت ســریعتر ارز 
منتشــر شده، می تواند شــوک بزرگی به بازار 
نهاده های دامی وارد کنــد که نتیجه آن افت 
شدید تولید مرغ در آســتانه نوروز است.آنچه 
شــائبه وجود مسائل پشــت پرده بازار مرغ را 
تقویت می کند، شباهت اتفاقات اخیر، به ماجرای 

نوسان قیمت تخم مرغ در سال ۹6 است.
بر اساس این گزارش، در آذر و دی ماه ۹6، 
در عــرض چند روز، قیمت تخم مرغ ســر به 

فلک کشــید و هر شانه تخم مرغ از حدود ۱۰ 
هزار تومان به باای ۲۰ هزار تومان رســید، به 
گونه ای که مانند دار، قیمت تخم مرغ ساعتی 
باا می رفت. این گرانی تخم مرغ، به نوعی تبدیل 
به بهانه ای شد برای اعتراضات مردمی در مشهد 

و چند شهر کشور از جمله تهران شد.
دولت علت گرانی تخم مرغ را تلف شــدن 
چندین میلیون مرغ تخم گذار به دلیل شــیوع 
آنفوانزای پرندگان اعام کرد و از مردم خواست 
که تا وارد کردن ۱۳۰ هزار تن تخم مرغ برای 

تعدیل قیمت صبر کنند.
 اما روزنامه شــرق در گزارشــی از نشست 
و توافق حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی با یکی 
از تجار برای واگــذاری بازار نهاده های دامی با 
این شــرط که تا ۱۰ سال از این تاجر حمایت 
همه جانبه شــود برای ایجاد تعــادل در بازار 

نهاده های طیور، خبر داد.
رئیس  هیئت مدیره مرغ داران مرغ تخم گذار 
استان تهران نیز به این روزنامه گفته بود: »در 
حال حاضر واردات ۳۰ درصد نهاده ها دســت 
برخی شــرکت های خصولتی و پشتیبانی امور 
دام و ۷۰ درصــد آن، دســت آقــای »مدلل« 
اســت.« یعنی انحصار واردات نهاده های دام و 

طیور توسط شــخص وزیر به آقای مدلل داده 
شــده اســت.وی همچنین در ادامه صحبتش 
گفت: »دلیل افزایــش قیمت نهاده های دامی 
متاثر از تصمیم مدلل برای افزایش قیمت عرضه 
دان است و همه به تبعیت از مدلل قیمت ها را 

افزایش داده اند«.
البته ماجرای اخیر در بازار گوشت مرغ هم، 
گفته می شــود که دولت اجازه تخلیه کااهای 
وارداتی مدلل را نداده است که همین موضوع 
هزینه زیادی معادل میلیون ها دار را به این فرد 
به عنوان حق توقف کشتی ها تحمیل کرده است 
کــه به طور طبیعی هزینه آن به مصرف کننده 
منتقل خواهد شد.با توجه به گفته معاون وزیر 
کشاورزی مبنی بر اینکه تولید گوشت مرغ در 
حال حاضر کم نشده و مشکلی در تامین مقدار 
گوشــت مرغ مصرفی وجود ندارد و با توجه به 
اینکه دولت چندین بار مرغ به بازار تزریق کرده، 
ولی قیمت کاهش نیافته و همچنان نوسانات رو 
به باا دارد، می توان نتیجه گرفت که مرغ ۹۷ 
مانند تخم مرغ ۹6 دارای پشت پرده هایی است 
که نیازمند ورود نهاد های نظارتی برای کشف 
این پشت پرده هاست تا اجازه وارد شدن هزینه 

بیشتر به مردم را ندهند.

قیمت ها همچنان بااست

ضرورت ورود دستگاه های نظارتی به پشت پرده بازار مرغ

قیمت )به تومان(نوع سکه
۳/6۲۲/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۳/۴۱۵/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

۱/۸۸۲/۰۰۰نیم سکه
۱/۱۷۰/۰۰۰ربع سکه

6۴۵/۰۰۰گرمی
۳۳۱/۹۹۰هر گرم طای ۱۸ عیار

نوع ارز
۱۰/۴۵۰دار
۱۲/۴۰۰یورو
۱۳/۲۳۷پوند

۱/۹۴۵لیر ترکیه
۲/۸۴۵درهم امارات

و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  دبیــرکل 
گفت:  ایران  معدنی  محصوات  صادرکنندگان 
ما به هیچ عنوان نگران تحریم های بین المللی 
نیســتیم، اما نگرانیم که دولت در تصمیمات 

متعدد هر روز بخشنامه  جدیدی را اباغ کند.
کامران وکیلی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
با اشاره به این که بخش معدن با مشکات متعددی 
روبه رو اســت، اظهار داشــت: در بخش سنگ آهن 
متأسفانه معادن در مقطعی متهم به خام فروشی شدند 
امــا بعد از این که واحدهای فــرآوری در این معادن 
مستقر شد این مشکات برطرف شد، اما اعمال قوانین 
جدید دولتی و حتی هزینه های باای حمل ونقل موانع 

فعالیت آنها را بیشتر کرده است.

وی با بیان اینکه در این شــرایط ســخت تحریم 
دولت باید در کنار فعاان اقتصادی کشور باشد، افزود: 
متأسفانه این روزها دولت گوش شنوایی برای شنیدن 
دردهای فعاان اقتصادی ندارد؛ ما به هیچ عنوان نگران 
تحریم های بین المللی نیستیم، اما نگرانیم که دولت 
در تصمیمات متعدد هر روز بخشنامه  جدیدی را اباغ 
کند.دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
محصــوات معدنی ایران ادامــه داد: پیش از این که 
آقای رحمانی به عنوان وزیر صنعت انتخاب شوند در 
جلسات با فعاان اقتصادی می گفتند یکی از اتاق های 
طبقه دهم وزارتخانه به تشکل ها اختصاص دارد و آنها 
می توانند با حضور در این اتاق همفکری های ازم را 
با وزارتخانه داشته باشند، اما در عمل تمام این موضوع 

فراموش شد، حتی آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی 
در یک جلسه کتابچه ای را بلند کرد و آن را مربوط به 
نامه نگاری های متعدد فعاان اقتصادی با دولت دانست 

که بدون نتیجه مانده  است.
وکیلی با بیان اینکه چرا دولت بخشنامه ای فاقد 
کار کارشناســی اباغ می کنــد، گفت: من از این که 
آقای ترامپ هر روز صحبت از اعمال تحریم های جدید 
کند نمی ترســم، اما از این می ترســم که معاون اول 
رئیس جمهور در سخنرانی هایش از سیاستگذاری هایی 
صحبــت  کند که نه تنها عایدی برای فعاان صنعت 

ندارد بلکه آنها را نگران کننده تر می کند. 
بــه گفته وی، به عنوان نمونــه در مقطعی آقای 
جهانگیری صحبت از پرداخــت دار ۴۲۰۰ تومانی 

مطرح کرد که در عمل این موضوع نه تنها برای کشور 
موثر نبود بلکه اشکاات زیادی را فراهم کرد.

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
محصوات معدنی ایران با اشاره به اینکه مشکل اساسی 
بخش معدن متولی بخش این صنعت است، بیان کرد: 
همیشه صحبت های مختلفی در مورد بخشنامه های 
امنیت سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار مطرح 
است اما وقتی مدیر دولتی درب اتاق خود را به روی 
فعاان اقتصادی می بندد چگونه می توان به کسب و 
کار امیدوار بود. امروز بخشی از معادن کشور با کمتر 
از ظرفیت خود فعالیــت می کنند و اگر همین روال 
ادامه داشــته باشــد این بخش با شرایط نامساعدی 

روبه رو خواهد شد.

دبیرکل اتحادیه معدن:

بخشنامه های دولتی بیشتر از تحریم ها نگرانی ایجاد می کند

مجموع میزان مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی، تجاری 
و صنعتی از مرز روزانه ۷00 میلیون مترمکعب گذشته است.

به گزارش شرکت ملی گاز، مصرف گاز در بخش خانگی ۴۸۰ میلیون 
مترمکعب، نیروگاه ها ۱۰6 میلیون مترمکعب و صنایع عمده ۱۱۰ میلیون 
مترمکعب در روز بوده و روند تامین گاز به صورت مطلوب در همه نقاط 

کشور در جریان است.
با توجه به ورود موج جدید سرما به کشور، شرکت ملی گاز هشدار داده 
است: مشترکان گاز باید از تبدیل وسایل نفت سوز به گازسوز بپرهیزند و 
از نیروهای متخصص برای نصب وسایل گازسوز استفاده کنند.سخنگوی 
شــرکت ملی گاز با تاکید بر لزوم استفاده از بخاری های استاندارد برای 
گرم کردن منازل و محل کار، اظهار کرد: اطمینان از سامت کارکرد و 
استاندارد بودن دودکش و دقت در نصب اتصاات لوازم گازسوز، از راه های 
پیشگیری از خطر انتشار گاز منوکسیدکربن است.مجید بوجارزاده افزود: 
مشترکان باید هنگام استفاده از وسایل گازسوز به  ویژه بخاری گازی از 
باز بودن مســیر دودکش و نصب کاهک مدل H در پشت بام مطمئن 
شوند، همچنین دقت کافی برای پیش بینی تبادل هوا و جریان اکسیژن 
کافی متناســب با نیاز دستگاه ها و سامانه های گرمایشی نصب شده در 

محیط های مسکونی را داشته باشند.
وی توصیه به استفاده از لباس و پوشش مناسب زمستانی در منزل 
و کم کردن درجه بخاری و وســایل گرمایشی، دمای رفاه را ۱۸ تا ۲۱ 

درجه سانتی گراد اعام کرد.
آبی نبودن رنگ شعله بخاری، رطوبت زیاد اتاق و نامطبوع بودن فضای 
منزل نشــانه خطر است و باید در این مواقع، مسیر دودکش، چگونگی 
نصب و کاهک آن را کنترل کرد یا از افراد مطلع و کارشــناس در این 

باره درخواست راهنمایی و کمک شود. 
ســرویس کردن کامل مجموعه سامانه های گرمایشی مجتمع های 
مسکونی به  ویژه رسوب زدایی کوره ها، حصول اطمینان از سامت مشعل ها، 
استفاده از بست های فلزی و شیلنگ استاندارد و لوله های بخاری فلزی در 
نصب بخاری و لوازم گازسوز، جلوگیری از نصب دودکش های آکاردئونی و 
استفاده نکردن از یک شیر گاز برای چند وسیله گازسوز، از دیگر نکاتی 

است که باید به آن توجه شود.
هر ســاله بیش از ۷۰ درصــد از دایل حوادث فــوت و خفگی با 
گاز منوکســیدکربن مربوط به دودکش اســت، با سرد شدن هوا، بر اثر 
بی احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی 
به ویژه بخــاری و آبگرمکن، تعدادی از هموطنان جان خود را به علت 

مسمومیت با گاز منوکسیدکربن از دست می دهند.

مصرف روزانه 
700 میلیون متر مکعب گاز در کشور

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹7/۱0/۱۲

* دی مــاه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره ســه 
ماهه پاییز ۱۳۹۷ است.به گزارش سازمان امور مالیاتی، مطابق قانون، مودیان 
نظــام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت 
دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر 
ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارایه و مالیات و عوارض ابرازی 
را پرداخت کنند. مودیان مالیاتی به منظور برخورداری از هرگونه تسهیات 
قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات 

بر ارزش افزوده تا تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ اقدام کنند.
* مدیرکل دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفای وزارت نیرو گفت: 
اجرای طرح پرورش  ماهی در مخازن سدها، هیچ مجوزی در هیچکدام 
از سدهای شربی کشور ندارد.به گزارش وزارت نیرو، تقی عبادی با 
اشاره به اینکه وزارت نیرو با اجرای طرح پرورش ماهی در سدهای 
شرب مخالف بوده و در این رابطه مجوزی صادر نشده است، گفت: 
ایجاد آلودگی توســط ماهی ها و مغذی شدن مخزن سد بر اثر مواد 
خوراکی و در نتیجه افت کیفیت آب، عمده ترین دایل عدم اعطای 

مجوز وزارت نیرو به این طرح ها است.
* با هدف تســهیل در انجام فرآیندهای بانکی مشــتریان و تسریع در ارائه 
خدمات بانک سینا، دو خدمت جدید در حوزه فناوری اطاعات اجرایی شد. 
با تمهیدات اندیشــیده شده مشتریان می توانند سپرده اصلی کارت خود را 
با اســتفاده از دســتگاه خودپرداز تغییر دهند. دارندگان کارت بانک سینا از 
این طریق می توانند با استفاده از منوی تغییر سپرده اصلی و انتخاب شماره 
سپرده مورد نظر، سپرده اصلی کارت خود را تغییر دهند. برای این امر ازم 
اســت مشــتریان ابتدا باید به یکی از شعب مراجعه و شماره سپرده ای را به 
عنوان سپرده فرعی به کارت خود اضافه کنند.همچنین به منظور تامین نظر 
مشــتریان درخصوص آگاهی از میزان اقساط تسهیات دریافتی، نسبت به 
ایجاد صفحه محاسبه سود و اقساط تسهیات بانک سینا در وبسایت این بانک 
اقدام شــده که از طریق نشانی اینترنتی https://www.sinabank.ir و منوی 

تسهیات در صفحه اصلی قابل دسترس است.
* سهم معدن از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۶ از نظر وزنی 
و ارزشــی به ترتیب 21/۷ و 4/۶ درصد بوده که در صورت تجمیع با 
صنایع معدنی به 43/۵ و 1۸درصد افزایش می یابد. به گزارش فارس، 
براساس آمار سازمان برنامه و بودجه، بخش معدن در تحقق رشد و 
توسعه اقتصادی پایدار کشور در برنامه ششم توسعه نقش مهمی را ایفا 
می کند و رشد ساانه ۸/۸ درصد برای آن در نظر گرفته شده است.

در سال ۹۶ مقدار 2۸۸0۸/۸ هزار تن به ارزش 21۵۹/4 میلیون دار 
انواع مواد معدنی صادر شده که در مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 
2/۸ درصد کاهش و از نظر ارزش ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00037/700/000پراید 1111
22/709/00035/100/000پراید 2131
23/400/00034/800/000پراید3151
74/952/600130/000/000چانگان4
 27/507/00041/000/000تیبا صندوق دار5
31/143/00046/000/000ساینا دنده ای6
32/944/60056/500/000پژو 7405
8SLX 35/105/90059/500/000پژو
34/745/20057/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70070/500/000پژو پارس10
42/481/00079/500/000پژو پارس TU5 کاس 1113
36/286/00060/300/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00071/000/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10071/000/000پژو V8206 صندوقدار14
15)LX( 33/535/40060/000/000سمند ال ایکس
16EF7 34/338/20061/000/000سمند
36/616/00064/000/000سمند دوگانه سوز کاس 1716
66/000/00081/500/000دنا18
46/069/90091/000/000تندر پاس دنده ای19
70/000/00091/000/000پژو 207 دنده ای20
142/700/000277/000/000مزدا 213
۱۱۴.۹۹۴.۰۰۰۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰پژو 22۲۰۰۸
61/000/000128/000/000استپ وی23
54/361/900109/000/000 207 اتوماتیک24
39/590/00059/000/000رانا25

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عقب ماندگی حوزه 
ریلی در توسعه و گسترش راه آهن خبر داد و گفت: ساانه ۸00 
کیلومتر از برنامه ساخت و توسعه ریل در کشور عقب هستیم.
 مهرداد اهوتی  در گفت وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشــت: 
طبق اهداف و برنامه های تدوین شده تا پایان سال ۱۴۰۴ باید حدود 

۲۵هزار کیلومتر خط ریلی در کشور ساخته شود.
وی گفت: در حال حاضر با در نظر داشتن همه پروژه های در دست 
اجرا و نیمه تمام حوزه ریلی، کمتر از ۱۴ هزار کیلومتر خطوط ریلی در 
کشــور وجود دارد که نشان می دهد برای تحقق اهداف برنامه ای باید 

۱۱ هزار کیلومتر دیگر در کشور خطوط ریلی ایجاد شود.
عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس افزود: در حال حاضر متوسط 
بهره برداری از خطوط ریلی در بهترین شرایط ۱۷۰ تا ۱۸۰ کیلومتر 
در سال است و اگر بنا داشته باشیم خوشبینانه به این موضوع بنگریم، 
حدود ۲۰۰ کیلومتر خط ریلی ســاانه در کشور ساخته می شود و با 

این وضعیت، ساانه ۸۰۰ کیلومتر از برنامه عقب هستیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در بودجه های ساانه منابع خوبی 
در اختیار حوزه ریلی قرار گرفته است، افزود: با وجود تخصیص بودجه 
مناسب به راه آهن در سال گذشته، متأسفانه متولیان از آن بهره ازم 

برای توسعه ریلی کشور نبرده اند.
 وی افزود: با توجه به اینکه تأمین منابع مورد نیاز توســعه حوزه 
ریلی با بودجه عمومی میســر نبود ایــن اجازه به متولیان ریلی داده 
شد تا با استفاده از فاینانس نسبت به تامین منابع اقدام کنند به این 
ترتیب که اگر سهم ۸۵ درصدی سرمایه گذار اعم از سرمایه گذار داخلی 
و خارجی مهیا بود ســهم ۱۵ درصدی حوزه ریلی با قید شروطی از 

صندوق توسعه ملی پرداخت شود .
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه تأکید کرد: دولت و خصوصاً 
متولیان ریلی باید اراده ازم برای بهره گیری از این منابع را داشــته 
باشند، متاسفانه عزم جدی برای استفاده از این فرصت ها وجود ندارد 
درحالی کــه متولیان می توانند با ابتکار عمــل زمینه حضور بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه را مهیا کنند اما متاسفانه 

هیچ قدمی در این زمینه برنداشته اند.
این نماینده مجلس شــورای اسامی با  اشاره به هزینه های صرف 
شده در جهت تصویب این قبیل قوانین و مصوبه ها، بیان کرد: ساانه 
۴۰ درصد از بودجه های  در نظر گرفته برای توسعه بخش های مختلف 
کشور ، به عنوان خسارت تأخیر پروژه ها پرداخت می شود و این درحالی 

است که هیچ کجای دنیا این گونه نیست.
گفتنی است چند روز پیش هم قائم مقام مدیرعامل راه آهن با  اشاره 
به میزان پیشرفت در توسعه خط آهن کشور اعام کرد: »دستیابی به 

هدف چشم انداز تا پایان سال ۱۴۰۴ بسیار مشکل است.«
متأسفانه علی رغم همه مزایای توسعه حمل ونقل ریلی، از برنامه های 
توسعه دور افتاده ایم. 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، وزیر سابق راه و شهرسازی در فروردین ۹6 برای 
پاســخ به ســؤال نمایندگان به مجلس رفت و با رد اتهام بی برنامگی 
خود در بخش حمل ونقل ریلی، مدعی شد: »بزرگ ترین نهضت ریلی 
را در کشور به اجرا گذاشته ایم«! اما آن طور که عضو کمیسیون برنامه 
 و بودجه مجلس گفته است، همچنان ۸۰۰ کیلومتر از برنامه ساانه 
ساخت ریل عقب هســتیم و به گفته قائم مقام راه آهن کشور، با این 

وضعیت، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بسیار مشکل است.

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس:
ساانه ۸00 کیلومتر از برنامه 

توسعه ریلی عقب هستیم

در حالی که آمارها حکایت از تولید ۵0 هزار تن در ســال 
جاری دارد، مدیرکل دفتر میوه های سردســیری و خشک 
معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نیاز کشور 
به پسته حدود 2۵ تا 30 هزار تن است و در تامین بازار داخلی 

این محصول مشکلی نداریم. 
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، شکراله حاجی وند درباره وضعیت 
تولید پسته اظهار داشت: سطح کشت باغات پسته در سال جاری ۴۲۴ 
هزار هکتار است. سال ۹6 از سطح زیر کشت ۴۷۰ هزار هکتار ۲۸۷ 
هزار تن پسته تولید و ۱۳۸ هزار تن صادر شد و در هفت ماهه امسال 

بیش از ۲۹ هزار تن پسته صادر شد.
وی نیاز داخلی به محصول پسته را حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تن اعام 

کرد و گفت: ما در تامین بازار داخلی این محصول مشکلی نداریم. 
مدیرکل دفتر میوه های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه کرمان همچنان بیشترین سطح زیر کشت و تولید پسته را در 
کشــور دارد، افزود: سطح زیر کشــت پسته در این استان ۲۱۲ هزار 
هکتار است که ۲۰۳ هزار هکتار آن بارور است. البته پیش بینی می شود 
امسال به علت عدم تلقیح و گرمازدگی در استان کرمان، میزان تولید 
پســته کاهش داشته باشد. تغییرات اقلیمی و مبارزه با آفات به ویژه 
پسیل پسته از مهم ترین مشکات در حوزه تولید این محصول است.
حاجی وند ادامه داد: سال گذشته دستورالعمل مقابله با آفت پسته 
توسط محققان تدوین و به سازمان حفظ نباتات کشور ارایه و پس از 
اصاح آن، دســتوالعمل نهایی به استان ها اباغ شد. سموم مورد نیاز 
برای مبارزه با آفت پسیل پسته توسط سازمان حفظ نباتات کشور در 

حال تامین است و دراختیار باغداران قرار خواهد گرفت.
وی درباره اصاح و نوسازی باغات پسته گفت: معاونت امور باغبانی 
برنامه اصاح، نوســازی، جایگزینی و توسعه باغات کشور را در سطح 
۱6۰ هزار هکتار دارد که برای این کار به ۵6 میلیون اصله انواع نهال 
نیاز اســت. از کل ۱6۰ هزار هکتار برنامه اصاح، نوسازی، جایگزینی 
و توسعه باغات کشــور ۸۳ هزار هکتار آن مربوط به حوزه میوه های 
سردسیری و خشک برای سال ۹۷ است. برای اجرای برنامه اصاح و 
نوسازی در بخش میوه های سردسیری و خشک بیش از ۴6 میلیون 

اصله نهال سالم نیاز داریم.
گفتنــی اســت، طبق آمــار اعام شــده از ســوی محمدعلی 
محمدمیرزاییان؛ رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی کرمان تولید 
پسته در سال جاری کمتر از ۵۰ هزار تن است. بنابراین با وجود نیاز 
کشور به حداکثر ۳۰ هزار تن پسته، افزایش حداقل سه برابری قیمت 
این محصول در بازار، حتی به دلیل کاهش تولید به حدود ۵۰ هزار تن، 
نباید رخ می داد اما سودجویان با سوء استفاده از ضعف نظارت دولت، 

گرانی این محصول را به ویژه در شب یلدا به مردم تحمیل کردند. 

به دلیل ضعف نظارت دولت رخ داد
گرانی ۳ برابری قیمت پسته 

 با وجود تولید بیش از نیاز داخلی

نایب  رئیس  اتحادیه مشاوران اماک گفت:  
در نیمه زمستان امسال واحدهای بزرگ،  لوکس، 
اکچری و باای 1۶0 مترمربع با شکست قیمت 

2۵ درصدی مواجه خواهند شد. 
حسام عقبایی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با 
تاکید بر این که در شرایط کنونی برای تولید مسکن و 
 اشتغال نیازمند طرح های کارآمد هستیم، اظهار کرد:  
پیش بینی می کنیم در حوزه خرید و فروش تا پایان 
ســال ۹۷ رکود عمیق تورمی حکم فرما شود. بازار 
مسکن تا پایان تابستان ۹۸ یک رکود عمیق خواهد 
داشــت که این وضعیت با تغییر نرخ دار عمیق تر 

هم خواهد شد.

وی با یادآوری این که در آذرماه امســال حجم 
معامات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 
6۷ درصد کاهش یافته است، افزود:  یکی از مشکات 
بخش مســکن در شرایط کنونی این است که معیار 
و ســنجش مالکان برای اعام قیمت ها، دار است و 
همین دلیل نیز باعث افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت 

در این بخش شده است.
نایب  رئیس  اتحادیه مشاوران اماک وی با اشاره 
به شکســت قیمت ۲۵ درصــدی واحدهای بزرگ،  
لوکس، اکچری و مســاحت باای ۱6۰ مترمربع از 
نیمه زمستان امسال )اواسط بهمن(، تصریح کرد: با 
توجه به نبود توازن بین عرضه و تقاضا در واحدهای 

کوچک متراژ، احتمال شکست قیمت ها پایین است.
گفتنی است، بررسی آمار وزارت راه وشهرسازی 
حاکی از آن اســت که طی 6۲ ماه حضور آخوندی 
در این وزارتخانه متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. عضو هیئت 
مدیره انجمن انبوه سازان، آبانماه امسال در گفت وگو 
بــا »وطن امروز«، در این باره با بیان اینکه طی پنج 
سال اخیر در بخش تولید مسکن اتفاق خاصی نیفتاده 
است، گفته بود: بازار مسکن به موجب کمبود عرضه 
و کاهــش قدرت خرید مــردم در پی تنش بازار ارز 
با افزایش قیمت مواجه شــد و این موضوع به عدم 
مدیریت صحیح و کارشناسانه در بخش ساخت وساز 

و نیز برخی سیاست های کان اقتصادی بازمی گردد. 
حسن محتشم با اشاره به افزایش ۱۰۰درصدی قیمت 
مسکن در تهران و کانشهرها افزوده بود: این افزایش 
قیمت در شهرهای بزرگ ناشی از آن است که با وجود 
غیرفعال بودن بخش ساخت وساز، واحد های مسکونی 
ساخته شــده نیز با متراژ باا بوده یا در مکان هایی 
ساخته شده است که قشر ضعیف و کم درآمد و حتی 
متوسط به باای درآمدی توان خرید آن را ندارند. از 
طرفی نیز چون دولت هیچ اقدام عملی برای ساخت 
خانه های با متراژ پایین در چند سال اخیر انجام نداده 
است، بنابراین تقاضا در این بخش باا رفته و به  دنبال 

آن قیمت ها نیز افزایش یافته است. 

نایب  رئیس  اتحادیه مشاوران اماک:

رکود بازار مسکن تا پایان تابستان آینده ادامه خواهد داشت

ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه 
بدهی دولت و شــرکت های دولتی در پایان 
ســال ۹۶ به ۵4۶ هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت اعام کرد این رقم نسبت به دو سال 
پیش )13۹4( بیش از 100 هزار میلیارد تومان 

افزایش داشته است. 
سازمان برنامه و بودجه طی گزارشی اعام کرد 
بدهی دولت و شرکت های دولتی در پایان سال ۹6 

به ۵۴6 هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان رسیده است. 
طبق این گزارش، بدهی دولت و شــرکت های 
دولتی ۴۴۸ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان در سال ۹۴ 
بود که نشان می دهد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
به آن افزوده شده است؛ البته در سال ۹۵ رقم بدهی ها 
افزایش بیشتری داشته و ۵۸۷ هزار و ۱۹۹ میلیارد 

تومان به ثبت رسید. 

به گــزارش خبرگزاری فارس، شــاخص بدهی 
انباشــته به منظور برقراری پایدار بدهی های دولت 
معرفی می شــود که نسبت بدهی به تولید ناخالص 
داخلی را در نظر می گیرد. باید توجه داشــت انتشار 
اوراق بدهــی به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت در 
سال های آینده می تواند به افزایش بدهی های دولت 

بیانجامد.
نســبت بدهی بخش دولتی بــه تولید ناخالص 
داخلی از ۳۹ درصد در ســال ۹۴ به ۴۴/6 در سال 
۹۵ و ۳۵/۷ درصد در سال ۹6 رسیده است که نشان 

از کاهش بدهی ها دارد. 
بنابراین توصیه می شــود مدیریت انتشار اوراق 
به گونه ای باشــد که نسبت مورد نظر در افق زمانی 
پروژه مدیریت بدهی برای بدهی دولت و شرکت های 
دولتی از حد آستانه استاندارد بین المللی که توسط 

IMF برای کشــورهای پیشرفته 6۰ درصد و برای 

کشورهای نوظهور ۵۰ درصد است، عبور نکند؛ این 
آســتانه در برنامه ششم توسعه ایران ۴۰ درصد در 

نظر گرفته شده است.
ســازمان برنامه و بودجه در ادامه گزارش خود 
تاکید کرده است که وضعیت بدهی ها و تعهدات دولت 
در سال های اخیر موجب بروز نگرانی هایی درخصوص 
حفظ پایداری بدهی دولت در سال های آینده شده 
است. دو چالش عمده ای که پس از حضور گسترده 
دولت در بازار بدهــی رخ داده را می توان باا رفتن 
نرخ بازدهی مورد انتظار اوراق در بازار و پایین آمدن 
سهم اوراق بخش خصوصی از کل اوراق تامین مالی 
دانست. عرضه باای بخش دولتی در بازار بدهی در 
سال ۹۴ موجب افزایش نرخ های بازدهی بازار از زیر 
۲۰ درصد به باای ۲۴ درصد شد. این اتفاق در حالی 

رخ داد که نرخ میانگین بازدهی اسناد خزانه دولتی 
به ۲۷ درصد نیز رسید. 

در ادامه، ورود حجم باایی از اوراق اسناد خزانه 
به بازار بدهی، باا رفتن نرخ بازدهی سایر بازارهای 
رقیب و ناتوانی صندوق های سرمایه گذاری در افزایش 
حضــور در بازار و باا رفتــن نرخ  های بازار بدهی به 
بیش از ۳۰ درصد در تابســتان ســال ۹۷ انجامید. 
البته ممانعت از انتشار پشت سر هم اوراق، آزاد شدن 
سپرده ها در شهریور ماه و کاهش نرخ بازدهی سهام 
از عوامل کاهش نــرخ بازدهی اوراق بدهی دولت از 

نیمه مرداد بوده اند. 
براساس آنچه ســازمان برنامه اعام کرده؛ بازار 
بدهی نیازمند تعمیق و نهادســازی اســت، در غیر 
اینصورت، تامین مالی دولت در بازار بدهی به معنای 
بیرون انداختن بخش خصوصی از این بازار خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه خبر داد

افزایش 100 هزار میلیارد تومانی بدهی های دولت در دو سال اخیر

 مدیرعامل فواد مبارکه اصفهان با اشاره 
به برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فواد ایران گفت: در این جشنواره و نمایشگاه  
بــزرگ، حمایت ویژه ای از اســتارت آپ ها و 

شتاب دهنده ها به عمل خواهد آمد.
به گزارش خبرنگار کیهان از اصفهان حمیدرضا 

عظیمیان، در ارتباط با نخستین نمایشگاه ملی فواد 
ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور افزود: 
رویکردهای فعلی شــرکت ها در بومی سازی هرچند 
دســتاوردهای بزرگی تاکنون به همراه داشته است 
اما با توجه به تغییر شــرایط محیط کســب و کار و 
اعمال تحریم های ظالمانه دشــمنان، قصد داریم با 

برگزاری این جشنواره و نمایشگاه و شناسایی افراد 
و شــرکت هایی که می توانند به مــا در بهر ه برداری 
از فرصت ها کمک کننــد، فرآیند ارزیابی و انتخاب 
تامین کنندگان را تســریع و تســهیل کنیم و حتی 
در مواردی که نیازمند حمایت مالی در بدو فعالیت  
باشــند، این کار را انجام دهیم.عظیمیان با اشاره به 

نقش ویژه استارت آپ ها و شتاب دهنده ها در توسعه 
بومی سازی  در کشور اظهار داشت: در این جشنواره 
و نمایشــگاه بزرگ، حمایت ویژه ای از این شرکت ها 
بــه عمل خواهد آمد و فواد مبارکه در کنار ســایر 
فوادسازان، عزم جدی برای شکل گیری تحولی نوین 

در بومی سازی زنجیره فواد دارد.

مدیرعامل فواد مبارکه:

حمایت ویژه از استارت آپ ها در نخستین جشنواره ملی فواد ایران
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افقی:
1- فروتنی در برابر آنان برای بهره مند شــدن از متاع 
دنیا باعث از دست دادن دوسوم دین می گردد- سومین 
عامل مرگ و میر در ایران است 2- قهرمان افسانه ای 
فرانســوی ها- حضرت علی علیه السام آن را نسبت به 
ایمان مانند ســر برای بدن برشمرده اند 3- یکی از سه 
استان کم بارش در سال آبی جاری- بزرگمنش و قابل 
احترام- نوعی ســقف خانه که با پوشــال برنج درست 
می کنند 4- ســودای ناله- کاری که از روی تظاهر و 
ظاهرسازی باشــد- انگشتی در دست 5- نوعی پارک 
برای اتومبیل- مهتر حوریان بهشــت- ســام بیگانه 
6- از اقوام بزرگ سرخپوســتان- ســوره ای در قرآن 
کریم- کشور و سرزمین- آب در زبان آذری 7- تکرار 
یک حــرف- بزرگان می فرمایند هیــچ فقری بدتر از 
آن نیســت- ماه دوم ســال رومی 8- هوس شدید و 
ناگهانی- از خصلت های ویژه رسول گرامی اسام)ص( 
9- بوته اولیه برنج- نوعی جمله- الگو و سرمشق 10- از 
دیدنی های تاریخی و زیبای شهر تبریز- آنچه اصل و پایه 
و منشأ باشد- یک حرف و سه حرف 11- از محصوات 
اســتراتژیک در جهان- خلق و خوها- کشوری در قاره 
آفریقا 12- تکرار یک حرف- در لطافت طبعش خاف 
نیست- همان میهن است- خط کش مهندسی 13- از 
باشــگاه های فوتبال در فرانسه- بلند و قائم- رودی در 
استان هرمزگان 14- زنگ بزرگ کلیسا- از رشته های 
علوم انسانی در دانشگاه 15- شهری قدیمی در استان 

خوزستان- ثاثه آن در سرزمین فراعنه دیدنی است.

عمودی:
1- نام دیگر خوشه پروین در صور فلکی- خوردن 
ربا باعث این اتفاق ناگوار می گردد 2- مؤمنی که 
رسمی  خبرگزاری  می شود-  مستجاب  دعایش 
کشــور اژدها 3- فرزند- ضمیــر جایگزین- 
همان پدر اســت- نوعی مرغ 4- لنگه بار- از 
نام  افغانستان-  کشور  سابق  رئیس جمهور های 

شماره 11308 جدو    ل

سابق شهر بندرعباس 5- سدی در استان گیان- 
 دریاچه ای در شــرق دریاچه مازندران- آب بند

 6- دومین ســیاره منظومه شمسی و همسایه 
زمین- ســمت چپ لشــکر 7- دستگاهی در 
موسیقی سنتی- رشته ای در ورزش شمشیربازی- 
شهری در استان خراسان شمالی 8- از گیاهان 
 دارویی- پدر ســام در شــاهنامه- غوزه پنبه
 9- قطعی برای ســکه- لغت نامه ای در فرهنگ 
فارسی- حرف ندا- شــیر اول زائو 10- خطی 
قدیمی و بــدون نقطه که برگرفته از خط کوفی 
اســت- از برادران حضرت یوسف)ع( که بسیار 
بود  ایشــان  مورد عاقه حضرت یعقوب)ع( و 
11- از ادات تشــبیه- مهم ترین کتاب حماسی 
ایرانیان که زنده کننده زبان فارســی اســت- 
درســی که به دانش آموزان آموزش نویسندگی 
می دهد 12- پایتخت کشــور لیتوانی- یکی از 
وزارتخانه ها- چاه و حفره آزمایشــی 13- در 
قدیم به هواپیمــا می گفتند- هنر هفتم- میوه 
آمیخته  بودائیان- ترس  درخت 14- شهر مقدس 
به احترام از کسی- سال ناتمام 15- از القاب امام 
دهم علیه السام- سوره ای در قرآن کریم- فلزی 
نقره رنگ و سبک که در باطری سازی هم کاربرد دارد.

نگاهی به اخبار حوادث نشان می دهد که 
در راس خبرهای این بخــش از روزنامه ها و 
خبرگزاری ها همواره اخبار مربوط به گازگرفتگی 
و تلفات آن - به ویژه در نیمه دوم سال- قرار 
دارند. قاتل نامرئی با خونسردی هر چه تمام تر 
وارد عمل شده و جان همگان را می گیرد. برایش 
مهم نیست که سن و سال شما چقدر است و چه 
برنامه ریزی هایی برای آتیه خود دارید؟ بنابراین 
باید در برابرش نهایت هوشیاری را با اعمال تمام 
و کمال نکات ایمنی به کار ببندید. کوچک ترین 
غفلت مساوی با یک مرگ  بی صدا به ویژه در 

شب های سرد زمستانی است. 
بــا هم نمونه هایی از این اخبار را در اقصی نقاط 
کشور مرور می کنیم که مربوط به همین هفته اخیر 

است. باشد که تلنگری به ذهن غافان باشد.
-سرهنگ قدرت حیدری زاد جانشین انتظامی 
شهرستان ایام می گوید: »در پی اعام خبر کانتری 
11 مبنی بر مرگ مشــکوک یک پیرزن، مأموران 
بافاصله جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام 
شــدند. در بررسی های انجام شده مشخص شد این 
پیرزن 84ســاله بر اثر گازگرفتگــی جان خود را از 

دست داده است.«
-ســرهنگ رســول فراهانی فرمانده انتظامی 
شهرســتان قزوین می گوید: »خبــر گاز گرفتگی و 
فوت 2 جوان در روستای طرز کش در بخش کوهین 
شهرستان قزوین از طریق تماس یکی از شهروندان 
به پلیس اعام شــد. با حضور سریع ماموران پلیس 
و عوامل امدادی در محل، مشاهده شد که 2 جوان 
24 و 25 ســاله در داخل خانه باغی در روستا، جان 

خود را از دست داده اند.«
- فریبرز راشدی رئیس  مرکز فوریت های پزشکی 
زاهدان می گوید: »صبح امروز بر اثر مسمومیت با گاز 
مونواکســید کربن در شهرستان »سیب و سوران« 
سیســتان و بلوچستان متاسفانه 3 نفر جان خود را 

از دست دادند.«
قاتل خاموش 

در کمین رانندگان بین راهی
هرگــز برای گرم کردن داخــل خودرو یا چادر 
مســافرتی از گاز پیک نیک استفاده نکنید. در مورد 
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در ارتباط با خودرو 
رعایت دو نکته الزامی است: یکی اینکه روشن کردن 
ماشــین در محیط بسته پارکینگ و گاراژ منجر به 
تولید گاز سمی منواکسیدکربن می شود. و مورد دوم 
اینکه هیچ گاه برای گرم کردن فضای داخل خودرو 
از پیک نیکی استفاده نکنید. ماشین را در کنار جاده 

پارک کرده و به یک استراحتگاه بروید.
جــال ملکی ســخنگوی آتش نشــانی تهران 
می گوید: »ساعت 8:45 صبح امروز)97/10/5( یک 
مورد گازگرفتگی داخل خودرو در محله طرشــت، 
بلوار عزیزی به سامانه 125 آتش نشانی تهران اطاع 
داده شد که بافاصله ایستگاه 8 آتش نشانی به محل 

اعزام شد.«
وی ادامه می دهد: »در بررســی ها مشخص شد 
که این مورد در یک پراید با شماره پاک شهرستان 
اتفاق افتاده که متاسفانه فردی که داخل خودرو بوده 
و حدود 55 سال سن دارد، فوت شده است. مشاهده 
شد که شیر گاز پیک نیک باز بوده و با توجه به اینکه 

هوشیاری در برابر مرگ خاموش
 و راهکارهای کاهش آمار تلفات با گاز منواکسید کربن

زندگی هایی که با غفلت خاموش می شوند!
گالیا توانگر  بخش پایانی

* برخی ها از قدرت 
خاقیت شان در تعمیر و 
سرویس وسایل گرمایشی 
بهره می گیرند تا هزینه 

کمتری بپردازند، غافل از 
اینکه این راه به مرگی 
نابهنگام منجر می شود. 

برای مثال لوله دودکش را 
در یک سطل آب هدایت 

می کنند!! از قرار دادن 
انتهای دودکش ها در 

سطل آب خودداری کنید. 
این گاز در آب حل نشده 
و تنها باعث مسدود شدن 
مسیر خروجی آن می شود.

شــعله، خاموش شده بود و شیشه ها نیز بسته بوده، 
احتمال دارد هوای داخل خودرو تمام شــده باشد و 
پخش منواکسیدکربن باعث فوت این فرد شده باشد. 
البته ســاعت 9:40 صبح محل به عوامل انتظامی 
تحویل داده شــده و علت مرگ را عوامل پزشــکی 

قانونی اعام می کنند.«
سخنگوی آتش نشانی تهران در ادامه با اشاره به 
اینکه هر ســال در روزهای سرد سال شاهد چنین 
حوادثی هستیم، بیان می کند: »بیشتر در روزهای 
سرد ســال شاهد چنین حوادثی خصوصا در داخل 
خودروهای سنگین هستیم. برخی رانندگان به دلیل 
اینکه شب را مجبور هستند داخل خودرو بگذرانند 
و به مســائل ایمنی  اشراف ندارند، برای گرم کردن 
خود از پیک نیک استفاده می کنند که روشی بسیار 
خطرناک اســت و امیدواریم که با باا رفتن آگاهی 

رانندگان در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.«
یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی

نه زحمت تعمیر و چک کردن وسایل گرمایشی 
را می کشــید و نه می خواهید پول آنچنانی در این 
مــورد خرج کنیــد. غافل از اینکــه قاتل خاموش 
روزنه های نفوذش از همین دریچه غفلت و پشــت 

گوش انداختن های شما گشوده می شود.
در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی به خصوص 
در محیط های در بسته و فاقد اکسیژن ممکن است 

مونوکسید کربن تولید شود. گازی که به علت عملکرد 
نامناسب وسیله گرمایشی در اثر سوخت ناقص، نصب 
نادرست یا اســتفاده ناصحیح از آن ایجاد می شود. 
غلظت مونوکســید در مقادیر بسیار پایین نیز برای 

انسان خطرناک و کشنده است.
گیجی، کرختی مزمن، سردرد ناگهانی و بدون 
دلیل از عائم شایع گاز گرفتگی است که افراد سالم 
به دلیل اینکه عائم ذکر شــده دیرتر در آنها بروز 
می کند باید کاما هوشــیار بوده و با مشــاهده این 
عائم، در افرادی که حساس تر هستند، سریع اقدامات 

اولیه را انجام دهند.
مهرداد نیکویی یک تعمیرکار متخصص وسایل 
گرمایشی منازل برایمان درباره نکات ایمنی توضیح 
می دهد: »از نصب آبگرمکن در محیطی بسته مانند 
حمام خودداری کرده و در منازل و فضاهای بســته 
هیچ گاه از بخاری بدون دودکش استفاده نکنید. هرگز 
از بخاری برای گرم کردن فضای داخل حمام استفاده 
نکنید و بدانید مســدود شدن دودکش سبب ورود 
 )CO(گازهای خطرناک از جمله مونوکســیدکربن
به داخل خانه شده و باعث خفگی در اثر گازگرفتگی 

می شود.
بعضــی از خانواده هــا وقتی هوا خیلی ســرد 
می شود یکی و دو تا ازشعله های اجاق گاز را روشن    
می گذارنــد! برای گرم کــردن محیط های مختلف 

همچــون منزل هرگز از اجاق گاز اســتفاده نکنید، 
چرا که گازCO حاصل از سوختن شعله در محیط 

منتشر شده و باعث مسمومیت می شود.«
وی با بیان اینکه رنگ شعله وسایل گازسوز باید 
کاما آبی باشد، تصریح می کند: »بستن تمام درها 
و دریچه های منزل و پوشاندن آنها به طور کامل در 
زمستان باعث عدم ورود هوای تازه به ساختمان شده 
و همین امر موجب ســوختن ناقص گاز در وسایل 
گازسوز می شود. همچنین موجب کمبود اکسیژن و 
عدم خروج گازهای سمی شده و احتمال گازگرفتگی 

افراد را بسیار باا می برد.«
این تعمیرکار متخصــص تاکید دارد که نصب 
دستگاه حساس به گاز مونوکسیدکربن در مکان های 
مناســب منزل می تواند شما را از خطر گازگرفتگی 

نجات دهد.
وی درتکمیل صحبت هایش به این نکات ریز و 
مهم  اشاره می کند: »هنگام خرید وسایل گرمایشی 
و سرمایشی به عائم استانداردهای ازم توجه داشته 
باشید. هنگام نشت گاز باید بافاصله شیر اصلی گاز 

را ببندید.
در پایان فصل ســرما و برچیدن بخاری گازی 
خروجــی شــیر گاز را با درپوش مســدود کنید و 
چگونگی استفاده از گاز و وسایل گازسوز را به اعضای 
خانواده آمــوزش دهید و با توجه به اینکه کودکان 

معموا با شیر گاز بازی می کنند، باید خطرات این 
عمل را به آنان گوشزد کرد.

اجاق گاز، بخاری یا هر وســیله گازسوز دیگر را 
در کــوران باد و نزدیک در و پنجره و وزش باد قرار 
ندهید. گرفتن انشعاب از یک شیر برای چند وسیله 

گازسوز خطرناک است.
از بست ویژه شیلنگ گاز در اتصال وسایل گازسوز 
استفاده کنید. طول شیلنگ گاز برای اتصال به وسیله 
گازسوز حداکثر 1/5 متر است و هرگز نباید بیشتر 

از این مقدار باشد.«
نکات ایمنی در رابطه با

 دودکش های وسایل گرمایشی
برخی هــا از قدرت خاقیت شــان در تعمیر و 
ســرویس وسایل گرمایشی بهره می گیرند تا هزینه 
کمتــری بپردازند، غافل از اینکــه این ره به مرگی 
نابهنگام منجر می شــود. بــرای مثال لوله دودکش 
را در یک ســطل آب هدایت می کنند!! از قرار دادن 
انتهای دودکش ها در سطل آب خودداری کنید. این 
گاز در آب حل نشده و تنها باعث مسدود شدن مسیر 
خروجی آن شــده و گاز از طریق دیگر خارج و وارد 

فضای داخلی محیط می شود.
اســتفاده مشــترک از یک دودکش برای چند 
وســیله گازسوز بســیار خطرناک است بنابراین هر 
وسیله گازســوز باید دارای یک دودکش استاندارد، 

مجزا و مجهز به کاهک H باشد.
قبل از نصب وســایل گازسوز از باز بودن مسیر 
دودکش اطمینان حاصل کــرده و به طور متناوب 

بررسی کنید.
دودکش و اتصــاات آن باید از جنس مقاوم و 
بدون هیچ گونه منفذ یا نشتی در سرتاسر آن باشد. 
به  کارگیــری لوله های آکاردئونی آلومینیومی مجاز 
نیست. انتهای کلیه دودکش ها باید یک متر از سطح 
بام و حداقل یک متر از دیوار جانبی بام فاصله داشته 

و دارای کاهک ویژه به شکل H باشد.
برای خانه و فضاهای کوچک هیچ گاه از بخاری 
بدون دودکش استفاده نکنید و برای پیدا کردن نشت 
گاز از کف صابون یا مایع ظرفشــویی استفاده کنید 
و هرگز از کبریت و فندک برای آزمایش نشتی گاز 

استفاده نکنید.
سید حمید موسوی مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شــهرداری زنجان می گوید: »اگر از وسایل شعله دار 
)انواع بخاری های گازی، نفتی، شومینه، آبگرمکن، 
پکیج ( استفاده می شود ،هرگز تمام راه های ورودی 

هوا را نبندید و حتماً مســیر مناسبی را برای ورود 
اکسیژن و هوای تازه به محیط در نظر بگیرید و قبل 
از نصب بخاری از باز بودن مسیر دودکش های داخل 

دیوار اطمینان حاصل کنید.«
وی ادامه می دهد: »دودکش های داخل دیوار از 
جنس سیمانی بوده و باید تا انتها باا رفته باشد و از 
سطح بام نیز 80 سانتی متر بااتر آمده باشد و در انتها 
کاهک H نصب شود. از مکش مناسب دودکش ها 
اطمینان حاصل کنید. بهترین نشــانه برای کارکرد 
صحیح دودکش ها این اســت که بدنه آنها همواره 
باید داغ باشد. سرد بودن دودکش بخاری، زمانی که 
روشن اســت و همچنین زرد و نارنجی بودن شعله 
بخاری از نشانه های تولید این گاز خطرناک است که 

باید بررسی شود.« 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری زنجان 
در تکمیــل صحبت هایش می گویــد: »در داخل 
واحد و برای وسایل گرمایشی و شعله دار، فقط از 
دودکش های ورق ســفید گالوانیزه استفاده کنید. 
این دودکش ها مقاومت فیزیکی بیشــتری دارند و 
به خوبی داخل هم چفت می شوند اما دودکش های 
متفرقه مثل آلومینیومی، آکاردئونی، فنری و... این 
خاصیــت را ندارند و به مرور دچار نقص شــده و 
گاز مونواکســید کربن را به داخل محیط منتشر 
می کنند ضمن اینکــه به دلیل خاصیت ارتجاعی 

دودکش های فنری به سهولت از محل اتصال خود 
خارج می شوند.«

شهر زنجان بیشترین آسیب دیدگان با 
گاز مونواکسیدکربن را دارد

اصغر جعفری رئیس مرکــز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشــکی زنجان به آمار مســمومیت با 
مونواکســید کربن طی هشت ماه امسال در استان 
زنجان اشــاره کرده و می گوید: »طی این بازه زمانی 
تا به امروز 63 نفر دچار مســمومیت شده  و سه نفر 

نیز فوت  شدند. «
جعفری تأکید می کند: »اقدامات اولیه اورژانسی 
حفظ خونسردی و خارج کردن افراد از داخل محیط 
به بیرون و باز کردن در و پنجره ها جهت جلوگیری 
از مســمومیت کسی است که برای نجات رفته، باز 
کردن یقه پیراهن و کمربند و لباس های تنگ، گرم 
کردن شخص با پتو از مهم ترین اقدامات برای نجات 

مصدومین براثرگازگرفتگی است.«
وی با اســتناد به آمار موجود توضیح می دهد: 
»طــی 12 مــاه ســال 96 حــدود 158 نفر دچار 

مســمومیت با گاز منواکسیدکربن شدند که 4 نفر 
هم جان خود را از دست دادند و گازهای خطرناک 
ماننــد منواکســیدکربن که در اثــر احتراق ناقص 
تولید می شــوند، یکــی از عوامل عمده مرگ و میر 
در ساختمان ها است. شــهر زنجان، ابهر، خدابنده 
و خرمدره به تربیت بیشترین آسیب دیدگان با گاز 

مونواکسیدکربن را دارند.«
مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان به لزوم 
استفاده از بخاری های اســتاندارد در فصل سرما 
تاکید کرده و می افزایــد: »مصرف کنندگان باید 
هنگام خرید وســایل گرمایشی از استاندارد بودن 
آن اطمینان حاصل کنند. باید پس از نصب وسایل 
گرمایشی تست نشت یابی انجام شود و نباید برای 
گرم نگه داشــتن فضای خانــه تمامی منفذها را 
مســدود کرد چرا که انجام چنین اقدامی موجب 
بروز گازگرفتگی می شود. بعضی افراد اقدام به قرار 
دادن لوله بخاری در داخل ظرف آب یا قرار دادن 
بخاری در داخل حمام می کنند که این امر اشتباه 

و خطرساز است.
مجهز کــردن بخاری های دودکــش دار گازی 
به وســایل ایمنی مانند سنسوِر حساس به کاهش 
اکسیژن و سنســور حرارتی ضرورت دارد و باید از 
نصب این گونه وسایل ایمنی بر روی بخاری اطمینان 

حاصل شود.«

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 ۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶8۴۵
و یا حساب ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

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

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 
و صــادرات کلیه کااهای بازرگانــی، ترخیص کاا از گمرکات 
داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 
و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسســات داخلی و خارجی، 
مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 
غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیات ریالی و 
ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 
بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 
پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شود در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان تهران- 
بخش مرکزی- شهر تهران- محله شهرآرا- بزرگراه شهیددکتر 
چمران- کوچه ادن- پاک 5- طبقه پنجم- واحد 10 کد پستی 
1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 

100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم تیرا اسکندری قرنین به شماره ملی 0021060721 دارنده 
50/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای امیر کیانی به شــماره 
ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشــرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 
0021060721 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر کیانی به 
شماره ملی 0323690386 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 

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

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ ۱۳۹۷/8/۲۳ به شماره ثبت ۵۳۳888 به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۷۲۱

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

شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت گروه 

تجارت الکترونیک 
سامت ورزشان 

با مسئولیت 
محدود به شماره 

ثبت ۴۷۴۷۱۷ 
و شناسه ملی 
 ۱۴۰۰۵۰۴۳۲۳۰

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 

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

آقای مصطفی کانتری کد ملی 1570373647 - آقای 

محمدرضا موید کــد ملی  1262257621 خانم کبری 

اســفند کد ملی 1581975112 برای مدت دو ســال 

انتخاب گردیدند آقای محمد حسینیان پور به شماره کد 

ملی 0039742652 به سمت بازرس اصلی و آقای صمد 

رنجی امجد به شماره کد ملی 1380774624 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 

به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. 

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۱۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۴۱۰ 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت 
به آدرس شهر تهران خیابان ولی عصر بن بست گل پاک 
4 کد پستی 1511943975 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بین المللی 
پارس تجارت دوان سهامی خاص

 به شماره ثبت ۲۲8۷۶۷ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹8۹۷۰ 



صفحه ۶
پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ 

۲۶ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۱
معارف 

Maaref@Kayhan.ir

نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر اماکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اسناد و اماک 

شهرستان بروجن مورد رسیدگی و رای آن صادر شده است جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
ابنیه و اماک واقع در اراضی مزرعه اردوبار پاک 182- اصلی و فرعی های زیر

1296- فرعی آقای سیدرحمان عدنانی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 281/32 مترمربع خریداری مع الواسطه 
آقای منوچهر طاهرزاده از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4128- فرعی آقای مهدی اســکندری یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 229 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4128- فرعی آقای شهرام اسکندری سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229 مترمربع خریداری 
مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4128- فرعی آقای گشتاســب اســکندری دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 229 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4797- فرعی خانم زهرا رجبی بروجنی دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 277/60 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از محمدصادق تقاء مالکین رسمی پاک مرقوم.

4797- فرعی آقای آیت اله خدامی بروجنی چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 277/60 
مترمربع خریداری مع الواسطه از محمدصادق تقاء مالکین رسمی پاک مرقوم.

4799- فرعی آقای مهدی اســکندری یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/22 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4799- فرعی آقای گشتاســب اسکندری دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/22 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4799- فرعی آقای شــهرام اسکندری ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/22 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی پاک مرقوم.

4800- فرعی آقای ســجاد راه روان سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 239/08 مترمربع 
خریداری مع الواسطه از آیت اله سیفی پور مالکین رسمی پاک مرقوم.

4800- فرعی آقای علی راه روان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 239/08 مترمربع خریداری 
مع الواسطه از آیت اله سیفی پور مالکین رسمی پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در اراضی دهکده سفیددشت پاک 493- اصلی و فرعی زیر
428- فرعی مجزی از 1 و 2 و 3 فرعی آقای حجت اه جان افزا ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 199/79 

مترمربع خریداری مع الواسطه منیژه و معین ضرغامپور از مالکین رسمی پاک مرقوم.
ابنیه و اماک واقع در اراضی حسین آباد سفیددشت پاک 497- اصلی و فرعی زیر

186- فرعی آقای حســن کبیری سفیددشــتی ششدانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 396/60 
مترمربع خریداری مع الواسطه رضا قلی نفر از مالکین رسمی پاک مرقوم.

324- فرعی خانم شیرین  نفر سفیددشتی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 817/50 مترمربع 
خریداری مع الواسطه عزیز قلی نفر از مالکین رسمی پاک مرقوم.

645- فرعی آقای علیرضا صادقی سفیددشــتی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 336/05 
مترمربع خریداری مع الواسطه وراث عبدالعلی صادقی از مالکین رسمی پاک مرقوم 

645- فرعی آقای حســین صادقی سفیددشــتی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 336/05 
مترمربع خریداری مع الواسطه وراث عبدالعلی صادقی از مالکین پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در اراضی قریه فرادنبه پاک 505- اصلی و فرعی های زیر
535- فرعی خانم افسانه ربیعی مفرد ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 130/78 مترمربع خریداری مع الواسطه 

محمد علوی و امیرقلی علیخانی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
ابنیه و اماک واقع در اراضی مزرعه حلوایی فرادنبه پاک 506- اصلی و فرعی های زیر

15- فرعی آقای قربانعلی ربیعی فرادنبه یکدانگ و یک پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان 
دامداری به مساحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراه ربیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم 

که در آگهی قبلی اشتباهًا ساختمان چاپ و منتشر شده است.
15- فرعی آقای مهدی ربیعی فرادنبه یکدانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان دامداری 
به مســاحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراه ربیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم که در 

آگهی قبلی اشتباهًا ساختمان چاپ و منتشر شده است.
15- فرعی آقای احمدرضا ربیعی فرادنبه یکدانگ و یک پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان 
دامداری به مساحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراه ربیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم 

که در آگهی قبلی اشتباهًا ساختمان چاپ و منتشر شده است.
15- فرعی آقای محسن ربیعی فرادنبه یکدانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان دامداری 
به مســاحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراه ربیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم که در 

آگهی قبلی اشتباهًا ساختمان چاپ و منتشر شده است.
15- فرعی آقای عباس ربیعی فرادنبه یکدانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان دامداری 
به مســاحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراه ربیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم که در 

آگهی قبلی اشتباهًا ساختمان چاپ و منتشر شده است.
ابنیه و اماک واقع در اراضی مزرعه کریم آباد پاک 529- اصلی و فرعی های زیر

532- فرعی آقای علیرضا محمدخانی فرادنبه ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 233/71 مترمربع خریداری 
مع الواسطه آقای کریم آقاضرغامی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

589- فرعی خانم فاطمه محمدی نافچی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 239/87 مترمربع 
خریداری مع الواسطه آقای عبدالحسین عایی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

589- فرعی آقای ســیداحمد حســینی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 239/87 مترمربع 
خریداری مع الواسطه آقای عبدالحسین عایی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در اراضی مزرعه قنداب سفلی پاک 531- اصلی و فرعی های زیر
504- فرعی آقای یزدان بخش  بصیری ششدانگ یکبابخانه به مساحت 299/10 مترمربع خریداری مع الواسطه 

شهرداری فرادنبه از مالکین رسمی پاک مرقوم.
ابنیه و اماک در اراضی مزرعه قلعه آقابابا پاک 532- اصلی و فرعی های زیر

603- فرعی آقای ســیدصدراله نسیمی امام قیسی ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 100/37 مترمربع 
خریداری مع الواسطه آقای حجت اله و قدرت اله علیخانی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در اراضی دهکده بروجن پاک 533- اصلی و فرعی زیر
5743- فرعی فاطمه صغری ابراهیم پور بروجنی ششــدانگ یکبابخانه نیمه ســاز به مساحت 268/52 مترمربع 

خریداری مع الواسطه حامد ایزدی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
ابنیه و اماک واقع در اراضی مزرعه سیاسرد پاک 550- اصلی و فرعی زیر

457- فرعی آقای علی قربان  رنجبر  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 138/78 مترمربع خریداری 
مع الواسطه عبداله و محمدصادق محمدصادقی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در اراضی قریه بلداجی پاک 561- اصلی و فرعی های زیر
4015- فرعی آقای محسن برنا بلداجی ششدانگ یکباب مغازه دو دهنه به مساحت 78/20 مترمربع خریداری 

مع الواسطه علی فتح رفیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
4687- فرعــی آقــای مهدی نادری بلداجی ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 200/89 مترمربع خریداری 

مع الواسطه محمد صفیان از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5124- فرعی آقای رســول خاکسار بلداجی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 261/31 مترمربع خریداری 

مع الواسطه ابراهیم صفیان از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5359- فرعی آقای علی مردان صفیان  بلداجی ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/34 مترمربع خریداری 

مع الواسطه هادی حسینی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5360- فرعی آقای علی مردان صفیان  بلداجی ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/02 مترمربع خریداری 

مع الواسطه هادی حسینی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5362- فرعی آقای غامرضا طهماسبی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 167/42 مترمربع خریداری مع الواسطه 

بهمن نادری از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5394- فرعی آقای علی رفیعی بلداجی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 288/42 مترمربع خریداری مع الواسطه 

رضا رفیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5395- فرعی آقای علی رفیعی بلداجی ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 63/70 مترمربع خریداری مع الواسطه 

رضا رفیعی از مالکین رسمی پاک مرقوم.
5421- فرعی آقای ضربعلی خدارحمی بلداجی بیســت وهفت حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 93022 مترمربع خریداری مع الواسطه بهبودعلی خدارحمی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

5421- فرعی آقای حسنعلی خدارحمی بلداجی هجده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 93022 مترمربع خریداری مع الواسطه بهبودعلی خدارحمی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

5421- فرعی آقای خدارحم خدارحمی بلداجی بیســت وهفت حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 93022 مترمربع خریداری مع الواسطه بهبودعلی خدارحمی از مالکین رسمی پاک مرقوم.

ابنیه و اماک واقع در جنوب شهر بروجن پاک 1254- اصلی و فرعی زیر
1077- فرعی آقای مســیب غریب شاهی کاهیدانی ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 135/16 مترمربع 

خریداری مع الواسطه شهرداری بروجن از مالکین رسمی پاک مرقوم.
1331- فرعــی آقای نوراه شــاکری بروجنی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 303/31 مترمربع خریداری 

مع الواسطه شهرداری بروجن از مالکین رسمی پاک مرقوم.
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی این آگهی نسبت به 
اماک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز ازطریق روزنامه کثیراانتشار و محلی آگهی و درصورتی که اشخاص 
ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشــته باشــند از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است. درصورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت 
اسناد محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
نوبت اول مورخ 1397/09/28                                         نوبت دوم مورخ 1397/10/13

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بروجن  
حمیدرضا خسروی

مالک محترم انجام هرگونه عملیات ثبتی با ارائه ســند تک برگ امکان پذیر می باشــد. لذا هرچه سریع تر جهت 
تعویض ســند مالکیت دفترچه ای به سند تک برگ )کاداستری( به منظور تثبیت موقعیت اماک شما در سیستم 

کاداستری و جلوگیری از مشکات حقوقی به اداره ثبت اسناد و اماک محل خود مراجعه فرمائید.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ بخش ده حوزه ثبتی شهرستان بروجن

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
تعاونی مسکن شهید مهدی خلیلی

)نوبت سوم(
نظر به اینکه جلســه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم در 
تاریــخ 97/10/6 به علت عدم حضــور حداقل  نصف + یک 
رسمیت نیافت بدینوسیله از کلیه اعضاء دعوت به عمل می آید 
تا در راس ساعت 15 روز سه شنبه 97/10/25 در محل پروژه 

آرتمیس بلوک تی 4 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

تمدید مدت فعالیت قانونی شرکت 
تعاونی مسکن
رئیس هیئت مدیره

آگهی احضار متهم
بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 92به آقای افشــین زارع  دار فرزند 
علی اکبر به شــماره ملی 0065298934 که فعا مجهول المکان می باشــد اباغ می شود که 
جهــت دفاع از اتهام خــود دائر بر کاهبرداری به مبلغ پانصد میلیون ریال موضوع شــکایت 
مظفر مردانیانپور ظرف یک ماه پس از نشر آگهی در پرونده کاسه 960528د/2شعبه دادیاری 
دادسرای بروجن حاضر شوید در صورت عدم حضور تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. این آگهی 

یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار منتشر می شود. 
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای بروجن- مریم رنجبر

آگهی احضار متهم 
بنــا به  تجویز ماده  174قانون آیین  دادرســی دادگاه های عمومــی و انقاب در امور کیفری 
مصوب 1392 به آقای علی احمد خســروی فرزند صفرعلی که مجهول المکان می باشد اباغ 
می شــود به عنوان متهم به اتهام کاهبرداری ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در پرونده 
کاسه 970026 ب 1 شعبه اول بازپرسی دادسرای بروجن حاضر شوید عدم حضور جلب است 
این آگهی یک نوبت در روزنامه سراســری منتشر می شــود ضمنا به استناد ماده 190 قانون 

آیین دادرسی در امور کیفری می توانید وکیل به همراه خود داشته باشید.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بروجن
 رحمانی

اباغ اجرائیه به ورثه
بدین وســیله به آقایان 1- حســین ســعیدی تزنگی فرزند جمال به 
شناسنامه شماره 0521470846 و شماره ملی 0521470846 صادره 
از اراک ســاکن استان مرکزی، شهرســتان اراک، خیابان هپکو، فاز 
یک، وایت 2 مجتمع صدف واحد 3 - 2 علی ســعیدی تزنگی فرزند 
جمال تاریخ تولد: 1375/05/20 شماره ملی: 2282161149 شماره 
شناسنامه: 2282161149 به نشانی: استان مرکزی شهرستان اراک 
خیابــان هپکو فاز یک وایت 2 مجتمــع صدف واحد 3  3- فاطمه 
سعیدی تزنگی نام پدر: جمال تاریخ تولد: 1371/01/05 شماره ملی: 
2281085155 شماره شناســنامه: 2281085155 به نشانی: استان 
مرکزی شهرســتان اراک خیابان هپکو فاز یــک وایت 2 مجتمع 
صدف واحد 3 اباغ می شود که خانم معصومه جمالی تزنگی نام پدر: 
امیر تاریخ تولد: 1326/10/05 شــماره ملی: 2299373969 شماره 
شناســنامه: 14 به نشــانی: شــیراز فلکه اه خیابان شهید شیرودی 
بیست متری شــهید کشوری روبروی سوپرعارف جهت وصول مبلغ 
87720000 ریال بــه انضمام مبلغ 4386000 ریال حقوق دولتی به 
استناد سند نکاحیه شــماره 1805-1343/02/04، علیه مورث شما 
اجرائیــه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاســه 9700075 در این 
اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مــورخ 1397/09/29 مامور، 
محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنابه تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجــرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشــار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سروستان 530/م الف

موضوع: آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشار این 
آگهی برای یک نوبت در یکی از جرائد کثیراانتشــار متهم به نام آقای ســیدپرویز موسوی 
فرزند که به لحاظ مجهول المکان بودن، احضار وی ممکن نگردیده اســت احضار می گردد 
تا ظرف مدت یک ماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری حاضر شده و از اتهام منتسبه 
در پرونده کاســه 950332 موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی از خود دفاع نماید. و اا در 
صورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب 
شهرستان اندیمشک - پارسه

آگهی مزایده 
اموال غیرمنقول- نوبت اول

به موجب پرونده کاســه 973486 و دادنامه و اجراییه صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی 
کرج له شــرکت توزیع داروپخش علیه رضا خلج زاده محکوم علیه محکوم  است به پرداخت مبلغ 
26/842/456/447 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/342/122/822 ریال نیم عشر دولتی. با 
توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه اباغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام 
ننموده بنا به درخواســت محکوم له و به منظور اســتیای محکوم به و هزینه  های اجرایی متعلق 
به از ســوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رســمی دادگستری کرج به شرح ذیل توصیف و 
ارزیابی شــده و مقرر گردیده در مورخ 97/11/4 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگســتری کرج از طریق مزایده به فروش برســد. مزایده پاک ثبتی 169/5035 طبق 
نظریه کارشــناس قیمت شــش دانگ ملک 13/210/000/000 ریال و مزایده از قیمت اعامی 
کارشــناس آغاز و به هر شــخص حقیقی و حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار 
اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد 
مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت 
ننماید ســپرده وی پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 
کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه می باشــد. که از محل فروش پرداخت خواهد 
شد. طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض 
نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل 
نخواهد شــد. ضمنا طالبین به شــرکت در مزایده می توانندظرف 5 روز قبل از مزایده با اطاع از 
مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
احتراما به اســتحضار می رساند عطف به نامه شماره 973486 مورخ 97/8/19 مبنی بر انجام امر 
کارشناســی و ارزیابی از ملک به پاک ثبتی 169/5035 موضوع پرونده به کاســه 973486 
اینجانب در معیت و هدایت نماینده شــرکت توزیع داروپخش به محل واقع در کرج بلوار شــهید 
حدادی پاک 123 داروخانه دکتر نریمان مراجعه و ضمن بازدید و معاینه فنی و بررسی های ازم 

مراتب به شرح ذیل حاصل گردیده  است.
مشخصات ملک: براســاس تصویر سند ارائه شده ملک موصوف شامل ششدانگ یک باب 
تجاری واقع در طبقه همکف به مســاحت )50/80( پنجاه متر و هشــتاد سانتی مترمربع قطعه 
چهارم تفکیکی از پاک پنج هزار و ســی و پنج فرعی از یکصد و شــصت و نه اصلی مفروز و 
مجزی شــده از دو هزار و یکصد و چهل و نه فرعی از اصلی مذکور و به شماره ثبت 469945 
دفتر 1427 از صفحه 444 ثبت و صادر گردیده است. ملک موصوف در زمان بازدید دارای یک 
طبقه همکف و بالکن داخل مغازه بوده اســت. ملک تجاری موصوف در زمان بازدید در اختیار 
مالک جهت فروش داروخانه بوده اســت و دارای پوشش کف و قسمتی از دیوار از نوع سنگ با 
درب شیشــه بازشوی برقی و با حفاظ ارکاردونی فلزی و با کلیه انشعابات برق و آب اختصاصی 

و گاز مشترک بوده است.
نظریه کارشــناس: با عنایت به در نظر گرفتن ســایر عوامل موثر در ارزیابی ملک و موقعیت و 
چگونگی دسترســی ها و شــرایط روز بازار و بدون در نظر گرفتن هر گونــه و اگذاری ها و بدهی به 
اشــخاص حقوقی و حقیقی ملک موصوف بابت شــش دانگ عرصه و اعیان و با احتساب سرقفلی و 
حقوق مالکانه )بدون در نظر گرفتن حق کسب و پیشه( به مبلغ 13/210/000/000 ریال معادل یک 

میلیارد و سیصد و بیست و یک میلیون تومان مورد ارزیابی و اعام می گردد.

شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی کرج
 م الف30255

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: 
۱۳۹۷۰۴۰۲۶۷8۱۰۰۰۱۳۷/۱

بدینوسیله به آقای محمد کریمی نام پدر: ارسان شماره ملی 3934324142 شماره شناسنامه 
33 بدهکار پرونده اجرایی کاســه 9700151 که برابر گزارش اداره پســت مایر در آدرس 
اعامی شــناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 119482130 مورخ 
1394/12/10 بین شما و بانک سپه شعبه مرکزی مایر، مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل 
طلب و مبلغ 38/876/712 ریال بابت ســود و مبلغ 89/525/842 ریال بابت خســارت تاخیر 
تادیه جمعا به مبلغ 428/402/554 ریال با انضمام مبلغ 275/000 ریال خســارت تاخیر روزانه 
از تاریخ 1397/03/19 تا یوم الوصول بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه فوق در این 
اجراء مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی به شما اباغ 
می  گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محســوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه کثیراانتشــار چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز  نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این  صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
پری الوندی
م الف666 مدیر اجرای واحد اجرایی اسناد رسمی مایر

بدین وسیله به اطاع ورثه مرحوم بی بی ســلیمی به نام های 1- حسن عابدی فرزند 
محمد حســین ش ش 3 صادره از ســربند پسر متوفی 2- محســن عابدی فرزند 
محمدحسین ش ش 4030 صادره از تهران پسر متوفی 3- محمدرضا عابدی فرزند 
محمد حســین ش ش 2064 صادره از تهران پسر متوفی 4- محبوبه عابدی فرزند 
محمد حســین ش ش 9612 صادره از تهــران دختر متوفی 5- جمیله عابدی فرزند 
محمدحســین ش ش 8661 صادره از تهران دختــر متوفی 6- فاطمه عابدی فرزند 
محمد حســین ش ش 4060 صادره از تهران دختر متوفــی 7- زهرا عابدی فرزند 
محمد حســین ش ش 1863 صادره از تهران دختــر متوفی 8- مریم عابدی فرزند 
محمد حســین ش ش 2032 صادره از اراک دختر متوفی، همگی به نشــانی: اراک، 
خیابان امام، داروخانه شــبانه روزی امیرکبیر اباغ می شود که آقای منصور قمشلویی 
به وکالت از طرف خانم مینو سعید مقدم به استناد چک شماره 12 - 8921/273918 
بانک ملی شــعبه امام اراک جهــت وصول مبلــغ 7/500/000/000 ریال موضوع 
ازم ااجرا علیه شــما )ورثه مرحومه بی بی ســلیمی( مبادرت به صدور اجرائیه نموده 
و پرونده به کاســه 9300157 در این اجرا تشــکیل و در جریان اقدام است و چون 
بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیست لذا به استناد 
تقاضای بستانکار بشــماره وارده 7474 - 97/9/24 و برابر ماده 120 آیین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه مورد اشــاره یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی 
می شــود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی اباغ 
اجرائیه محسوب می شــود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی برابر 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد و به جز آگهی مزایده، در صورت بازداشت اموال 

آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/10/13

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری 

اطاعیه طبق ماده ۱۲۰ آیین نامه اجرا

مدیر اجرا اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری

آگهی اباغ اجراییه کاسه: ۹۷۰۰۲۷۲
بدینوســیله به آقای علی شمســی نام پدر محمد شماره شناســنامه 51145 متولد 
1354/7/1 صادره از اراک شــماره ملی 0530510766 به نشانی اراک میدان ارک 
روبروی بازار فروشگاه سروش سبز بدهکار پرونده کاسه 9700272 اباغ می شود 
که بانک ملی شعبه سنجان بابت مطالبه مبلغ 163573707 ریال)یکصد و شصت و 
ســه میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و هفت ریال( اصل طلب تا تاریخ 
1396/7/3 و از تاریخ مذکور روزانه مبلغ 112003 ریال خسارت تاخیر تا یوم الوصول 
و مبلغ 8178685 ریال)هشــت میلیون و یکصد و هفتاد و هشــت هزار و ششصد و 
هشــتاد و پنج ریال( حقوق دولتی بانضمام نیم عشر خسارت تاخیر متعلقه، علیه شما 
مبادرت به صدور اجراییه نموده و پرونده اجرایی به کاسه فوق در این اداره تشکیل 
گردیده و طبق گزارش مورخه 1397/8/22 مامور، محل اقامت شــما به شرح متن 
ســند شناخته نگردیده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد 
اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ نشــر این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و بجز این 
آگهی و آگهی مزایده)در صورت بازداشت اموال( آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
رئیس اداره اجرای اسناد اراک- منصوری 531/مالف

آگهی اباغ اجرائیه کاسه۱۳۹۷۰۴۰۲۶۷8۱۰۰۰۱۳5/۱ 
بدینوســیله به خانم مریم قیاسوند نام پدر: کریم شــماره ملی: 3932841654 شماره 
شناســنامه:  312 بدهکار پرونده اجرایی کاسه 9700149 که برابر گزارش اداره پست 
مایر در آدرس متن ســند شــناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
شــماره 119482172 مورخ 1394/12/10 بین شما و بانک سپه شعبه مرکزی مایر 
مبلــغ 150/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 24/863/013 ریال بابت ســود و 
مبلغ 84/700/001 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه جمعا به مبلغ 250/563/014 ریال 
بانضمام مبلغ 145/000 ریال خسارت تاخیر روزانه از تاریخ 1397/3/19 تا یوم الوصول 
بدهکار می باشــید که بر اثرعدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاســه فوق در این اجراء مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ 
انتشــار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشــار چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
پری الوندی
 مدیر اجرای واحد اجرایی اسناد رسمی مایر

آگهی اباغ اجرائیه کاسه۱۳۹۷۰۴۰۲۶۷8۱۰۰۰۱۳۰/۱ 
بدینوســیله به آقایــان جعفر گودرزی نــام پدر: اله مراد شــماره ملــی:  3920084993و 
شــهاب الدین علی بابایی نام پدر:  غامعلی شماره ملی:  3932086872 و وحید عباسی نام 
پدر: محمد شماره ملی  3934839517بدهکاران پرونده کاسه  9700144که برابر گزارش 
اداره پســت مایر در آدرس متن سند شــناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی شماره  9400006مورخ  1394/4/11بین شما و بانک سپه شعبه سیروس مایر مبلغ 
 380/346/194ریــال بابت اصل طلب و مبلغ  453/391/567ریال بابت خســارت تاخیر 
تادیه جمعا به مبلغ  833/737/761ریال بانضمام مبلغ  302/192ریال خسارت تاخیر روزانه 
از تاریخ  1397/3/7تا یوم الوصول بدهکار می باشــید که بر اثرعدم پرداخت وجه بســتانکار 
درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه فوق در 
این اجراء مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی بشما 
اباغ می گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محســوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه کثیراانتشار چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
پری الوندی
 مدیر اجرای واحد اجرایی اسناد رسمی مایر

آگهی اباغ اجرائیه 
کاسه: ۱۳۹۷۰۴۰۲۶۷8۱۰۰۰۱۴5/۱

بدینوسیله به خانم فاطمه کریمی نام پدر ارسان تاریخ تولد: 1361/6/10 شماره ملی: 3934333036 
شماره شناســنامه:20، بدهکار پرونده اجرایی کاسه 9700159 که برابر گزارش اداره پست مایر در 
آدرس متن ســند شناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 119585273 مورخ 
1395/8/9 بین شــما و بانک سپه شــعبه مرکزی مایر مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل طلب و 
مبلــغ 40/536/986 ریال بابت ســود و مبلغ 86/743/073 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه جمعا به 
مبلغ 427/280/059 ریال بانضمام مبلغ 235/000 ریال خســارت تاخیر روزانه از تاریخ 1397/3/19 
تا یوم الوصول بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 
آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما باغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
پری الوندی
مالف667 مدیر اجرای واحد اجرایی اسناد رسمی مایر

تاثیراتعاموخاصگناهبرهستیوجامعه
از نظــر آموزه های وحیانی، هر گناهی دارای دو نوع تاثیر زیانبار در 
جنبه اختصاصی و عمومی اســت؛ به این معنا که گناه همان طوری که 
بر زندگی شــخص گناهکار اثر می گذارد، بر دیگران نیز اثر می گذارد؛ 
پس نمی بایست در برابر گناه و گناهکار ساکت نشست و به فریضه امر 
بــه معروف و نهی از منکر اقــدام نکرد و چنین گمان کرد که گناه هر 
کس دیر یا زود، فقط دامن خود گناهکار را می گیرد و مثا اگر شخصی 
گناهی کرد، خودش چوبش را می خورد؛ چنانکه مثا زناکار در زنای غیر 
احصان شاق می خورد یا به حکم قاضی، در زنای احصان اعدام می شود؛ 
پس نیازی نیست تا مردم در برابر غیبت و تهمت و دیگر گناهان دیگران 

کاری حتی نهی زبانی داشته باشند.
از نظر قرآن، چنین تفکر و نگرشی غلط و نادرست است و انسان ها 
باید بدانند که هر گناهی نه تنها دامن شــخص گناهکار، بلکه دیگران 
را نیز می گیرد؛ زیرا از نظر قرآن، آثار گناه به گونه ای است که می تواند 
حتی در آسمان و زمین تاثیر منفی به جا گذارد و مثا موجب قحطی و 
خشکسالی شود؛ چنانکه بر اساس روایات، گناه زنا این گونه تاثیر منفی 
نه تنها بر محیط زیســت انسانی، بلکه محیط زیست جانوری و گیاهی 
می گذارد و به آنها نیز آسیب می رساند و آنها را از آب و غذای مناسب 
برای رشــد و کمال یابی محروم می سازد. خدا می فرماید: َظَهَر الَْفَساُد 
فِي الَْبِرّ َوالَْبْحِر بَِما َکَسَبْت أَیِْدي الَنّاِس لُِیِذیَقُهْم بَْعَض الَِّذي َعِمُلوا لََعلَُّهْم 
یَْرِجُعوَن؛ به ســبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده فساد در خشکی 
و دریا نمودار شــده است تا سزای بعضی از آنچه را که کرده  اند به آنان 

بچشاند، باشد که بازگردند.)روم، آیه 41(
عامه طباطبایی درباره تاثیر عمومی گناه و تاثیر مســتقیم و غیر 
مستقیم آن بر هستی به این نکته توجه می دهد. یکی از شاگردان  ایشان 

* تقوا در جلب خیرات و نزول بركات، و 
گناهان در رفع و منع آنها اثر دارند،
 بنابراین در كسوف خورشید و خسوف ماه 
نیز كه از جمله خیرات و بركات هستند، 
تاثیرگذار است. 

امام موســی صدر در مجمع وعاظ اصفهان در آبان ماه 1344 
شمســی، سخنرانی داشته اســت. گزیده ای از این سخنرانی را به 
مناسبت فرا رسیدن سالروز میاد حضرت مسیح)ع( و ایام کریسمس  

و سال نو مسیحی بازخوانی می کنیم:
آقایــی از من دعوت کــرد که در دیرالُمخلَّــص صحبت کنم. 

دیرالمخلص مرکز تربیت کشیش های کاتولیک لبنان است.
در راه با اتوبوســی که به دیرالمخلص می رفتیم آن فرد به بنده 
گفت این مردانی که ما  در اینجا تربیت می کنیم برای کشیش شدن 
بوده و اینها رهبان هستند، زن نمی گیرند، از لذات دنیا خودشان را 
محروم می کنند و همچنین زن هایی که در اینجا هستند به همین 
منوال اینجا باید خیلی فداکاری کنند ما رفته رفته نمی توانیم آنها 
را در برابــر این مدح ارضای دنیا )توجیه کنیم(. لذا آنها به تقویت 

روحی نیاز دارند. بنده یک ساعت و نیم برای آنها صحبت کردم.
خدا می داند بعــد از مدتی مدیرکل تبلیغات لبنان که عواطف 
اسامی گری و شیعه گری داشت و حرف های جالبی درباره غدیر خم 
و پیامبــر اکرم )ص( دارد به بنده گفت تو در دیرالمخلص صحبت 

کردی؟ گفتم بله گفت بیا ببین چه خبر شده است. 
گفــت: رئیس دیرالمخلص به من گفت: آن صفا و روحیاتی که 
سید موسی در ظرف یک ساعت در این محیط بوجود آورد، بیشتر 
از روحیاتی بود که ما در 6 ســال می توانســتیم به آنها بدهیم. این 
چه بود؟ گفتم بنده همان تعلیمات محمد)ص( و علی)ع( را گفتم. 
راهمان روشــن است. خیلی فرق می کند دینی که نمی تواند هضم 

کند خدمات اجتماعی را!
یک کشیش هشتاد سال پیش پیدا شد. این فرد، انسان بسیار 
بزرگی است که خطاب به مسیحیان گفته است: عبادت این نیست 
که تو شــب میاد مسیح نان مقدس را بخوری؛ )خمیری که با آب 
جو مخلوط می کنند و در شــب میاد مسیح به نام حضرت مسیح 
می خورند و این بزرگترین عبادت محســوب می شود( وی می گوید 
منحصر به این نیست بلکه اگر سنگی را بَکنی برای اینکه راهی هموار 
شود، درختی را بکاری تا بارور شده و اکسیژن هوا را زیاد کند و میوه 

بدهد برای مردم، اینها هم عبادت است.
این کشــیش، مطرود شد 50 سال کتاب هایش ممنوع بود و به 
تازگی کتاب هایش شــایع می شود و اندک اندک اعوان و انصار پیدا 

می کند.
اکنون که این آقایان بعد از 1300 سال این حرف ها را می فرمایند، 
همه این فرمایشات در متن دین ما وجود دارد. حضرت باقر)ع( به 
یکی از دوستدارانش می گوید: اگر من در تابستان داغ در حالی که 
زراعت می کردم در این حالت بمیرم خدا را زیارت کرده ام در حالی 
کــه عبادتش می کنم ولی من می ترســم خدا را در حال معصیت، 

عبادت کنم. این دین ما است.
دعوت دینی ما، دعوتی است که با واقع فطرت بشری و احتیاجات 
جامعه بشری، تطبیق می کند دعوت اسامی ما همیشه می توانسته 
اســت که راهنما باشد. نه تنها مردم را در دنیایشان کمک می کند 
بلکه حیات طیبه را هم تامین می کند؛ »َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن َذَکٍر أَْو 

«. )نحل- 97( َبْهً ُه َحیاْهً َطِیّ أُنْثی َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِیَیَنّ
بنابرایــن نوع دعوت ما، نوع ســرمایه   و بضاعت ما نو اســت 
که همین اان که 1200 و 1300 ســال و بیشــتر گذشته و دنیا 
و ضجه های باطل، گوش فلک را کر کرده است اما اگر همین اآن 
این بضاعت را در جام مناسب نه در یک جام آلوده به کثافت عرضه 

بداریم آن چنان جلوه می کند که چشم همه را خیره می کند.
منبع:خبرگزاریفارس

خاطره جالب
 امام موسی صدر از کشیش ها 

نگاهی به محرومیت ها بر اثر گناه

ازنظرآموزههایقرآن،هرعملیدارایبازتابهاییاستکهمحدودبهدایرهکوچکسببومسببینمیشودکهبهطور
مستقیمدرآنتاثیردارد،بلکهچنانکهازعامهطباطباییصاحبتفسیرعظیمالمیزاننقلشدهتاثیراتهرعملیبرکل
هستیاست.بهنظرمیرسدکهبخشیازمحرومیتهاییکهانساندرزندگیخویشازآنرنجمیبرد،براساسسنتالهی
ابتاءوآزموننیســت،بلکهبهسببآثارگناهانیاستکهانسانانجاممیدهد؛اینتاثیراتمحدودبهشخصگناهکاریا
حتیخانوادهاونمیشود،بلکهبراجتماعانسانی،بلکهبرهستیتاثیرمیگذاردومثاموجبزلزله،سیلوحتیخسوفو
کســوفهایزیانبارمیشود.نویسندهدراینمطلببرآناستتابخشیازتاثیراتمنفیوزیانبارگناهدرمحرومشدناز

برخیازنعمتهایالهیرابراساسآموزههایقرآنبیانکند.

حسنتقیپور

گناه، باعث زوال نعمت و تبدیل آن به نقمت و کیفر 
است.  این تبدیل نعمت به نقمت نه تنها در جهان 
تکوین، بلکه حتی در جهان تشریع خود را نشان 
می دهد و خدا احکام سخت و شدیدی را به سبب 
گناهان وضــع می کند؛ چنانکه در حق یهودیان به 

سبب گناه وضع کرد.

از نظر قرآن همان طوری که داشــتن تقوای الهی 
و اجتناب از گناه موجب جلب نعمت می شود؛ گناه 
می تواند مانع آمدن نعمتی به شخص شود. بنابراین 
شخص باید با توجه آثار دفع و رفع را بردارد؛ زیرا 
توبه و استغفار مهم ترین عامل در دفع و رفع با و 

مصیبت و همچنین جلب نعمت و خیر
 به سوی انسان است.

به نام عامه حسینی طهرانی می نویسد: از استاد پرسیدم: آیا گناهان در 
موجودات نیز اثر می گذارند؟ برای نمونه خسوف و کسوف نیز مربوط به 
اعمال بندگان است؟ فرمودند: هر پَر کاهی که در ته چاهی حرکت می 
کند، موج برمی دارد و تا به آسمان ها اثر دارد. خداوند متعال می فرماید: 
َماء َواأَْرِض؛  َن الَسّ َولَْو أََنّ أَْهَل الُْقَری آَمُنواْ َواتََّقواْ لََفَتْحَنا َعلَْیِهم بََرَکاٍت ِمّ
و اگر مردم آبادیها ایمان آورده و به تقوا گرایند، قطعا برکاتی از آسمان 

و زمین بر ایشان می گشاییم.)اعراف، آیه 96(
از این آیه شریفه استفاده می شود که تقوا در جلب خیرات و نزول 
برکات، و گناهان در رفع و منع آنها اثر دارند، بنابر این در کسوف خورشید 
و خسوف ماه نیز که از جمله خیرات و برکات هستند، تاثیرگذار است. 
علمای نجوم نوشته اند: خسوف تا سه ماه در موجودات از قبیل نباتات و 
حیوانات اثر بد می گذارد و به حال آنها ضرر دارد، چه رسد به گرفتگی 

خورشید با آن فوایدی که نور خورشید برای موجودات دارد. 

البتــه از یک منظر، هر گناهی آثــار اختصاصی دارد که مربوط به 
همان گناه است؛ هر چند آثار عمومی نیز دارد. در روایات به این مسئله 
بســیار توجه شده اســت. در روایات امام سجاد )ع( مجموعه ای از این 
آثار اختصاصی بیان شده است.)اصول کافی، کلینی، بیروت دارالصعب 
و التعارف، ج 2، ص 331، ح 5؛ وسائل الشیعه، شیخ محمد حر عاملی، 
بیــروت داراحیاء التراث العربی، بی تــا، ج 11، ص 519، ح 8( عامه 
طباطبایی نیز بر این نکته تاکید دارد؛ چنانکه عامه حســینی طهرانی 
می نویسد: پرسیدم: در دعای کمیل می خوانیم: اللهم اغفرلی الذنوب التی 
تهتک العصم، اللهم اغفرلی الذنوب التی تنزل النقم؛ خداوندا! گناهانی را 
که پرده ها را می درد بر من ببخشای. خدایا، گناهانی را که عذاب ها را 
نازل می کند بر من بیامرز. آیا از این جمات استفاده می شود که هر 
کدام از گناهان اثر خاصی دارند؟ استاد فرمودند: بله، چنانکه گناهان با 
هم فرق دارند، تبعات و آثار آنها نیز فرق دارند، و هر گناهی اثر خاصی 

دارد که در دعا به بعضی از آنها  اشاره شده است.
از نظر قرآن هر گناهی دارای تاثیرات کلی و جزیی است. به سخن 
دیگــر، برخی از گناهان موجب احباط کلی اعمال می شــود مثل گناه 
ارتداد؛ چنانکه در قرآن بیان شده است. در مقابل، توبه یا اسام گناهان 
را برطرف و موجب تکفیر ســیئات و حتی تبدیل به حسنات می شود.

)تحریم، آیه 8؛ فرقان، آیه 70؛ نساء، آیه 31 
از نظر قرآن، کفر و شــرک و نفاق موجب می شود که اعمال صالح 
در آخرت هیچ ارزشــی نداشته باشــد.)کهف، آیه 105؛ انعام، آیه 88؛ 
احزاب، آیه 19( خدا می فرماید: ما کاَن لِلُْمْشــِرکیَن أَْن یَْعُمُروا َمساِجَد 
ارِ ُهْم  ِ شاِهدیَن َعلی  أَنُْفِسِهْم بِالُْکْفِر أُولِئَک َحِبَطْت أَْعمالُُهْم َو فِی الَنّ اَلّ
خالُِدون؛ مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به 
کفر خویش گواهی می دهند! آنها اعمالشان نابود و بی ارزش شده و در 

آتش  دوزخ، جاودانه خواهند ماند!)توبه، آیه 17(
البته برخی از اعمال مسلمانان که در سطح کفر است، چنین تاثیر 
منفی می گذارد و گویی شخص گرفتار ارتداد شده است.)بقره، آیه 217( 
به عنوان نمونه خدا می فرماید:ای کسانی که ایمان آورده اید! صدای خود 
را فراتر از صدای پیامبر نکنید، و در برابر او بلند سخن مگویید )و داد و 

فریاد نزنید( آن گونه که بعضی از شما در برابر بعضی بلند صدا می کنند، 
مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمی دانید!)حجرات، آیه2(

محرومیتدفعیورفعی
از نظر آموزه های قرآن، گناه دو کارکرد اساســی خطرناک دارد؛ 1. 
گاه گناه موجب می شــود تا اجازه داده نشود خیر و نعمتی به شخص 
برســد که از آن به دفع تعبیر می شــود؛ یعنی گناه موجب دفع خیر و 

نعمتی می شود؛ 
2. و گاه دیگر، گناه موجب می شود تا نعمت و خیری که به شخص 
رسیده است، از وی سلب شود و دچار شر و نقمت گردد. از این حالت 

به رفع نعمت و سلب آن یاد می شود.)رعد، آیه 11؛ انفال، آیه 53(
از نظر قرآن همان طوری که داشتن تقوای الهی و اجتناب از گناه 
موجب جلب نعمت می شود؛ گناه می تواند مانع آمدن نعمتی به شخص 
شود. بنابراین شخص باید با توجه آثار دفع و رفع را بردارد؛ زیرا توبه و 

اســتغفار مهم ترین عامل در دفع و رفع با و مصیبت و همچنین جلب 
نعمت و خیر به سوی انسان است.)اعراف، آیه 153(

مصادیقیازمحرومیتدفعیورفعی
خــدا در قرآن مصادیق محرومیت های دفعی و رفعی را بیان کرده 
است. در حقیقت مصادیق دفعی به معنای موانع مطرح است؛ یعنی اجازه 
نمی دهد تا چیزی از نعمت ها و خیر به انســان برسد. لذا همان طوری 
که مانع می شود تا نعمت یا خیری به انسان نرسد، هم چنین می تواند 

خیر و نعمتی را بردارد و حتی تبدیل به نقمت و با کند.
از جملــه مهم ترین آثار گناه و یا محرومیت های دفعی و رفعی 
ناشی از گناه می توان به مواردی چون: پندناپذیری)بقره، آیات 205 
و 206(، مانع تأثیر قرآن بر قلب ها)جاثیه، آیه 31(، مانع تقرب انسان 
به خدا)مطففین، آیات 12 تا 15(، پذیرش حق از جمله پذیرش آیات 
قرآن)جاثیــه، آیات 31 و 32؛ فرقان، آیات21 و 22(، مانع رحمت 
الهی)انعام، آیه 147؛ انبیاء، آیات74 و75؛ فرقان، آیات 68 و 70(، 
مانع رشــد بشر)حجرات، آیه 7(، مانع شــناخت)اعراف، آیه 100؛ 
مطففین، آیــات 13 و 14؛ جاثیه، آیات 7 و 8(، مانع نزول برکات 
آســمانی و نزول باران مفید)هود، آیــه 52؛ نوح، آیات 10 تا 12(، 
محرومیت از امدادهای غیبی الهی)نساء، آیه 123؛ یونس، آیه 27؛ 
جاثیه، آیات33 و 34(، محرومیت از بشــارت و خیر اخروی)فرقان، 
آیه 22(، محرومیت از بهشــت)اعراف، آیه40(، محرومیت از رفاه و 
آسایش)بقره، آیات 58 و59(، محرومیت از شفاعت)شعراء، آیات99 
تا 101(، محرومیت از محبت خدا)بقره، آیه 276؛ نساء، آیات 107 
و 123 و 148(، کوتاهی عمر و تبدیل اجل مسمی و اجل معلق و 
مرگ زودرس)ابراهیم، آیه 10؛ فاطر، آیه 45(، خشکسالی به جای 
ترسالی)نوح، آیات 10 تا 12(، دفع روزی و قطع آن)قلم، آیات 31 

تا 33( و مانند آنها  اشاره کرد.
از نظر قرآن کسانی که گناه می کنند مورد غضب الهی قرار می گیرند 
و همین غضب الهی موجب می شــود تا نعمت هایی که از آن برخوردار 
هستند از آنها سلب شوند چنانکه یهودیان و بنی اسرائیل به سبب گناهان 
خویــش این گونه مورد غضب الهی قرار گرفتند و نه تنها از نعمت های 

الهی محروم شدند بلکه نعمت به نقمت تبدیل شد؛ از همین رو سالیان 
ســال در بیابان ها سرگردان بودند.)بقره، آیه 61؛ مائده، آیات 25 و 26؛ 

اعراف، آیه 160(
گناه، باعث زوال نعمت و تبدیل آن به نقمت و کیفر است. )انعام، آیه 
6؛ انفــال، آیه 53( این تبدیل نعمت به نقمت نه تنها در جهان تکوین، 
بلکه حتی در جهان تشــریع خود را نشان می دهد و خدا احکام سخت 
و شدیدی را به سبب گناهان وضع می کند؛ چنانکه در حق یهودیان به 

سبب گناه وضع کرد.)انعام، آیه 146( 
اما در جهان تکوین، گناه موجب می شــود تا درهای آسمان بسته 
و برکات از جمله باران های مفید و ســازنده نازل نشود)اعراف، آیه 96( 
زیرا مقصود از »یکســبون« معاصی و مخالفت و تکذیب پیامبران است 
و منظور از اخذ و هاکت آنان، حبس آســمان و ابتای آنان به ضیق و 

تنگدستی است. )مجمع البیان، ج 3 ـ 4، ص 699(

م الف 665 م الف 664
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وزیر خارجه کشــورمان چندی پیش در مصاحبه با یکی از 
روزنامه های داخلی گفته است؛ در برجام یک معادله ای درست 
شد بین اقدامات ما و اقدامات غربی ها، اقدامات ما هسته ای بود 
و اقدامات آنها اقتصــادی، بنابراین در اینکه غربی ها در انجام 
تعهدات خود کوتاهی کردند، شکی نیست؛ اما او معتقد است 

اصا هدف برجام اقتصادی نبود.
ظریف گفته: »مــا باید این دو موضوع را از هم جدا کنیم. 
یکی اهداف راهبردی ما از برجام و دیگری مابه ازاهای اقدامات 
مــا و غرب. بلــه غربی ها باید هزینه می دادنــد که آن هزینه 
اقتصادی بود. آن زمان یک معادله ای درست شد بین اقدامات 
ما و اقدامات غربی ها، اقدامات ما هســته ای بود و اقدامات آنها 
اقتصــادی، بنابراین در اینکه غربی هــا در انجام تعهدات خود 

کوتاهی کردند، شکی نیست.
امــا این واقعیت به این معنی نیســت کــه هدف از برجام 
اقتصادی بود. اصا این طور نیســت. مذاکرات ما درباره برجام 
تا فروردین ۹۴ )یعنی سه ماه قبل از توافق نهایی برجام( صرفا 
هسته ای و امنیتی بود. آقای دری اصفهانی که واقعا هم خدمات 
شــایانی به برجام کرد در فروردین ۹۴ در لوزان وارد مذاکرات 
شــد یعنی تا آن زمان ما بحث تخصصی اقتصادی نمی کردیم. 
بحث های هســته ای، امنیتی و خارج شــدن از شورای امنیت 
بحث های اصلی ما بود و اینکه کسی بگوید هدف برجام اقتصادی 
بود با واقعیات و خطوط قرمزی که برای ما ترســیم شده بود، 
نمی ســازد. اما اینکه ما بیاییم صورت مسئله را عوض کنیم و 
بگوییم هدف برجام رفع تحریم ها بود و ما نرســیدیم درست 

نیست. هدف برجام چیز دیگری بود که حاصل شد.«
ظریف درحالی مدعی اســت که برجــام از همان ابتدا به 
دنبال اهداف اقتصادی نبوده که شــعار اصلی آقای روحانی در 
انتخابات چرخیدن چرخ کارخانه ها و چرخ سانتریفیوژها بوده 
است. روحانی برجام را قراردادی معرفی می کرد که با پیروزی 
آن همه  مشکات کشور از تحریم بانک ها تا آب خوردن مردم 

و مشکات محیط زیست حل می شد.
براساس تبلیغات گسترده نشریات اصاح طلب و رسانه های 
حامی دولت قرار بر این بود که برجام دو دستاورد عمده داشته 
باشد؛ اول »لغو تمامی تحریم ها« و دوم »گشایش اقتصادی برای 
عمــوم مردم«. این جریان در کنار وعده و وعیدهای رنگارنگ، 
برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیم گیر و همچنین ایجاد 

نگرانی در افکار عمومی، هشدارهایی نیز می دادند. برای مثال 
ادعا می شد که هر روز تأخیر در رسیدن به توافق و اجرای آن 

بیش از ۱۰۰ میلیون دار ضرر به کشور وارد می کند.
اما همان طور که منتقدان نیز به درستی اشاره کرده بودند، 
بــه دلیل رعایت نکردن قاعده »تــوازن تعهدات«، »همزمانی 
اجرای تعهدات«، »اخذ تضمین از طرف مقابل« و »پیش بینی 
برگشت پذیری امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد« که 
قاعده عقلی هر قرارداد عادی حقوقی است، برجام نمی توانست 

برآورده کننده این شعارها باشد.
در نهایت دولتمردان و رســانه های اصاح طلب، با توجه به 
خسارت محض برجام و دستاورد تقریباً هیچ توافق هسته ای، 
به جای عذرخواهی و تاش برای جبران این خسارت، به انکار 
وعده هــا، تقلیل مطالبات مردم و دستاوردســازی و در نهایت 

تاش برای تغییر صورت مسئله روی آورده اند.
بدون تردید در جریان مناقشــه ۱۲ساله غرب با ادعاهای 
واهی علیه برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسامی ایران 
که با اعمال فشار و تحریم های ضدایرانی همراه بود، دو سال و 
نیم مذاکره صورت گرفت که این تحریم ها برداشته شود؛ وگرنه 
برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسامی ایران با اقتدار هرچه 
تمــام پیش می رفت؛ قرار بود در ذیل این مذاکره ضمن اثبات 
حقانیت برنامه صلح آمیز هســته ای این تحریم های ظالمانه 
علیه ملت ایران رخت بربندد؛ وگرنه چه دلیلی برای مذاکره و 
گفت وگو با آمریکا و غرب وجود داشت؟ آقای ظریف در حالی 
مدعی اند که هدف برجام اقتصادی نبوده که پاسخ نمی دهند اگر 
هدف برجام اقتصادی نبود؛ برداشته شدن تحریم های ظالمانه 
نبود پس چرا دو ســال و نیم پای میز مذاکره با غرب رفتند با 
پذیرش تعهدات و محدودیت های سنگین و همچنین اجرای 
پیش دستانه و یکجانبه آن عما صنعت هسته ای کشور را تعطیل 
کردند؟ تحریم های ظالمانه تنها به دلیل فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای برقراربود؛ تحریم هایی که بدنه اقتصاد کشور و صادرات 
و فعالیت های بانکی را نشانه گرفته بود و به قول رئیس جمهور 
حتی شخص وزیر امور خارجه برجام قرار بود همه آنها به یکباره 
مرتفع شود؛ از آقای ظریف دعوت می کنیم نگاهی به تیتر این 
روزنامه های حامی دولت و برجام و همچنین وعده های برجامی 
خود و آقای رئیس جمهور بیاندازند و بعد شفاف بگویند دقیقا 

هدف برجام و توافق هسته ای چه بود؟

آقای ظریف اخیرا در مصاحبه ای گفته است
 هدف برجام اقتصادی نبود!

ایــن
 تیتـــرها 

یادتــان هست؟!
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منطقه غرب آســیا همواره برای آمریــکا از اهمیت خاصی برخودار 
بوده اســت. این منطقه به دلیل وجود منابع نفتی و گازی و همچنین 
آبراه های مهم تبدیل به یکی از استراتژیک ترین مناطق دنیا شده است. 
به همین دلیل آمریکا نیز که به دنبال گســترش قدرت خود در جهان 
به ویــژه بعد از جنگ جهانی دوم بود به تدریج مداخله های خود را در 
غرب آسیا شروع کرد. در واقع آمریکا چند هدف مهم در منطقه مانند 
تامین امنیت اسرائیل، مقابله با محور مقاومت، حمایت از جبهه ارتجاع 
عرب و تثبیت نظم آمریکایی در منطقه داشته است. اما نگاهی به شرایط 
کنونی منطقه ای نشان دهنده این است که استراتژی آمریکا در غرب آسیا 

نتوانسته با موفقیت همراه شود.
1.تامین امنیت اسرائیل: تامین امنیت رژیم صهیونیستی به عنوان 
مهم تریــن هدف خاورمیانه ای آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری با 
چالش مواجه است. بســیاری از مقامات امنیتی این رژیم بارها هشدار 
داده اند که شــروع هرگونه جنگ جدید بین اســرائیل و محور مقاومت 
می تواند تهدید وجودی برای اسرائیل باشد. عاوه بر این جنبش حماس 

شکست راهبرد   مداخله جویانه آمریکا 
در غرب آسیا

محمدرضا مرادی

پادشاه عربستان با صدور فرمانی تغییراتی را در 
کابینه این کشور ایجاد و برخی مقامات و شاهزادگان 
ســعودی را نیز بر کنار کرد. در روند تغییر ساختار 
کابینه و شورای امور سیاسی و امنیتی عربستان، عادل 
الجبیر وزیر خارجه برکنار و ابراهیم العساف به عنوان 
جانشین وی انتخاب شد. العساف وزیر اقتصاد و دارایی 
عربستان بود که دو سال پیش در جریان اقدامات بن 
سلمان با عنوان مبارزه با فساد برکنار شد. الجبیر به 
عنوان وزیر مشاور در امور خارجه تعیین شد. عادل 
الجبیرپس از برکناری از ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربســتان و محمد بن سلمان، ولیعهد این 
کشــور به خاطر صدور دستور برکناری وی از سمت 
وزیر خارجه و تعیین او به عنوان وزیر مشاور در امور 

خارجه قدردانی کرد.
عبــداه بن بندر نیز به عنــوان وزیر گارد ملی 
عربستان و ترکی الشبانه به عنوان وزیر اطاع رسانی 
عربستان معرفی شدند. همچنین ترکی آل الشیخ از 
ریاست سازمان ورزش عربستان برکنار شد. شاهزاده 
فیصل بن خالد، امیر منطقه عسیر نیز از سمت خود 
برکنار و به عنوان مشاور دفتر سلطنتی انتخاب شد 
و شاهزاده ترکی بن طال جانشین او به عنوان امیر 
منطقه عسیر شد. محمد بن نواف بن عبدالعزیز بن 
آل ســعود، سفیر عربســتان در لندن نیز در جریان 
این تغییرات برکنار شــد. همچنین محمد بن صالح 
الغفیلی، مشــاور امنیت ملی از سمت خود برکنار و 
مســاعد بن محمد العیبان، به عنوان جانشــین وی 
انتخاب شــد. در کل در تغییرات کابینه عربستان، 
مقامات جدیدی برای ریاســت گارد ملی، اداره کل 
امنیت عمومی و وزارت اطاع رســانی معرفی شدند. 
همچنین سلمان پادشــاه عربستان دستور داد یک 
ســازمان فضایی ملی ایجاد شــود که ریاست آن را 
یکی دیگر از پســران وی به نام سلطان بن سلمان 
در اختیار خواهد داشــت. سلطان بن سلمان اولین 
فضانورد عرب به شمار می رود. اما دلیل این تغییرات 

گسترده چیست؟
سیاست های منطقه ای بن سلمان

محمد بن ســلمان ولیعهد ســعودی با عدول 

از سیاست سنتی عربســتان یعنی »محافظه کارانه 
تدافعی« محور سیاست های منطقه ای خود را ایران 
قرارداد و سیاست »محافظه کارانه تهاجمی« را انتخاب 
کرد. در این مســیر برخی از کشورهای عربی نیز که 
با این سیاست همراه نبودند از طرف عربستان تحت 

فشار قرار گرفتند.
فشار بر قطر: عربســتان بــه همراه سه کشور 
امارات، بحرین و مصر در راستای سیاست فشار، قطر 
را از خرداد 96 محاصره کردند. بهانه عربستان حمایت 
قطر از تروریسم بود و 13 شرط از جمله قطع ارتباط 
با تهران را برای دوحه در جهت پایان یافتن محاصره 
تعیین کرد. حتی در این مسیر طرح حمله نظامی به 

قطر نیز قرارداشت.
پیروزی در یمن: محمد بن ســلمان زمانی که 
به عنوان وزیر دفاع عربســتان انتخاب شد در دنیای 
سیاست جوانی ناشناخته بود. به همین جهت بسیاری 
از کارشناســان غربی معتقدنــد که وی جنگ یمن 
را با هدف مطرح کردن خود در میان شــاهزادگان 
ســعودی به راه انداخت. در واقع بن ســلمان سعی 
داشــت با یک حمله ســریع و برق آســا در یمن به 
پیروزی برســد و از این کارت برنده برای رسیدن به 

پادشاهی استفاده کند.
فشار همه جانبه علیه ایران: در قالب استراتژی 
تهاجمی بن سلمان، رابطه با ایران قطع و بن سلمان 
تاش داشت تا موج قطع روابط با ایران را در جهان 
عرب به راه بیندازد که تنها چند ریز کشور از عربستان 

پیروی کردند. 
پیروزی در سوریه: عربستان در 7 سال گذشته 
تاش زیادی داشــت تا با ساقط کردن بشار اسد در 
سوریه به نوعی سیاستمداران طرفدار خود را به قدرت 
برساند. وی در این مسیر کمک های مالی زیادی به 
تروریســت ها کرد و در واقع به نوعی به عنوان مرکز 

اصلی تغذیه فکری تروریست ها نیز مطرح بود.
نتایج سیاست های بن سلمان

مذاکرات استکهلم، شکست بن سلمان در 
یمن: شاید بتوان بزرگترین شکست سیاست خارجی 
محمد بن ســلمان را شکست در یمن دانست. جنگ 

 * شکست سیاست های منطقه ای 
بن سلمان در یمن، سوریه، قطر و به 

ویژه در مورد مقابله با ایران باعث شده 
است تا عربستان در حال نوعی گذار از 

سیاست تهاجمی به تدافعی باشد.
*تغییرات اخیر در کابینه سعودی 
ظاهری بوده و تنها با هدف فریب 
افکار عمومی صورت گرفته است. 

 چرا که پس از قتل خاشقجی، 
بن سلمان به عنوان یک جنایتکار 
معرفی شده و به همین دلیل سعی 

دارد تا با تغییراتی در کابینه، خود را 
از این فشارها برهاند.

از استراتژی تثبیت قدرت تا بازگشت به سیاست سنتیبررسی دایل تغییرات گسترده در کابینه سعودی
4 ساله یمن به بزرگترین باتاق سیاست خارجی بن 
سلمان تبدیل شده و وسعت جنایت های عربستان در 
یمن باعث شده که سازمان ملل این بحران را بزرگترین 
فاجعه قرن لقب دهد. در این شرایط عربستان نه تنها به 
پیروزی نرسیده بلکه پیشرفت انصاراه یمن در زمینه 
موشکی و پهپادی باعث ایجاد نوعی هراس راهبردی 
برای ریاض شده است. عاوه بر این، فشار جهانی نیز 
بر علیه بن سلمان به دلیل جنایت در یمن زیاد شده 
است. در این شرایط عربستان پس از دو سال مجبور 
شد به برگزاری مذاکرات صلح در استکهلم سوئد تن 

عربستان باید این نکته را در نظر داشت که شکست 
سیاســت های منطقه ای بن سلمان در این تغییرات 
نقش مهمی داشته اســت. در این مورد سه سناریو 

می توان مطرح کرد: 
ســناریوی اول، اقدامی فریبنده با هدف 
انحراف افکار عمومی: برخی از کارشناسان معتقدند 
که تغییرات اخیر در کابینه ســعودی ظاهری بوده 
و تنهــا با هدف فریب افــکار عمومی صورت گرفته 
اســت. چرا که پس از قتل خاشقجی بن سلمان به 
عنوان یک جنایتکار معرفی شــده و به همین دلیل 
بن ســلمان سعی دارد تا با تغییراتی در کابینه خود 
را از این فشارهای برهاند و به نوعی به ترمیم چهره 
خود بپردازد. این در حالی است که وی پیش از این 
برخی مقامات اطاعاتی را نیز برکنار کرده بود. رامی 
خوری، روزنامه نگار و استاد دانشگاه آمریکایی بیروت 
و عضو ارشد مدرسه کندی هاروارد نیز در گفت وگو 
با شبکه خبری الجزیره انگلیسی گفت، برکناری وزیر 
امور خارجه و برخی تغییرات در کابینه عربستان فقط 

برای ترمیم وجهه ریاض است.
سناریو دوم، تاش برای تثبیت قدرت: نگاه 

دیگر نسبت به تغییرات اخیر در عربستان این است 
که پادشاه عربستان این اقدام را با هدف تثبیت قدرت 
ولیعهد انجام داده است. چرا که پس از ماجرای قتل 
خاشــقجی مشــروعیت و جایگاه بن سلمان بسیار 
کاهــش یافته بود. روزنامه نیویــورک تایمز در این 
ارتباط، نوشت علیرغم افرایش انتقاد های بین المللی 
از ولیعهد عربستان، پادشاه این کشور با ایجاد تغییرات 
در کابینه، اهرم های قدرت را در دســتان پســرش 
تثبیت کرد، زیرا بســیاری از افــرادی که ارتقا مقام 
یافتند از دوستان نزدیک محمد بن سلمان هستند. 
وال اســتریت ژورنال هم این تغییرات را در راستای 

حمایت پادشاه از بن سلمان تعبیر کرد.
منطقه ای:  تغییر سیاست  سناریوی سوم، 
ســناریوی دیگر این است که شکست سیاست های 
منطقه ای بن سلمان در یمن، سوریه، قطر و به ویژه 
در مورد مقابله با ایران باعث شده است تا عربستان در 
حال نوعی گذار از سیاست تهاجمی به تدافعی باشد. 
از این زاویه برخی از کارشناسان این تغییرات را در 
راستای اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر آرام کردن 
بحران ها می دانند که به اعتقاد این ناظران می توان 
احتمال نزدیک شــدن به سوریه، برخورد به شکل 
متوازن با طیف های سیاسی و طایفه ای لبنان، بهبود 
روابط با عراق و زمینه سازی برای خروج تدریجی از 
بحران یمن را داد؛ به ویژه که ابراهیم العساف وزیر 
خارجه جدید سیاســتمدار کهنه کاری است که با 
سه پادشــاه یعنی ملک فهد، ملک عبداه و ملک 
سلمان کار کرده است. در حالت خوشبینانه تر شاید 
بتوان به گشوده شدن باب گفت وگوی عربستان با 
ایران هم در این راســتا فکر کرد. عبدالباری عطوان 
سردبیر روزنامه رای الیوم هم اعام کرد، بازگشایی 
ســفارت امارات در سوریه با توجه به روابط ائتافی 
و محکمی که این کشور با عربستان دارد از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت و ما معتقدیم که برکناری 
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان از سمتش 
که دایما عبارت مشــهور و جمله معروفش را مبنی 
بر اینکه بشار اسد به زور جنگ یا مسالمت آمیز باید 
از ســمتش برکنار شــود تکرار می کرد و همچنین 

همزمانی آن با بازگشایی سفارت امارات در دمشق 
امری اتفاقی نیست.

در واقع نگاهی به کابینه جدید عربســتان نشان 
دهنده این است که کابینه محافظه کار تر شده است. 
آمدن »ترکی الشــبانه« به وزارتخانه اطاع رســانی 
و ارتباطات این گــزاره را اثبات می کند. او فردی با 
سابقه در حوزه رســانه، سالخورده و پر تجربه است 
که شاید اشــتباهات و کنش های شتاب زده »سعود 
القحطانی« را نداشته باشد.عاوه بر این ابراهیم العساف 
نیز شخصیتی با تجربه و متعلق به نسل قدیم است 

که از سیاست سنتی و محافظه کارانه دفاع می کند.
نتیجه

محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی در دو عرصه 
داخلی و بین المللی با چالش های زیاد مواجه اســت 
و در عرصه داخلی دستگیری شاهزادگان در مهرماه 
96 و مصــادره 100 میلیارد دار از اموال آنها باعث 
تشدید اختافات بین ولیعهد با برخی قبایل سعودی 
شده است و جایگاه داخلی بن سلمان متزلزل شده 
اســت. عاوه بر این قتل خاشقجی باعث شده تا در 
عرصه بین المللی نیز وی با بحران مشروعیت مواجه 
شود. شکســت های منطقه ای نیز به ویژه در یمن و 
قطر باعث شــده تا ولیعهد جوان ســعودی در »بن 
بســت خود ساخته« گرفتار شــود و حتی برخی از 
اندیشــکده های غربی از کاخ سفید خواستار گذار از 
بن سلمان به ولیعهد دیگری شده اند. در این شرایط 
محمد بن سلمان با تغییرات اخیر به دنبال این است 
تــا با مدیریت بحران کنونی، به نوعی قدرت خود را 
بار دیگر تثبیت کند. به نظر می رسد که بن سلمان 
اکنون به خوبی با واقعیت های خاورمیانه آشنا شده و 
به خوبی می داند که جایگاه و قابلیت های عربستان در 
منطقه با سیاست های تهاجمی وی همخوانی ندارد و 
شاید بتوان راز ماندگاری عربستان در 8 دهه گذشته را 
نیز پیروی این کشور از سیاست سنتِی تدافعی دانست. 
بنابرایــن انتخاب برخی وزرای باتجربه که متعلق به 
نسل قدیم عربستان هستند به نظر می رسد در راستای 

تغییر سیاست های منطقه ای صورت گرفته باشد.
منبع: سایت الف

دهد و این مســئله تبدیل به شکستی سیاسی برای 
ولیعهد سعودی تبدیل شــد. چرا که عربستان برای 
نخســتین بار مجبور شد تا انصاراه یمن را به عنوان 
هیئت اصلی یمن به رســمیت بشناسد و به نوعی به 
مشــروعیت این گروه اعتراف کرد. این در حالی بوده 
که بن سلمان یکی از دایل خودرا در حمله به یمن 

خلع ساح انصاراه معرفی کرده بود.
پیروزی سیاسی قطر: سیاست های بن سلمان 
در مورد محاصره قطر نیز با شکســت مواجه شده و 
قطر نه تنها منزوی نشــد بلکه از طریق گســترش 
روابط با ایران و ترکیه از محاصره خارج شــد. حتی 
دونالد ترامپ نیز مجبور شد که جانب قطر را بگیرد. 
این مسئله شکست سیاسی بزرگی برای بن سلمان 
در عرصه جهانی بود و حتی یکی از دایل برکناری 

الجبیر را نیز همین مسئله می دانند.
خروج نظامیان آمریکایی از سوریه: دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 28 آذرماه 
دســتور خروج تمام 2 هزار نیروی نظامی آمریکا از 
ســوریه را صادر کرد. این مسئله را برخی به معنای 
تنهایی عربســتان و اسرائیل در عرصه سوریه تعبیر 
می کنند. در واقع این خبر در کنار تشدید موج عادی 
سازی روابط جهان عرب با سوریه به معنای شکست 
سیاست های عربستان در این مورد است. نکته مهم 
این اســت که الجبیر همواره خواستار برکناری بشار 

اســد بوده و اکنون برکناری وی به معنای این است 
که احتماا عربستان به دنبال تغییر موضع خود در 

مورد دمشق باشد.
اما  قتل خاشقجی و مصوبه سنای آمریکا: 
شاید بتوان مهم ترین و تاثیرگذارترین پرونده در مورد 
محمد بن سلمان را قتل جمال خاشقجی دانست. چرا 
که اثبات نقش بن ســلمان در این قتل که از سوی 
سیا و سنای آمریکا تایید شد باعث فشارهای زیادی 
برعلیه بن سلمان شد. حتی درخواست های زیاد بر ای 
برکناری وی نیز از سوی اتاق فکرها و اندیشکده های 
آمریکایی مطرح شــد. این مسئله باعث نوعی تغییر 

در سیاست های بن سلمان شده است.
سناریوها

در مــورد چرایی تغییرات گســترده در کابینه 

* با آغاز تحوات جهان عرب از سال 2011 ،نظم آمریکایی  با چالش های زیادی مواجه شده 
است و اکنون نظم جدیدی مبتنی بر بازیگران منطقه ای در حال شکل گیری است.

اخیرا تنها در دو روز موفق به تحمیل آتش بس به صهیونیست ها شد. 
چالش های داخلی رژیم صهیونیستی مانند مهاجرت معکوس و شکاف 
طبقاتی نیز مزید بر علت شــده و امنیت این رژیم اکنون در دو جبهه 
جنوب )نوار غزه( و جبهه شــما )حزب اه و سوریه( با تهدیدات زیادی 
مواجه شده و »تل آویو« در نوعی هراس راهبردی به سر می برد. بنابراین 
آمریکا در ایجاد امنیت برای اسرائیل ناکام مانده است. این مسئله باعث 
شکســت راهبردی آمریکا در غرب آسیا شده است. تهدیدات امنیتی 

اسرائیل در 2 جبهه شمال و جنوب بسیار تشدید شده است.
1.1.جبهه شــمال: خروج از لبنان آغاز دوران جدید امنیتی رژیم 
صهیونیســتی در جبهه شــمال بود. این دوران با شکست اسرائیل از 
حزب اه در جنگ 33 روزه مقدمه شکل گیری یک نظم جدید امنیتی 
در جبهه شمالی سرزمین های اشغالی شد. با پایان جنگ 33 روزه، اسرائیل 
در جبهه شمالی سعی کرد در یک نبرد اطاعاتی و سیاسی ضربه هایی به 
محور مقاومت بزند. اما بنا بر اعتراف مقامات صهیونیستی اکنون حزب اه 
یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی در جهان است و بسیاری از افسران 
سابق اسرائیل نســبت به هرگونه رویارویی مجدد اسرائیل با حزب اه 
هشدار داده اند. اما تقویت قدرت حزب اه باعث شده است که اسرائیل 
به دنبال راه های پیشــگیری از حمات احتمالی حزب اه شود. در این 
ارتباط ارتش رژیم صهیونیســتی )13 آذرماه( با اعام حالت آماده باش 
نظامی در مرز سرزمین های  اشغالی با لبنان، عملیاتی را با عنوان »سپر 
شمال« برای کشف »تونل های هجومی« حزب اه آغاز کرد. بنا بر اعام 
ارتش رژیم صهیونیستی این عملیات در شمال سرزمین های  اشغالی و 
امتداد مرزها با لبنان آغاز شده و هدف از آن کشف تونل هایی است که 
اسرائیل مدعی است حزب اه در این مناطق حفر کرده تا به واسطه آنها 
به داخل سرزمین های اشــغالی نفوذ کند. ستاد ارتش اسرائیل با صدور 
بیانیه ای درباره این عملیات اعام کرد این عملیات بزرگ ترین تحرک 
نظامی اســرائیل در مرز با لبنان از ســال 2014 است و ارتش خود را 
برای هر سناریویی آماده کرده است. همچنین اسرائیل 8 آذرماه به مدت 
45 دقیقه حدود 70 فروند موشــک به سمت اهدافی در حومه دمشق، 
و قنیطره در جنوب سوریه شلیک کرد که با واکنش سریع سامانه های 
دفاعی ارتش سوریه روبه رو شد. حتی اسپوتنیک نیز اعام کرد که یک 
جنگنده اســرائیل توسط پدافند هوایی سوریه ساقط شده است. نکته 
مهم دیگر در مورد جبهه شمال این است که منطقه جوان و قنیطره 
در طول چند دهه گذشــته برای اسرائیل به عنوان منطقه امن مطرح 
بوده است و تل آویو از این منطقه هیچ گاه به صورت جدی مورد تهدید 
قرار نگرفته بود. اما شروع بحران سوریه و حمایت اسرائیل از تروریست ها 
جبهه النصره در سوریه از طریق جوان و قنیطره باعث شد تا نیروهای 
حزب اه لبنان و ارتش سوریه در چند مرحله علیه نیروهای اسرائیل در 
این دو منطقه عملیات انجام دهند. این مسئله به معنای این است که 

این جبهه نیز علیه اسرائیل فعال شده است.

1.2.جبهه جنوب: اســرائیل طی دو دهه اخیر با چالش غیرقابل 
تصوری در جبهه جنوب و نوار غزه رو به رو شــده اســت. در حالی که 
صهیونیست ها پیش از سال 2000 شهرک سازی های وسیعی در منطقه 
نوارغزه به امید متصل نمودن این منطقه به سرزمین های  اشغالی 1947 
انجام می دادند، اما به یک باره نوارغزه از سال 2000 دچار فرآیندی شد 
که شاید کمتر افسر نظامی اسرائیل گمان می دهد در آستانه دهه سوم 
قرن بیست و یکم نوار غزه جزو اصلی ترین تهدیدات امنیتی تل آویو باشد. 
از سال 2014 به بعد تغییر راهبرد حماس از حالت پدافندی به سوی 
قدرت آفندی چون ساخت پهپادها، کماندوهای غواص، گسترش و نفوذ 
تونل ها به درون مرزهای ســرزمین های  اشغالی و همچنین توسعه برد 
موشک ها تا تل آویو، موجب شده است راهبرد کان رژیم صهیونیستی 
در حوزه های گوناگون پدافندی و زمینی تغییر کند. رژیم صهیونیستی 
از عملیات »زیکیم« در روز دوم جنگ 51 روزه به طور عینی به قدرت 
دریایی حماس و گروه های مقاومت غزه پی برد. در جریان حمله موشکی 
اخیر نیز این هراس اســرائیل بسیار تشدید شده است. در چند جنگ 

ماننــد جنگ 8 روزه و 51 روزه قدرت واقعی مقاومت فلســطین برای 
اسرائیل رونمایی شد. اخیرا نیز جنبش حماس با شلیک 470 موشک به 
سرزمین های  اشغالی موفق شد شکست سختی بر صهیونیست ها تحمیل 
کند به گونه ای که نتانیاهو به سرعت درخواست آتش بس کرده و یکی 
از ســریع ترین آتش بس ها مورد پذیرش قرار گرفت. این مسئله تبعات 
زیادی برای نتانیاهو داشــت و لیبرمن وزیر جنگ اسرائیل با خروج از 

کابینه نتانیاهو دولت اسرائیل را در آستانه فروپاشی قرارداد. 
درواقع آمریکا در حالی خود را ملزم به تامین امنیت اســرائیل در 
منطقه می داند که رژیم صهیونیســتی در چند دهه اخیر با چالش های 
زیادی مواجه شده و اکنون در دو جبهه شمال و جنوب نیز با تهدیدات 
امنیت فزاینده مواجه است. این مسئله به معنای ناکامی آمریکا در تامین 

امنیت اسرائیل است.
2.مقابله با جبهه مقاومت: آمریکا در چند دهه اخیر تاش زیادی 
داشت تا در ابتدا از شکل گیری و در مرحله بعد از تقویت محور مقاومت 
جلوگیری کند. اما اکنون جبهه مقاومت در منطقه به عنوان موثرترین 
و قوی ترین جبهه مطرح اســت. حزب اه لبنان، انصاراه یمن، جنبش 
مقاومت فلســطین، حشد الشعبی و مقاومت مردم سوریه در سال های 
اخیر نشان دهنده تثبیت محور مقاومت بوده است. در واقع اکنون محور 
مقاومت بیش از هر زمان دیگری در منطقه موثر و کارآمد است. بنابراین 

آمریکا در این هدف شکست خورده است.
3.حفاظــت از نظم آمریکایی: همواره با تغییر جایگاه و ترکیب 
بازیگران منطقه ای اولین انتظار این است که نظم منطقه ای نیز متناسب 
با تغیر جایگاه بازیگران تغییر کند. خاورمیانه یا غرب آسیا نیز یکی از 
مهم ترین مناطقی است که بارها با این وضعیت مواجه شده و نظم های 
مختلفی بر این منطقه حاکم بوده است. نظام دو قطبی از پایان جنگ 
جهانی دوم تا پایان جنگ ســرد در دهه90 میادی بر دنیا حاکم بود. 
در نظم دو قطبی شــوروی و آمریکا به عنوان دو قطِب قدرت، مناطق 
جهان را به حوزه نفوذ تقسیم کرده بودند و بر حوزه های مختلف حاکم 
بودند. پس از فروپاشــی شــوروی نظم حاکم بر جهان نیز تغییر کرد و 
آمریکا به عنوان تنها قطِب موجود بر مناطق مختلف حاکم شد. از این 
دوره، در خاورمیانه نیز نظم مورد نظر آمریکا حاکم شــد که مهم ترین 
هدف راهبردی آن »تامین امنیت اسرائیل« بود، چرا که آمریکا با رژیم 
صهیونیستی دارای منافع مشترک راهبردی است. نظم آمریکایی حاکم بر 
خاورمیانه ضمن در نظر داشتن جایگاه بازیگران، سیاست های آمریکایی 
را در این منطقه پیاده می کند. این نظم ضمن جلوگیری از حضور موثر 
دیگر بازیگران فرامنطقه ای، به تنهایی نظام امنیتی حاکم در خاورمیانه 
را تعیین کرده و با توجه به منافع خود به ایفای نقش می پردازد. بازیگران 
موثر منطقه ای در این نظم و نوع نظام امنیتی تاثیر بســیار کمی دارند 

و اکثریت آنها به عنوان مجریان سیاست های آمریکا عمل می کنند.
شــروع تحوات جهان عرب از ســال 2011 نظــم آمریکایی را با 

چالش های زیادی مواجه کرد و اکنون نظم   منطقه ای مبتنی بر بازیگران 
منطقه ای در حال شکل گیری است. در این میان ایران به عنوان مهم ترین 
بازیگر منطقه ای که در جریان تحوات 8 ســاله جهان عرب پرچمدار 
مبارزه با تروریسم بوده توانسته است تا جایگاه خود را در نظم منطقه ای 
جدید ثابت کند. در این شرایط خروج نظامیان آمریکایی از سوریه مهر 
تاییدی بر شــرایط گذار منطقه ای از نظم قدیم به نظم جدید است که 
ایران به عنوان مهم ترین محور می تواند نظم جدید را شکل دهد. در این 
مورد اندیشکده آمریکایی »کارنگی« در تحلیل خروج نیروهای آمریکا از 
ســوریه نوشته است: »نظم جدید در منطقه در حال شکل گیری است. 
بنابراین، این مسئله مهم ترین پیامد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه 
خواهد بود.« در واقع آمریکا در مورد حفظ نظم آمریکایی در غرب آسیا 

شکست خورده است. 
4.حمایت از جبهه ارتجاع عرب: کشورهای مرتجع عربی تمام 
اطمینــان به بقای خود را تنها به دلیل چتر حمایتی آمریکا در منطقه 
می دانند. اما آمریکا از سال 2011 به بعد نشان داده است که به راحتی 

متحدین خود را فدا می کند. سقوط حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق 
مصر نماد کامل این سیاست است. عاوه بر این آمریکا در تامین امنیت 
محور ارتجاع عرب و ایجاد اتحاد بین این کشورها نیز با شکست مواجه 
شده است. اکنون شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی قرار 
گرفته اســت، محاصره قطر از سوی عربستان و کشورهای دیگر باعث 
ایجاد شــکاف بی ســابقه ای در جهان عرب به ویژه محور ارتجاع شده 

6.شکست طرح های آمریکا در سوریه: با شروع بحران سوریه 
در سال 2011 آمریکا به دنبال تضعیف این کشور، تجزیه و در نهایت 
ســاقط کردن نظام بشار اسد در این کشــور برآمد. اما پس از گذشت 
بیش از 7 سال اکنون آمریکا به شکست تمام طرح های خود در سوریه 
اعتراف کرده اســت. در واقع روند پیروزی های ارتش سوریه و متحدان 
آن و موقعیت برتر میدانی آنها در عرصه این کشــور، جایی برای مانور 
نیروهای آمریکایی و ابراز وجود آنها باقی نگذاشــته اســت و در نهایت 

نظامیان آمریکایی مجبور به خروج از سوریه شده اند. 
شــاید بتوان یکی از مهم ترین نشــانه های شکســت سیاست های 
منطقه ای آمریکا را اقدام اخیر ترامپ دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا روز چهارشنبه 28 آذرماه دستور خروج تمام 2هزار نیروی نظامی 
آمریکا از سوریه را صادر کرد. طبق این دستور، نظامیان آمریکایی باید در 
یک دوره زمانی 60 تا 100 روزه از سوریه خارج شوند. آمریکا دارای 19 
پایگاه نظامی در منطقه شرق سوریه و نزدیک مرزهای مشترک این کشور 
با عراق است که مهم ترین آنها پایگاه التنف است. این مسئله برای آمریکا 

شکست بزرگی به شمار می رود. اتاق فکرها و رسانه های آمریکایی پیروز 
قطعی عقب نشینی آمریکا از منطقه را ایران می دانند. در همین ارتباط 
بنیاد دفاع از دموکراسی در مورد تصمیم ترامپ اعام کرد:»این مسئله 
به معنای بُردی برای تهران است چرا که تهران و دمشق مدت ها است 
خواستار خروج آمریکا از سوریه هستند.« اندیشکده آمریکایی مطالعات 
جنگ نیز تاکید کرده که رویکرد دیپلماتیک آمریکا در سوریه، تسلیم 

شدن در مقابل ایران، سوریه و اسد است. اندیشکده آمریکایی مطالعات 
راهبردی و بین المللی )CSIS( هم در تحلیلی پیرامون خروج نیروهای 
نظامی آمریکا از ســوریه آورده است: »خروج نیروهای نظامی آمریکا از 
سوریه شکست این کشور را در مقابل ایران به اثبات می رساند. چرا که 
برندگان اصلی این رویداد ایران، روســیه و اســد خواهند بود و این امر 
ســبب تقویت جمهوری اسامی ایران در سوریه و اشراف اطاعاتی آن 
در سوریه خواهد شد به گونه ای که تبعات جبران ناپذیری را برای متحد 
استراتژیک آمریکا یعنی رژیم صهیونیستی خواهد داشت و می توان گفت 

بازنده اصلی این اتفاق رژیم صهیونیستی خواهد بود.« 
عاوه بــر این کارشناســان غربی اســرائیل را بزرگ تریــن بازنده 

عقب نشینی نظامیان آمریکایی از سوریه می دانند. اسرائیل سعی داشت 
تا آمریکا را بیشــتر در امور سوریه درگیر کند تا بدین طریق بتواند به 
اهداف خود در مورد مقابله با جبهه مقاومت برسد. اکنون اسرائیل بازنده 
بزرگ لقب گرفته اســت چرا که جنگنده های اسرائیلی از فرودگاه های 
صحرایی آمریکا در حسکه در شمال سوریه برای حمله به ارتش سوریه 
در اطراف تدمر،پایگاه تیفور و مقر فرماندهی حشد الشعبی در مرز میان 
عراق و ســوریه استفاده می کرد. اسرائیل اکنون یک پایگاه نظامی مهم 
را در ســوریه از دست داد. این مســئله برای اسرائیل شکست بزرگی 
خواهد بود. مارتین ایندایک ســفیر اسبق آمریکا در اسرائیل و موسس 
اندیشکده ضدایرانی واشنگتن در مورد خروج نیروهای آمریکا از سوریه 
اعام کرد: »هیچ مقام اسرائیلی جرئت اظهار نظر ندارد چرا که می ترسد 
وضع را خراب تر کند. ولی از گزارش ها روشن است که اسرائیل احساس 
می کند، به دلیل تصمیم ترامپ درباره سوریه، به او خیانت شده است.« 
کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیســتی هم در خبری با عنوان »فرار از 
سوریه«، از یک مقام امنیتی بلند پایه اسرائیلی نقل کرد، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا، اسرائیلی ها را زیر چرخ کامیون های روسی انتقال 

تسلیحات به سوریه و حزب اه انداخت.
نتیجه

نگاهی هرچند مختصر به تحوات منطقه نشان دهنده این است که 
آمریکا در اهداف اساســی خود در جهان اسام و به ویژه در غرب آسیا 

شکســت خورده است. اسرائیل بیش از هر زمان دیگری با چالش های 
امنیتی مواجه اســت، شــورای همکاری خلیج فارس به عنوان نهادی 
ضدایرانی که حمایت آمریکا را به همراه داشــت در آســتانه فروپاشی 
است، محور مقاومت بر خاف خواست آمریکا موثرترین و قدرتمندترین 
محور درغرب آسیا است، بیش از 7 سال تاش برای تغییر نظام سوریه 
با شکســت مواجه شد و در نهایت آمریکا از این کشور خارج شد و در 
نهایت نظم منطقه ای آمریکا در غرب آسیا در حال تغییر است. بنابراین 
به نظر می رسد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال تجدید 
نظر در سیاست های منطقه ای خود است و خروج نظامیان آمریکایی از 

سوریه اولین گام در این مورد به شمار می رود.

است، عربستان و امارات به عنوان دو متجاوز به یمن اکنون در تیررس 
موشک ها و پهپادهای مدرن انصاراه یمن قرار گرفته و آمریکا نتوانسته 
امنیت این دو کشــور را تامین کند و در نهایت عمق بحران امنیتی در 
شــبه جزیره عربی بیش از هر زمانی اســت. در واقع آمریکا در تحقق 
امنیت برای این کشورها ناکام بوده است. شورای همکاری خلیج فارس 
به عنوان نماد ناکامی آمریکا در تحقق ایجاد اتحاد بین کشورهای عرب 
حاشیه خلیج فارس تبدیل شده است. این شورا همواره به عنوان نهادی 
ضدایرانی مطرح بوده اســت. اندیشکده شورای آتانتیک در این زمینه 
نوشته است:»شورای همکاری خلیج فارس که در سال 1981 در خال 
حمله عراق به ایران و از ترس ســاختار نوپای ایران  که ســعی داشت 
انقابش را به کشــورهای همسایه صادر کند ساخته شد امروز با خطر 
فروپاشی روبه رو است. خروج قطر از یکسو و عدم تبعیت کویت و عمان 
از مواضع تهاجمی سعودی علیه دوحه از سویی دیگر، منجر به فروپاشی 
این شــورا خواهد شد؛ این تحوات یک موفقیت استراتژیک قابل توجه 
برای ایران است.فلج شدن نسبی شورای همکاری خلیج فارس شکست 
دیگری برای محمد بن سلمان است. این می تواند ضربه ای به استراتژی 
ترامپ در ایجاد یک ائتاف منطقه ای علیه ایران موسوم به ناتوی عربی 
نیز باشد که در خال سفر به ریاض و تل آویو طرح آن را دنبال کرد. «

5.ناکامی در حمله به عراق و افغانستان: آمریکا با هدف تسلط 
بر عراق و افغانستان به این دو کشور حمله کرد اما پس از گذشت 17 
سال زمزمه خروج آمریکا از افغانستان شروع شده و این در حالی است 
که بنا به گفته ترامپ آمریکا 7 تریلیون دار در منطقه هزینه کرده و 
بدون دستاورد در حال ترک منطقه است. استفان والت استاد دانشگاه  
هــاروارد در این مورد تاکید کرده که کمترین چیزی که در طول 15 
سال گذشته آموخته ایم، این اســت که آمریکا هرگز نخواهد توانست 

کنترل هیچ کشوری در خاورمیانه را به دست بگیرد. 

* بنیاد دفاع از دموکراسی: خروج نظامیان 
آمریکایی از سوریه به معنای بُردی برای 

ایران است، چرا که تهران و دمشق مدت ها 
است خواستار خروج آمریکا از سوریه 

هستند. 

* استفان والت استاد دانشگاه  هاروارد: 
کمترین چیزی که در طول 1۵ سال گذشته 

آموخته ایم، این است که آمریکا هرگز نخواهد 
توانست کنترل هیچ کشوری در خاورمیانه را 

به دست بگیرد. 

* پس از گذشت 17 سال، زمزمه خروج آمریکا از افغانستان شروع شده و این در حالی است که 
بنا به گفته ترامپ، آمریکا هفت تریلیون دار در غرب آسیا هزینه کرده و بدون هیچ دستاوردی 

در حال ترک منطقه است.

بررسی سیاست های منطقه ای واشنگتن



ورزشی

با مشخص شدن تکلیف روسای هیئت ها به نظر 
می رسد دیگر مانعی بر ســر وزارت ورزش نیست تا 
انتخابات فدراسیون ها را برگزار و آنها را در این برهه 

حساس از این باتکلیفی خارج کند.
دیگــر کم کم زمان این فرا رســیده که فدراســیون ها 
جدی تــر از قبل به دنبال برنامه ریزی برای المپیک باشــند 
چراکه روزهای سختی در انتظار ورزش ایران برای رسیدن به 
المپیک ۲۰۲۰ است. روز سه شنبه وارد سال ۲۰۱۹ میادی 
شــدیم که سال کسب ســهمیه های المپیک در بسیاری از 
رشــته های ورزشی اســت. از یک طرف تغییر سیستم های 
کسب سهمیه المپیک و سخت شدن راه رسیدن به سهمیه 
و از طــرف دیگر باا رفتن قیمت ارز وبه دنبال آن مشــکل 
شدن اعزام ها، خرید تجهیزات و یا به کارگیری مربی خارجی 

کار را برای فدراسیون ها بیشتر از قبل سخت کرده است.
 اما در این میان برخی فدراسیون ها با یک مشکل بزرگتر 
دســت به گریبان هستند و آن نداشتن رئیس  است. تعدادی 
از فدراســیون ها به دلیل تمام شــدن دوره چهاره ساله شان 
بدون رئیس  هســتند و تعدادی هم با اجرای قانون منع به 
کارگیری بازنشسته ها بدون رئیس  مانده اند. طبیعی است که 
سرپرست ها تنها می توانند امورات جاری فدراسیون ها را رفع 
و رجوع کنند و برای انجام برنامه ریزی بلندمدت باید رئیس 

 فدراسیون مشخص شود.
وزارت ورزش هم ابتدا درگیر این مســئله بود که کدام 
یک از روســا می توانند با اســتفاده از ماده ۶۰ قانون منع به 
کارگیری بازنشســته ها ادامه فعالیــت دهند، پس از آن هم 
بحث مشــمول بودن یا نبودن روسای هیئت ها پیش آمد و 
همین طور زمان از دســت رفت. هــر زمان هم که از وزارت 
ورزش در مورد برگزاری انتخابات ســؤال کردیم انجام آن را 
منوط به مشخص شــدن تکلیف روسای هیئت ها دانستند. 
اکنــون بااخره انتظارها به ســر رســید و داورزنی معاون 
ورزش قهرمانی وزارت ورزش اعام کرد، روســای هیئت ها 
مشــمول قانون منع به کارگیری بازنشسته ها نمی شوند. از 
این رو اکنون دیگر به نظر می رســد هیچ مانعی برســر راه 
برگزاری انتخابات فدراسیون ها نباشد. البته نکته مهم دیگری 
که وجود دارد این اســت که کدام فدراسیون ها ابتدا تعیین 

تکلیف شوند؟
در میان فدراســیون های بدون رئیس، فدراسیون هایی 
هســتند که باید هرچه زودتر برای کســب سهمیه المپیک 
آماده شــوند و البته شــانس مدال هم دارند مانند کشــتی 
و کاراتــه. بنابراین به نظرمی رســد وزارت ورزش ابتدا باید 
فدراسیون های المپیکی و مهم را در اولویت پروسه انتخابات 
قرار دهد و در روزهای پیش رو ثبت نام از کاندیداها را انجام 
داده و زمان انتخابات را فورا مشــخص کند تا زمان بیشتر از 
این برای این فدراســیون ها از دست نرود. در ادامه نگاهی به 

فدراسیون های بدون رئیس  می اندازیم:

کشتی، ورزش اول اما باتکلیف
پس از مسابقات جهانی ۲۰۱۸ بزرگساان، رسول خادم 
رئیس  قبلی فدراسیون تصمیم به استعفاء گرفت و ۹ آبان از 
ســمت خود کناره گیری کرد. پس از مدتی حمید بنی تیم 
نایب  رئیس  فدراســیون، به عنوان سرپرست کشتی معرفی 
شــد. کشتی جدال سختی را از اوایل سال ۹۸ برای رسیدن 
به ســهمیه المپیک دارد اما حتــی ثبت نام از کاندیداها هم 
انجام نشــده است و مشخص نیست که چرا حداقل ثبت نام 
انجام نمی شــود. به هر حال پس از ثبت نام هم مدتی زمان 
می برد تا تایید صاحیت کاندیداها بیاید و در این میان تنها 
کشتی است که زمان بیشــتری را از دست خواهد داد چرا 
که هر فردی که رئیس  شــود، سایق خود را دارد و اگر قرار 
اســت تغییراتی انجام شود، باید زودتر صورت گیرد چرا که 

مسابقات جهانی ۲۰۱۹، گزینشی المپیک است.
 والیبال 

احمد ضیایی رئیس  پیشــین فدراسیون به دلیل قانون 
منع به کارگیری بازنشســته ها باید از ریاســت کناره گیری 
می کرد اما جدا شــدن او از والیبال با حاشــیه های فراوانی 
همراه بود. او به دنبال این بود که با استفاده از ماده ۶۰ بتواند 
به فعالیت خود ادامه دهد که در نهایت هم وزارت ورزش ۱۶ 
آذر افشین داوری را به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب 
کرد. پروسه ثبت نام برای این فدراسیون هم هنوز آغاز نشده 
است اما تیم ملی والیبال از دو سه ماه دیگر مسابقات مهمی 

را پیش رو دارد.
کاراته 

این رشــته برای اولین بار در المپیــک حضور خواهد 
داشــت و از امید های جدی ایران برای کســب مدال است. 
صــادق فرجی رئیس  این فدراســیون هم همانند ضیایی به 

دنبال اســتفاده از ماده ۶۰ بود کــه در نهایت موفق نبود و 
محسن آشوری به عنوان سرپرست معرفی شد. البته ثبت نام 
این فدراسیون انجام شده است و باید تاریخ انتخابات هر چه 

سریعتر مشخص شود.
قایقرانی 

دوره ریاســت غامرضا امینی مرداد به پایان رســید و 
ثبت نام از کاندیداها انجام شــد. قرار بــود بعد از بازی های 
آســیایی انتخابات برگزار شود اما با مطرح شدن قانون منع 
به کارگیری بازنشسته ها، ثبت اول به دلیل بازنشسته بودن 
برخی از کاندیداها کنســل شــد. ســپس گواری به عنوان 
سرپرســت منصوب و ثبت نام مجددا انجام شد. وضعیت این 
رشته هم مشخص نیست و حتی اردوی ملی پوشان نیز آغاز 

نشده  است.
هندبال 

یکی از مشــکاتی که این فدراسیون در سال های اخیر 
داشــته، نبود ثبات مدیریت و نداشتن یک رئیس  ثابت بوده 
است. بارها شــاهد رفت و آمد در این پست بودیم. علیرضا 
رحیمی آخرین رئیس  این فدراســیون بــود که او با اجرای 
قانــون منع به کارگیری بازنشســته ها کنار رفــت و از آبان 
ماه رمضانعلی دولو به عنوان سرپرســت در هندبال فعالیت 
می کند. ثبت نام کاندیداها انجام شده و هندبال فقط منتظر 
اعام زمان برگزاری مجمع اســت. این رشــته به حدی در 
باتکلیفی به سر می برد که حتی تیم ملی سرمربی هم ندارد.

جودو 
درخشــان رئیس  پیشین این فدراسیون به دلیل اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشســته ها اســتعفا داد و عمادی 
نایب  رئیس  او به عنوان سرپرســت معرفی شــد. ثبت نام از 
کاندیداهای جودو هم انجام شــده و این فدراسیون هم باید 

منتظر اعام زمان مجمع باشد.
سه گانه

محمد علی صبور به دلیل اجــرای قانون منع به کاری 
گیری بازنشســته ها اســتعفا داد و احمد نامنــی به عنوان 
سرپرســت منصوب شــد. ثبت نام از کاندیداها انجام شده و 

فقط اعام زمان برگزاری مجمع باقی مانده است.
تنیس

دوره ریاست مجید شایســته ۱۹ آبان به پایان رسید و 
ثبت نام از کاندیداها هم شــهریور انجام شده بود اما تاکنون 
هیچ خبری از برگزاری انتخابات نشده است. حتی سرپرست 
هم تعیین نشد اما ظاهرا تا برگزاری انتخابات خود شایسته 

به عنوان سرپرست مشغول به فعالیت است.
ناشنوایان

مصطفی کریمی به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشســته ها استعفا داد و حسن سلگی به عنوان سرپرست 
منصوب شــد. ثبت نام از کاندیداها انجام شده و فقط اعام 

زمان برگزاری مجمع باقی مانده است.
هاکی

مرحوم بهرام شــفیع هم جزو روســای فدراسیون های 
بازنشســته بود که متاســفانه دارفانی را وداع گفت. وزارت 
ورزش پس از این اتفاق حسن اباذری نایب  رئیس  فدراسیون 
را به عنوان سرپرســت انتخاب کرد. ثبت نام از کاندیداها هم 
انجام شــده است اما این فدراسیون هم تاریخ انتخابات خود 

را نمی داند.
چوگان

حجت اه دهخدایی به دلیل اجرای قانون منع به کاری 
گیری بازنشسته ها اســتعفا داد و بی غم به عنوان سرپرست 
منصوب شد. ثبت نام از کاندیداها یکبار انجام شد اما وزارت 
ورزش آن را کنســل کرد و قرار اســت دوباره ثبت نام انجام 

شود.
کارگری

وزارت کار فروردیــن مــاه امیــر حســینی را به دلیل 
بازنشسته بودن از سمت خود برکنار کرد. از آن زمان تاکنون 
جواد رمزی سرپرســت فدراسیون اســت. پروسه ثبت نام از 

کاندیداها انجام شده و فقط باید زمان انتخابات اعام شود.
در انتظار اقدام ضربتی وزارت ورزش

قطعا بدون رئیس بودن ۱۲ فدراســیون ورزشــی نکته 
مثبتی به حســاب نمی آیــد و وزارت ورزش باید در اقدامی 
ضربتــی انتخابات فدراســیون ها خصوصا فدراســیون های 
المپیکی و شــانس مدال را به صورت ضربتی و فوری برگزار 
کند تا در ســال ۹۷ روسای فدراسیون ها مشخص شوند در 
غیر این صورت، اگر قرار باشــد انتخابات رشته های مهم به 
سال آینده کشیده شود و وارد تعطیات سال نو شویم، قطعا 
چندین ماه زمان حیاتی از دست می رود و ممکن است برای 

ورزش ایران قابل جبران نباشد.

ورزش در انتظار اقدام ضربتی برای ۱۲ فدراسیون بدون رئیس

کدام فدراسیون ها ابتدا تعیین تکلیف می شوند؟
نوشته ای از شهید »محمد بهروز ایقی«سالی سخت و تعیین کننده برای گرفتن کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰

جبهه بازار مبادله جان با لقاء حق است
ســتایش خدای را که ما را به این مقام 
هدایت کرد که اگر هدایت و لطف الهی نبود 

ما به خود به این مقام راه نمی یافتیم.
ای امــت رســول اکــرم )ص(! بیائید با 
اســتقامت و صبر خودتان دل او را که سرور 
همه چیز است، خوشــحال کنیم. تا خداوند 

نیز ما را مورد عنایت خود قرار دهد.
دوســتان و عزیزان! اکنــون در وضعیت 
حساسی به سر می بریم. حساس از این لحاظ 

که اســام در خطر است و دشمنان خدا، با افکار باطل و شیطانی شان قصد از 
بین بردن دین خدا را دارند و برای رســیدن به اهداف پلید خود از هیچ چیز 
دریغ نمی کننــد و نکرده اند.ما نیز با نثار کردن خون ســرخ خویش و مال و 
فرزنــدان و ... خود از حریم اســام حفاظت می نمائیم.چرا که خداوند درخت 
اســام را با ریخته شــدن خون شهدای خود اســتوار کرده است و اگر امروز 
ایــن تکلیف را ما انجــام ندهیم، قومی دیگر را برای انجــام این تکلیف الهی 
انتخاب خواهد نمود و برای او این عمل ســهل و آســان اســت زیرا که بر هر 
کاری قادر و تواناســت.پس بیائید به این فیض عظیم و این نعمت پربار الهی 
که آخرش خشــنودی حق تعالی است برسیم.چرا معطلید و چرا چشم به این 
دنیای دو روزه دوخته اید؟دیدهایتان را وســیع نمائید. زندگی دنیوی در برابر 
زندگی اخروی متاعی بیش نیست.بروید به جبهه ها. این جبهه ها بازار مبادله 

جان با لقاء حق است.

حدیث دشت عشق

تیم ملی ایران به امارات رسید
تیــم ملی فوتبال ایران پس از اتمام اردوی خود در قطر صبح دیروز از 
مســیر جزیره کیش راهی امارات شد. در این سفر مک در مورت و مانوئل 
۲عضو کادر فنی حضور نداشتند. البته هر ۲ عضو کادر فنی تیم ملی فوتبال 
ایران روز سه شــنبه به امارات سفر کردند تا زودتر از بقیه کاروان مقدمات 
حضور بقیه اعضای تیم را در هتل محل اقامتشــان فراهم کنند. همچنین 
در بدو ورود کاروان ایران در فرودگاه با استقبال مسئوان سفارت ایران در 
امارات روبرو شــدند. تیم ملی پس از فرود هواپیما به امارات اولین تمرین 

خود را در کشور میزبان برگزار کرد.
قلعه نویی هم محروم شد

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص سرمربی تیم سپاهان اصفهان 
صادر کرد. پس از شــکایت کمیته داوران از امیر قلعه نویی، ســرمربی تیم 
سپاهان اصفهان، مبنی بر اعام مطالبی در مصاحبه های خود علیه داوران، 
کمیته انضباطی پس از بررســی اعام کرد که امیر قلعه نویی سرمربی تیم 
ســپاهان اصفهان به اســتناد ماده ۷۰ مقررات انضباطی مصوب ۱3۹۶ به 
یک جلســه محرومیت از همراهی تیم خــود و پرداخت 5۰ میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم اســت. رای صادره قطعی و قابل اجرا است. پیش از 
این کمیته انضباطی برانکو سرمربی پرسپولیس را به خاطر اتفاقات بازی با 
ذوب آهن با محرومیت روبه رو کرده بود و همین مســئله باعث واکنش تند 
باشگاه پرسپولیس شده و دلیل این محرومیت را اظهارات مسئوان سپاهان 

عنوان کرده بودند!
شفر مصاحبه با رسانه اماراتی را تکذیب کرد

سرمربی استقال مصاحبه ای که اخیرا یک رسانه اماراتی از او منتشر 
کــرده را تکذیب کرد. رســانه البیان امارات مصاحبه ای با وینفرد شــفر، 
ســرمربی استقال منتشر کرده که در این مصاحبه به نقل از شفر، ژاپن و 
کره  جنوبی را به عنوان گزینه اصلی قهرمانی در جام ملت های آسیا عنوان 
کرده و نامی از ایران به عنوان مدعیان جام نیاورده اســت  اما ســرمربی 
آبی های تهرانی، موضع شفر را شفاف کرد. وینفرد شفر در گفت وگو با ایسنا، 
هرگونه مصاحبه با رسانه های اماراتی را تکذیب کرد و گفت: ایران قهرمان 
جام ملت های آســیا خواهد شد چرا که در حال حاضر نسل طایی فوتبال 
ایران در تیم  ملی حضور دارند و شــانس آن ها از هر زمانی بیشتر است. او 
افزود: تمام کشــورهای آســیایی در حال پیشرفت در فوتبال هستند و به 
همین دلیل، قهرمانی در جام ملت های آسیا در آینده سخت تر از اان است.

استقبال اینفانتینو از مشارکت همسایه های قطر 
در میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲

رئیس فدراسیون فوتبال فیفا بار دیگر بر ضرورت مشارکت کشورهای 
همســایه قطر در میزبانی جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر تاکید کرد. به گزارش 
ســاکرنت، جیانی اینفانتینو، رییس فدراســیون بین المللــی فوتبال فیفا 
ســخنران همایش فوتبال و جامعه در امارات بود. همایشی که چهره های 
شاخصی از جمله رونالدو نازاریو نیز در آن حاضر بودند. جیانی اینفانتینو در 
این مراسم درباره جام جهانی قطر گفت: در حال بررسی کمک کشورهای 
همســایه قطر برای میزبانی جام جهانی هســتیم و اگر این اتفاق رخ دهد 
هم برای منطقه و هم برای جهان مفید خواهد بود. در این منطقه از جهان 
تنش وجود دارد و این به رهبران این کشورها بستگی دارد که با آن روبه رو 
شــوند ولی می توان از طریق فوتبال که روشی آسان تر است نیز این تنش 
را از بین برد و از یک زبان فوتبالی و پروژه فوتبالی برای رفع آن اســتفاده 
کرد. اگر بتوان از این طریق تنش را از بین برد و پیام مثبتی را به جهانیان 
مخابره کرد، چرا این کار صورت نگیرد؟ عربســتان، امارات، بحرین و مصر 
کشــورهایی بودند که قطر را متهم به حمایت از فعالیت های تروریســتی 
کردند و این کشــور را تحریم کردند. هر چند قطر این اتهامات را رد کرده 
است. فیفا در سال ۲۰۱۷ رای به ۴۸ تیمی شدن جام جهانی از سال ۲۰۲۶ 
داده است ولی از همان زمان نیز بحث افزایش تعداد تیم های جام جهانی از 
سال ۲۰۲۲ قطر نیز به گوش رسیده است. اگر بخواهیم خیلی از کشورها 
را با ۴۸ تیمی شــدن جام جهانی خوشحال کنیم، چرا این کار را نکنیم؟ 
باید این مســئله را مورد بحث بیش تری قرار داد. قطر برای جام جهانی ۸ 
ورزشــگاه را تدارک دیده است و در صورتی که تعداد تیم های جام جهانی 
بیش تر شود، کشورهای همسایه قطر باید به این کشور برای میزبانی جام 

جهانی کمک کنند.
بازیکنان استقال باید در تست پزشکی شرکت کنند

 با وجود اینکه صحبت های زیادی برای بازگشت دوباره سرور جپاروف 
به اســتقال مطرح شــده، اما هنوز این بازیکن توافقی با مسئوان باشگاه 
نکرده اســت.  هادی مباشری معاون اجرایی باشــگاه استقال درباره علت 
این موضوع اظهار داشــت: امیرحسین فتحی شخصا با این بازیکن صحبت 
می کند. شرط اساسی وینفرد شفر، حضور جپاروف در تست پزشکی است. 
نه تنها جپاروف، بلکه نفرات جدید همراه بازیکنان فعلی باید تست پزشکی 
بدهند. معاون اجرایی باشــگاه استقال خاطرنشــان کرد: دل جپاروف با 
اســتقال اســت و می خواهد به تیم بازگردد، اما ایجنت او گفته که اول 
قرارداد امضا شــود و سپس در تســت پزشکی شرکت کند. هنوز جپاروف 
به طور مســتقیم نظرش را درباره تست پزشکی نداده، اما می دانیم دلش 
با استقال اســت. وی افزود: بازیکنان فعلی طبق تصمیم شفر، پنجشنبه 
و جمعه هفته جاری در تســت های پزشکی شــرکت خواهند کرد. مربی 
می خواهــد بداند که وضعیت بازیکنانش در تعطیــات به لحاظ آمادگی، 
بدنی، چربی و ... چطور است. شفر به بازیکنان برنامه تمرینی داده که مثا 
روزی 3۰ دقیقه تمرین کنند، برای او مهم است که آیا بازیکن برنامه هایش 
را اجرایی کرده اســت یا نه. آیا بازیکــن در تعطیات خورده و خوابیده یا 
تمرینات را انجام داده اســت. کمیته پزشــکی باشگاه و در رأس آن دکتر 
امین نوروزی نیز، حساسیت زیادی روی این مسئله داشته و دوست دارند 
همه پرونده های پزشــکی بازیکنان را در اختیار داشته باشند. مباشری در 
خصوص وضعیت سیدحسین حسینی عنوان کرد: بحث مذاکره با بازیکن 
برعهده من نیست و فتحی شخصا خودشان این موضوع را پیگیری می کند. 
حسینی قرار است فردا یا پس فردا در تست پزشکی شرکت کند. وی درباره 
زمان سفر تیم استقال به قطر برای برگزاری اردو گفت: قرارمان پانزدهم 

دی ماه است، اما اگر مشکلی پیش بیاید، بیستم دی راهی قطر می شویم.
کرانچار جمعه به تهران می آید

سرمربی کروات تیم فوتبال امید ایران که به منظور گذراندن تعطیات 
به کشورش ســفر کرده بود، در آغاز دور جدید تمرینات امیدهای فوتبال 
ایران به تهران باز می گردد. اردوی تیم فوتبال امید کشورمان روز پنجشنبه 
۱3 دی ماه با حضور ۲۹ بازیکن در تهران آغاز می شود و نخستین تمرین 
اعضــای تیم روز جمعه ۱۴ دی در زمیــن مرکز ملی فوتبال انجام خواهد 
شد. بر همین اســاس زاتکو کرانچار، سرمربی تیم امید روز جمعه جهت 
حضور در تمرینات تیم امید وارد تهران می شــود. بخش اصلی اردوی تیم 
امید در تهران به انجام تمرینات بدنسازی اختصاص خواهد داشت و پس از 
آن نفرات انتخاب شده از سوی سرمربی جهت حضور در تورنمنت قطر روز 
۲3 دی ماه راهی دوحه خواهند شــد. گفتنی است تیم فوتبال امید ایران 
روز ۲5 دی در نخســتین روز از تورنمنت چهارجانبه قطر در کمپ اسپایر 
مقابل تیم امید تاجیکستان قرار می گیرد. این رقابت ها با حضور چهار تیم 

امید ایران، قطر، تاجیکستان و کویت به صورت گروهی برگزار می شود.
کرار: کاری غیرقانونی انجام ندادم

هافبک عراقــی صنعت نفت آبــادان درباره جنجــال اخیر و امضای 
قراردادش با باشــگاه الشرطه عراق توضیحاتی داد. موضوع امضای قرارداد 
کرار جاســم، هافبک عراقی صنعت نفت آبادان با باشگاه الشرطه عراق از 
روز گذشته جنجالی را به پا کرده است. این هافبک عراقی که سابقه بازی 
در تیم های بزرگی مثل اســتقال و تراکتورسازی را در کارنامه اش دارد تا 
پایان فصل با صنعت نفت قرارداد دارد و این امضای قراردادش باعث شــد 
تا جنجالی به وجود بیاید که این بازیکن با وجود داشــتن قرارداد با باشگاه 
عراقی قرارداد امضا کرده است. هافبک عراقی نفت آبادان در این خصوص 
گفت: من تا پایان فصل با صنعت نفت قرارداد دارم و تا پایان فصل نیز در 
این تیم می مانم. نکته مهم این است که در قانون فیفا هر بازیکنی می تواند 
۶ ماه مانده به اتمام قراردادش با باشــگاه دیگری به توافق برسد و قرارداد 
امضا کند. من نیز کار غیرقانونی انجام ندادم و با باشگاه الشرطه ۶ ماه مانده 
بــه پایان قراردادم توافق کردم و از فصل آینده برای این تیم در لیگ عراق 

بازی خواهم کرد.
اولین خرید فوادی ها در نقل و انتقاات زمستانه

بازیکن پیشــین تیم فوتبال ملوان بندر انزلی به عضویت باشگاه فواد 
درآمد.

مســئوان باشگاه فواد پس از رایزنی با بابک مرادی، هافبک- مهاجم 
پیشــین تیم ملوان با او برای نیم فصل دوم لیگ هجدهم قرارداد همکاری 
امضا کردند. این بازیکن چپ پا ســابقه بازی در تیم های شهرداری یاسوج، 
شــهرداری تبریز، سیاه جامگان مشــهد، راه آهن تهران و ملوان بندر انزلی 
را در کارنامه دارد. مرادی، اولین خرید فواد در نقل و انتقاات زمســتانه 

محسوب می شود.

مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشــگاه های کشور در حالی فردا پیگیری 
می شــود که تیم های مدعی جنوبی و دو تیم ته جدولی تهرانی برگزارکننده 

دربی های این هفته خواهند بود.
چهار دیدار هفته هشــتم رقابت های باشگاهی بســکتبال امروز)پنجشنبه( برگزار 
می شــود. در این هفته از رقابت ها پتروشــیمی که در پایان دیدارهای هفته گذشته و 
با توجه به باخت ثبت شــده برای آبادانی ها، تنها تیم بدون باخت لیگ شد میزبان آنها 
اســت. تقابل این تیم دو مدعِی جنوبی که رده های اول و ســوم جدول رده بندی را در 
اختیار دارند می تواند حســاس ترین دیدار این هفته را رقم بزند.  شهرداری گرگان که 
درتاش برای حفظ جایگاه خود و نزدیک تر شدن به وضعیت مدعیان است در این هفته 
مقابل ذوب آهن قرار می گیرد که اوضاع خیلی باثباتی در میانه جدول ندارد. این دیدار 

در اصفهان برگزار می شود. 
در هفته هشتم لیگ بسکتبال و در تهران هم دو تیم پایتخت نشین پگاه و نیروی 
زمینی رو در روی هم قرار می گیرند. پگاه در حالی میزبان این دیدار است که هفته پیش 
در مشــهد متحمل شکست شده بود اما نیروی زمینی از دیدار خانگی برابر اصفهانی ها 

پیروز خارج شده بود. 
آویژه صنعت مشــهد هم که تا هفته گذشته تیم بدون برد لیگ بسکتبال بود در 
اولین دیدار با کارنامه جدید )ثبت پیروزی هفته گذشته برابر پگاه( در دزفول به میدان 
خواهد رفت. برنامه دیدارهای هفته هشــتم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های 

کشور و جدول رده بندی مسابقات پیش از برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۳ دی ماه 

* ذوب آهن اصفهان .................................................. شهرداری گرگان )سالن ملت اصفهان(
* پگاه تهران  .................................................................... نیروی زمینی )تاار بسکتبال آزادی(
* پتروشیمی بندرامام .......................... صنعت نفت آبادان )سالن شهرک بعثت بندرامام(
* رعد پدافند هوایی دزفول ........................ آویژه صنعت مشهد )سالن بسکتبال دزفول(

جدول رده بندی 
۱- پتروشیمی بندرامام )۷ بازی، ۷ برد، بدون باخت، ۱۴ امتیاز(

۲- شیمیدر تهران )۷ بازی، ۶ برد، یک باخت، ۱3 امتیاز(
3- صنعت نفت آبادان )۶ بازی، 5 برد، یک باخت، ۱۱ امتیاز(

دربی تهرانی ها و تقابل جنوبی ها در هفته هشتم لیگ بسکتبال

مصدومیت دست بردار استرالیا نیست
یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی فوتبال اســترالیا به دلیل مصدومیت، جام 
ملت های آسیا را از دست داد. در حالی که تنها سه روز تا شروع جام ملت های 
آسیا زمان باقی است یکی دیگر از بازیکنان مدافع عنوان قهرمانی مصدوم شد 
و این رقابت ها را از دست داد. مارتین بویل، بازیکن تیم ملی استرالیا در جریان 
پیروزی 5 بر صفر مقابل عمان دچار مصدومیت شد و زمین بازی را ترک کرد. 
بعد از معاینه تیم پزشــکی مشخص شد مصدومیت این بازیکن جدی است و 
او نمی تواند او در جام ملت های آســیا تیم ملی کشورش را همراهی کند. قرار 
اســت گراهام آرنولد، سرمربی این کشور به زودی جانشین بویل را برای جام 
ملت های آسیا مشخص کند.تیم ملی فوتبال استرالیا در جام ملت های آسیا با 
تیم های اردن، فلســطین و سوریه هم گروه است و تاکنون چند بازیکن اصلی 

این تیم به دلیل مصدومیت حضور در جام ملت ها را از دست داده اند.
سرمربی یمن: منتظر شگفتی سازی ما باشید

سرمربی تیم ملی یمن دیدار اولشان در جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ با ایران 
را سخت توصیف کرد. یان کوسیان، سرمربی اسلوواکیایی تیم ملی یمن درباره 
اولین دیدار تیمش در جام ملت های آســیا ۲۰۱۹ امارات گفت: اگرچه ما در 
گروه سختی قرار گرفتیم و ایران و عراق در گروه ما هستند اما منتظر شگفتی 
از تیم ما باشید.وی درباره بازی اخیر تدارکاتی تیمش مقابل سوریه گفت: اگر 
ما در این بازی با نتیجه یک بر صفر باختیم ولی نتیجه تســاوی می توانســت 
عادانه ترین نتیجه باشــد. ما در این دیدار از لحــاظ دفاعی خیلی خوب کار 

کردیم. تنها مشکل ما رساندن توپ از دفاع به حمله بود.
عذرخواهی سون از بازیکنان، مربی ها و هواداران تاتنهام

مهاجم تیم ملی فوتبال کره جنوبی از بازیکنان، مربی ها و هواداران تاتنهام 
برای حضور در جام ملت های آســیا عذرخواهی کرد. سون هیونگ مین مهاجم 
کره ای تیم تاتنهام این روزها در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و توانسته در کنار 
هری کین بار گلزنی تیمش را به دوش بکشــد. با این حال ســون قرار است به 
زودی برای همراهی کره جنوبی در جام ملت های آســیا، به امارات برود.ســون 
هیونگ مین درباره غیبت در ترکیب تاتنهام گفت: متاسفم که باز هم باید از تیم 
جدا شوم چون در ســپتامبر هم به خاطر بازی های آسیایی مدتی در کنار تیم 
نبودم ولی این رقابت ها برای تیم ملی کره بســیار مهم است. امیدوارم که روند 
خــوب خودم را در تیم ملی هم ادامه دهم و بتوانم در بازگشــت به تاتنهام هم 
گلزنی کنم.بعد از بازی در بازی های آســیایی خسته شدم چون در جام جهانی 
هم بازی کردم و در بازی های آسیایی هم هر ۲ یا 3 روز یک بار بازی می کردم. 
حــاا باید با ذهنیت قوی خودم را برای جام ملت ها آماده کنم و از همین جا از 

تمام بازیکنان، هواداران و مربی های تیم تاتنهام عذرخواهی می کنم.
ترس ویتنامی ها از دو بازیکن ایران 

رســانه های ویتنامی علیرضا جهانبخش و ســردار آزمــون را دو بازیکن 
خطرناک ایرانــی توصیف کردند و به مدافعان ویتنامی هشــدار دادند مراقب 
این دو بازیکن باشــند. به گزارش news.zing، ویتنام یکی از هم گروه های ایران 
در جام ملت های آسیاســت، امیدوار است یکی از تیم های صعود کننده از گروه 
باشد. قهرمان رقابت های جنوب شرق آسیا در مرحله گروهی کار سختی دارد 
و اوج سختی کارش برابر تیم ملی ایران است. ایران بازیکنان بزرگی در ترکیب 
دارد. شاید بتوانیم مهم ترین بازیکن ایران را علیرضا جهانبخش بدانیم که با ۲۲ 
میلیون یورو راهی لیگ برتر انگلیس شــد و خطری بزرگ برای ویتنام است.
عاوه بر جهانبخش، سردار آزمون نیز مهاجم سریعی است که به خوبی از فضاها 
در زمین حریف استفاده می کند و می تواند برای هر تیمی خطرساز باشد. ویتنام 
در بازی برابر ایران باید خیلی مراقب این دو بازیکن باشد و در صورتی که این 

دو بازیکن خنثی نشوند، نمی توان تیم ملی فوتبال ایران را متوقف کرد.
نقطه قوت جدی ترین حریف ایران 

ســایت اماراتی در گزارشــی به معرفی جدی ترین حریف ایران در جام 
ملت ها پرداخت و از نقطه قوت اساسی این تیم سخن به میان آورد. به گزارش 
ااتحاد، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام ملت های آسیا با تیم های 
عراق، ویتنام و یمن هم گروه اســت. بدون شــک جدی ترین حریف ایران در 
مرحله گروهی عراق اســت که در دور قبل باعث شــد ایران از صعود به نیمه 
نهایی حذف شــود.روزنامه ااتحاد امارات در گزارشی به مهم ترین نقطه قوت 
عراق پرداخت و نوشــت: تیم ملی فوتبال عــراق در توپ های عرضی و زدن 
ضربات سر تبحر دارد. عراقی ها روی نبردهای هوایی بسیار خوب کار می کنند. 
بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق بسیار پرتاش و جنگنده بازی می کنند.در ادامه 
این گزارش آمده است: بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق تا آخرین ثانیه از بازی 
می جنگنــد تا جایی که ۴۶ درصد از گل های این تیم در ۱5 دقیقه پایانی به 
ثمر رسیده است. عراق منظم بازی می کند و در ضد حمات توازن و هماهنگی 

ازم را دارد. ضد حمات این تیم سرعت ازم را دارد.
کی روش: حمایت های واقعی

 باعث آرامش بازیکنان می شود
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در تازه تریــن اظهارات خود گفت: وقت 
آن اســت که حمایت کامل دوســتان خودمان را از تیم ملی داشــته باشیم، 

حمایت های واقعی که باعث آرامش بازیکنان بشود.
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران صبح چهارشنبه و پیش 
از تــرک قطر درباره اردوی تیم ملی پیش از آغاز جام ملت ها گفت: از عمکرد 
بازیکنان ایران بســیار خوشحال هستم، روحیه جنگجویانه، انگیزه باا و تعهد 
تیمی که از تک تک بازیکنان شاهد بودیم در چند روز گذشته.او ادامه داد: 5 
روز قبل از آغاز جام وقت آن است که حمایت کامل دوستان خودمان را داشته 
باشــیم؛ حمایت های واقعی که باعث آرامش بازیکنان بشود زیرا این حمایت 
مهم ترین فاکتور برای آرامش بازیکنان پیش از بازی با یمن اســت.کی روش 
خاطرنشان کرد: بسیار فروتنانه پا به مسابقات می گذاریم و روح مان و قلب مان 
و تمرکزمان برای بازی با یمن است. نقاط قوت خود را می دانیم و باید با کمال 
فروتنی تمام انرژی خودمان را برای بازی با یمن بگذاریم.وی ادامه داد: مطلب 
دومی که می خواهم بگویم این است که بازیکنانم باید با تمرکز کامل و با هزار 
درصد از تمرکزشــان پا به میدان بگذارند و اگر بخواهیم این کار را در مسابقه 
اول مان مقابل یمن انجام شــود، باید آقای تاج از اتفاقات گذشته درس گرفته 
باشــند و بدانند دوستان واقعی تیم ملی چه کسانی هستند و چه کسانی تیم 
ملــی را حمایت می کنند. چون می دانیم بعضی ها می خواهند آرامش و تمرکز 
تیم ملی بهم بخورد و اان زمان این نیست که کروکودیل ها به تیم ملی نزدیک 
شــوند. آقای تاج با توجه به اختیاراتی که دارند نباید بگذارند چنین اتفاقاتی 
بیفتد.سرمربی تیم ملی ایران در پاسخ به این سؤال که چقدر امیدوار هستید 
تا قهرمانی جام ملت های آســیا را به دست آورید؟ گفت: فکر می کنم قهرمانی 
خواسته  به جا و به حقی است. هر ۲۴ تیمی که پا به این میدان گذاشته رویا و 
آروزیی دارند. ایران هم رویای خودش را دارد. البته باید بدانید تمام تمرکز ما 
روی بازی اول مان مقابل یمن است و بعد دو بازی بعدی مان در مرحله گروهی 

که وظایف دیگری را نسبت به آن  بازی ها داریم.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

صفحه ۹
پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷

۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۱

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم

محمدعلی ادیبی واا به طرفیت جعفر شــجیرات خواســته الزام به 
تنظیم ســند تقدیم کــرده که به کاســه 970358  ثبت گردیده و 
مســتندا به ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراانتشار درج و از خوانده فوق الذکر دعوت می گردد 
پس از نشــر آگهی در تاریخ 97/11/21 راس ســاعت 16/00 جهت 
دادرســی در شعبه قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز حضور یابند و 
یا قبل از موعد مقرر به دفتر شــعبه مراجعه و با دریافت نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم هرگونه دفاعی و پاســخی به دعوی مطروحه 
دارند اعام نمایند. بدیهی اســت در صورت عــدم حضور و یا عدم 

ارسال ایحه وفق مقررات عمل گردد.
دفتر قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز

خواهان آقای مجید ایوبی فر دادخواستی به خواسته 
صــدور حکم موت فرضی تقدیم که به شــعبه 8 
دادگاه خانــواده ارجاع به کاســه 970863 ثبت 

گردیده و اعام داشــته که برادرش مجتبی ایوبی فر فرزند مرتضی متولد 1362قریب 
به 16 ســال است که از محل سکونت خود واقع در شــیراز خارج شده و اثری از وی 
معلوم نیست و آخرین اقامتگاه وی نیز شیراز می باشد لذا مراتب در اجرای ماده 1020 
و 1023 قانون مدنی اعام و از اشــخاصی که ممکن است از غایب فوق خبری داشته 
باشــند دعوت می گردد چنانچه خبری دارند مراتب را به شعبه 8 دادگاه خانواده شیراز 

واقع در میدان اطلسی مجتمع داد گاه های خانواده طبقه سوم اطاع دهند.
رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده شیراز
 احمدرضا کشت کار

آگهی 
موت فرضی

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در تاریخ 
97/10/12 رسمیت پیدا نکرد.

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم شــرکت  تعاونی دعوت می شــود تــا در مجمع عمومی 
فوق العاده )نوبت دوم( که راس ســاعت 15 روز سه شــنبه مورخ 97/10/25 در محل کانون 
بسیج جوانان واقع در کرج خیابان شهید بهشتی جنب بازار ماصدرا تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانید.
یادآوریمیشود:

1- در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میســر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از 
ســوی خود را به نماینده تام ااختیار خود واگذار نمایــد در این صورت هیچ  یک از اعضای 
تعاونــی نمی تواند نمایندگی بیش از ســه عضو را بپذیرد و هر شــخص غیرعضو تنها یک 
رای خواهد داشتاضافهمیشــودبرگههاینمایندگیمزبورباامضاءنماینده
هیئتمدیرهوبازرستعاونیمعتبرخواهدبود.بدین منظور عضو متقاضی اعطای 
نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 6 روز از تاریخ انتشــار این آگهی در ایام اداری )از ساعت 
8 تا ســاعت 12( به همراه نماینده خود با در دســت داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی 
و کارت شناســائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین عضویت 
متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توســط مقام مذکور تائید و برگه ورود به 

مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
2- این مجمع با حضور نصف به عاوه یک نفر از کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد 
و مصوبات مجمع عمومی در صورت رســمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای 

کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

- گزارش مشترک هیئت مدیره و بازرسان.
- طرح و تصویب و اتخاذ تصمیم در خصوص انحال تعاونی

رئیس هیئت مدیره- تعیین محل تصفیه

تاریخانتشار:97/10/13

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن معراج سپاه ناحیه کرج

ترکیب تیم ملی دوچرخه سواری پیست برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ مشخص شد.
تیم ملی دوچرخه ســواری ایران بامداد جمعه تهران را به مقصد اندونزی ترک می کند تا در مسابقات پیست قهرمانی 
آسیا شرکت کند. بر این اساس ترکیب تیم هم مشخص شد و ایران با ۱۲ ملی پوش و یک رکابزن معلول در این مسابقات 

شرکت خواهد کرد. ترکیب تیم ملی به شرح زیر است:
آقایان

* نیمه استقامت بزرگساان: مهدی سهرابی، محمد رجبلو، محمد گنج خانلو، بهنام آرین و امیرحسین جمشیدیان* 
سرعت بزرگساان: محمد دانشور * نیمه استقامت جوانان: عماد محمدی، داود محمدآبادی، امیرحسین محمدی و علی 

لبیب
 بانوان  

 * نیمه استقامت جوانان: ساجده سیاحیان * نیمه استقامت بزرگساان: فروزان عبدالهی* پارآسیایی: مهدی محمدی
کادر فنی: محمود پراش سرمربی، محمود حضوری مکانیسین و اسدی سرپرست تیم

یکــی از نکات قابل توجه در این دوره حضور تیم ایران در ماده المپیکی تعقیبی تیمی که اســت که تصمیم گرفته 
شده ایران در هر دو رده جوانان و بزرگساان در این ماده شرکت کند البته در این دوره صرفا بحث حضور اهمیت دارد نه 
مدال آوری. هم چنین با توجه به محدودیت نفرات و این که در بخش سرعت تنها دانشور اعزام می شود بنابراین  ایران در 

ماده تیم اسپرینت بخش سرعت نماینده نخواهد داشت.  
مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا از ۱۸ دی در جاکارتا اندونزی آغاز می شود.

اعام ترکیب تیم ملی دوچرخه سواری در مسابقات قهرمانی آسیا
دبیر فدراسیون هندبال می گوید که سال آینده تیم ملی دو رویداد مهم پیش رو دارد اما تا پایان لیگ برتر 

هندبال نمی توان اردوی ملی برگزار کرد.
محمدرضا رجبی در مورد شــرایط تیم ملی هندبال با توجه به نزدیکی مسابقات انتخابی المپیک و جهان گفت: باید 
ابتدا سرمربی مشخص شود. در حال صحبت هستیم و باید به جمع بندی برسیم. بستگی به منابع مالی دارد، باید ببینیم 
چقدر منابع داریم تا با توجه به آن بدانیم که چه کسی را می توانیم جذب کنیم. اگر منابع خوبی داشته باشیم می توانیم 

مربی با قیمت بهتری جذب کنیم.
وی ادامه داد: ســال آینده تیم ملی دو رویداد مهم پیش رو دارد اما تا پایان لیگ برتر هندبال نمی توان اردوی ملی 
برگزار کرد، چون تمام بازیکنان بزرگســال درگیر لیگ برتر هســتند. افرادی هم که در خارج هستند تا اواخر اردیبهشت 
درگیر لیگ های اروپایی هســتند. البته اگر بخواهیم اردو تشکیل دهیم با بازیکنان داخلی شروع می کنیم تا اوایل خرداد 

ماه لژیونرها هم به آنها ملحق شوند.
وی در مورد حضور نماینده ایران در جام باشــگاه های هندبال آســیا نیز گفت: زمــان برگزاری و محل برگزاری این 
مسابقات تغییر کرد و این مسابقات به میزبانی کویت و اوایل فروردین ماه انجام خواهد شد. با باشگاه ها صحبت کرده ایم 
که اگر اعام آمادگی کنند به این مسابقات اعزام شوند. نفت و گاز گچساران و نیروی زمینی کازرون تیم اول و دومی لیگ 
ســال گذشــته هستند که مجوز حضور در این مسابقات را دارند. هنوز مشخص نیست که این تیم ها می روند یا خیر. این 
تیم ها در حال مکاتبه با مســئوان خود هستند که بتوانند مجوز حضور را بگیرند.او در پایان گفت: تیمهای ملی رده های 

پایه از اواسط این ماه به اردو می آیند. مسابقات هندبال دختران آسیا در تابستان آینده برگزار خواهد شد.

دبیر فدراسیون هندبال: اول باید منابع مالی مشخص شود، بعد سرمربی

هشت نفر از مدیران ورزش از چهار دستگاه در راستای رایزنی های ازم برای تقویت بودجه ورزش در سال 
۹۸، نشستی مشترک با مسئوان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی برگزار کردند.

اگرچه در ایحه بودجه پیشــنهادی رئیس جمهور برای سال ۱3۹۸، سه نهاد اصلی ورزش یعنی وزارت ورزش، کمیته 
ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک افزایش بودجه داشــته اند اما با توجه به حساســیت سال آینده برای ورزش و اینکه 
عاوه بر بازی های ســاحلی جهان بسیاری از میادین انتخابی و توزیع سهمیه ها برای دو رویداد بزرگ المپیک و پارالمپیک 
۲۰۲۰ توکیو هم در این سال برگزار می شود، مدیران مربوطه در این نهادها پیگیری برای تقویت بودجه مصوب را در دستور 
کار قرار داده اند.  در همین راســتا شــامگاه سه شنبه نمایندگان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک 
و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نشستی مشترک با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی برگزار کردند تا 

درخواست خود برای افزایش حداکثری بودجه ۹۸ ورزش را به صورت رسمی مطرح و پیگیری کنند. 
البته هماهنگی برای برگزاری این نشســت از طرف مســئوان وزارت ورزش که اتفاقا نسبت به دیگر نهادهای ورزشی 
بیشترین سهم را از افزایش بودجه سال ۹۸ ورزش داشته، انجام شد با این حال از نمایندگان دیگر نهادهای مرتبط نیز دعوت 
شــده بود تا در جلسه موردنظر شــرکت داشته باشند. ژاله فرامرزیان و امیررضا خادم معاونان وزارت ورزش در امور مالی و 
مجلس همراه عزیزی مدیرکل امور مجلس این وزارتخانه، کیکاووس سعیدی خزانه دار و ذی حساب و احمد بابایی مدیر مالی 
کمیته ملی المپیک، مسعود  اشرفی و شهرام منکرسی سرپرست دبیرکلی و خزانه دار کمیته ملی پارالمپیک همراه با حسن 
کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نمایندگان چهار نهاد ورزشی بودند که در نشست با کمیسیون 
فرهنگی مجلس شرکت داشتند.  این نشست در محل مجلس شورای اسامی برگزار شد و طی آن مدیران ورزشی حاضر 
در نشست با تاکید بر اهمیت سال ۹۸ برای ورزش، خواستار توجه بیشتر به بودجه ورزش و تقویت حداکثری آن شدند. در 

پایان این نشست مقرر شد موضوع افزایش بودجه ورزش در کمیسیون تلفیق مطرح و بررسی شود.

نشست مسئوان ورزش با مجلسی ها برای افزایش بودجه سال ۹۸
رئیس بازنشسته فدراسیون  کاراته بار دیگر برای در 
اختیار گرفتن صندلی ریاست، در دور جدید انتخابات 

این فدراسیون نام نویسی کرد.
ثبت نامزدهای انتخاباتی برای در اختیار گرفتن ریاســت 
فدراســیون کاراته از تاریخ یکم  دی ماه ۱3۹۷ شروع شده و 
دیروز ۱۲ دیماه در حالی به پایان رســید که ۲۰ نامزد برای 
نشستن بر صندلی ریاست فدراسیون  کاراته ثبت نام  کردند و 

در بین آنها نام محمدصادق فرجی به چشم می خورد.
در ســاعات پایانی زمان ثبت نام نامزدها برای انتخابات ریاست فدراسیون کاراته محمدصادق فرجی که چندی پیش 
به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشســتگان از سمت خود کنار رفته بود، برای سومین بار در انتخابات فدراسیون  کاراته 

ثبت نام  کرد. مسعود رهنما نیز پس از فرجی در این انتخابات ثبت نام کرد تا تنور رقابت داغ تر شود.
ثبت نام  محمدصادق فرجی در این دوره از انتخابات ریاســت فدراســیون  کاراته را محســن آشوری سرپرست فعلی 
فدراسیون تایید کرد. او دیروز با حضور در فدراسیون ثبت نام  خود را رسمی کرده است. پیش از این نیز زمزمه های تاش 

فرجی برای حضور در دور جدید انتخابات به گوش می رسید.
در انتخابات ریاســت فدراســیون کاراته ۲۰ نفر ثبت نام کرده اند که اسامی آنها به قرار زیر است: محمدصادق فرجی، 
کیکاووس ســعیدی، مسعود رهنما، محمدرضا برزگر، سعید نصراللهی، حبیب خانی، ارسان غامی، علی حسین شاکری، 
هومان عســکری، ســید عباس احمدپناهی، محمدرضا باتوانی، مجید رمضانی مقدم،علی خرمی، حســین مطیعی نقندر، 

جمشید زند، علی قاسم، سیدحسن طباطبایی، حسین افراسیابی، احمد شقاقی و قاسم سعیدی مغانلو.

رئیس بازنشسته دوباره برای ریاست فدراسیون  کاراته ثبت نام کرد

۴- شهرداری گرگان )۶ بازی، ۴ برد، ۲ باخت، ۱۰ امتیاز(
5- ذوب آهن اصفهان )۶ بازی، ۲ برد، ۴ باخت، ۸ امتیاز(

۶- نیروی زمینی )۶ بازی، ۲ برد، ۴ باخت، ۸ امتیاز(
۷- آویژه صنعت مشهد )۶ بازی، یک برد، 5 باخت، ۷ امتیاز(

۸- پگاه تهران )۶ بازی، یک برد، 5 باخت، ۷ امتیاز(
۹- پدافند رعد خوزستان )۶ بازی، بدون برد، ۶ باخت، ۶ امتیاز(



گروگانگیر در دام پلیس 
زاهدان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان: گفت: 
عامان گروگانگیری دومیلیارد ریالی پســربچه هفت ســاله در شهر زاهدان در 
کمتر از شــش ساعت شناسایی و دستگیر شدند. سرتیپ محمد قنبری اظهار 
کرد: مردی جوان هراسان با تماس با سامانه فوریت های پلیس 110 یک فقره 
آدم ربایی در خیابان امام خمینی)ره( شهر زاهدان را اعام و بافاصله تیمی ویژه 
از ماموران پلیس آگاهی اســتان وارد عمل شدند. وی تصریح کرد: در بررسی 
اظهارات فرد مشــخص شد پسر هفت ســاله اش به نام الیاس مقابل منزلش با 
بچه های دیگر در حال بازی بوده که توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید 
گروگان گرفته شــده و آدم ربایان لحظاتی بعد با او تماس گرفته و برای رهایی 
او مبلغ دومیلیارد ریال مطالبه کردند. وی تصریح کرد: با توجه به ســرنخ های 
کشف شــده یکی از آدم  ربایان در حال مکالمه با پدر کودک در خیابان آزادی 
شــهر زاهدان دستگیر و  پسربچه خردسال صحیح و سالم از چنگال آدم ربایان 

رهایی یافت.
دستگیری قاتل فراری

اهواز – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان خوزســتان از دستگیری 
عامل قتل دو نفر در عملیات ضربتی پلیس آگاهی این استان، خبر داد.سرتیپ 
حیدر عباس زاده گفت : پلیس آگاهی با بررسی صحنه جرم و اقدامات تخصصی 
دریافتند که هر دو قتل با اسلحه گرم و با هم مرتبط بوده اند. وی افزود: پلیس با 
به کارگیری روش های نوین کشف جرم قاتل به هویت »ج ح« را در کمتر از ۲۴ 
ساعت شناسایی و با هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش 
دستگیر کردند.وی بیان کرد: متهم در تحقیقات پلیس و پس از مواجه شدن با 
شواهد و قرائن به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را اختافات قبلی عنوان کرد.

تریاک در بطری نوشابه
یزد – خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس راه آهن اســتان یزد گفت: ماموران در 
بازرســی از وسایل همراه یک مســافر قطار از داخل بطری های نوشابه، تریاک 
کشــف کردند. سرهنگ »نبی اه کشــوری« اظهار کرد: ماموران در بازرسی از 
وسایل همراه متهم مقدار هفت کیلو و 500 گرم تریاک را از داخل بطری های 
نوشابه کشف کردند.وی افزود: متهم این مواد را داخل بطری های نوشابه جاساز 

کرده بود تا به تهران انتقال دهد که دستگیر شد.
قاچاق لوازم یدکی مستعمل

تبریز – خبرنگار کیهان: مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شــرقی از 
صدور حکم قاچاق لوازم یدکی مستعمل در منطقه آزاد ارس خبر داد. سیداحد 
یوزباشی اظهار کرد: ماموران گمرک جلفا در پی اعام اداره اطاعات شهرستان 
جلفا مبنی بر کسری کاا در یکی از انبارهای جلفا، با هماهنگی دادستان جلفا 
و دستور قضایی از انبار فوق بازدید کردند که پس از انبارگردانی، کنترل کااها 
و قبض انبارهای ارائه شده توسط سازمان منطقه آزاد ارس، یک هزار تن لوازم 
یدکی مستعمل در این انبار کسر وزن داشت.وی ادامه داد: دادسرای عمومی و 
انقاب شهرستان جلفا قاچاق فوق را سازمان یافته اعام کرد و پرونده در اختیار 
تعزیرات حکومتی شهرستان مرند و جلفا قرار داده شد که شعبه پس از تحقیق 
و بررسی، قاچاق آنها را محرز و مسلم دانسته و طبق قانون مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز، متهم را به پرداخت 316 میلیارد ریال جریمه نقدي به حســاب صندوق 

دولت محکوم کرد. 
کاهبردار در دام

ســاری – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی مازندران از کشف کاهبرداری 
15 میلیارد ریالی در شهرستان بابلسرخبر داد. سرتیپ سیدمحمود میرفیضی 
گفت: در پی مراجعه چند نفر از متصدیان فروشگاه های عرضه کاا در شهرستان 
بابلســر مبنی بر اینکه فردی با همراهی یک خریدار زن، با پرداخت چک های 
جعلی از آنان کاهبرداری کرده اســت، موضوع در دســتور کار پلیس آگاهی 
آن شهرســتان قرار گرفت.وی افزود: پس از هماهنگی های قضایی، متهمان در 
عملیاتی ضربتی دستگیر و در بازجویی های به عمل آمده به ۹ فقره کاهبردای 

از شهروندان در مجموع به مبلغ 15 میلیارد ریال اعتراف کردند.
تصادف مرگبار

اصفهان – خبرنگار کیهان: رئیس  پلیس اســتان اصفهان گفت: حرکت با 
دنده عقب ســواری ال ۹0 در آزاد راه امیرکبیر و تصادف با کامیون کشــنده، 
پنج کشته و یک مجروح برجای گذاشت. سرهنگ »حسین پورقیصري« افزود: 
در این حادثه دلخراش جاده ای، راننده و چهارسرنشــین ال۹0 جان خود را از 
دســت دادند و یکی از سرنشینان نیز به شــدت مجروح شد.وی بیان داشت: 
در بررســی های کارشناســان تصادفات جاده ای پلیس راه »کاشان- اصفهان« 
مشخص شد، سواری ال۹0 به دلیل حرکت با دنده عقب در آزاده راه با کامیون 

بنز تصادف کرده است.
مهار آتش  

همدان – خبرنگار کیهان: رئیس  ایســتگاه آتش  نشانی شهر اسدآباد گفت: 
یک دســتگاه تریلر حامل مشتقات نفتی و دارویی در میدان سید جمال الدین 
اســدآبادی دچار حادثه آتش ســوزی شــد.مرتضی ســلیمانی، دلیل حادثه 
آتش  سوزی تریلر را ترمزهای متعدد در مسیر گردنه دانست و گفت: این خودرو 
در محور همدان - کرمانشاه با ترمزهای متعدد خود موجب گرم شدن لنت های 
خودرو و آتش گرفتن چرخ های آن و در نهایت ســرایت آتش به بار شده است.
وی اضافه کرد: با ورود تیم عملیاتی آتش نشانی در محل و اقدام اطفای حریق 

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
سوخت قاچاق

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف 30 هزار لیتر 
سوخت قاچاق خبر داد. سرهنگ »بهرام منصوری« گفت: ماموران پلیس آگاهی 
با انجام اقدامات اطاعاتی از قاچاق مقادیری ســوخت توســط یک کامیون در 
محور »بوئین زهرا به قزوین« مطلع شدند.وی افزود: بافاصله ماموران با حضور 
در محور و کنترل خودرو هــای عبوری، کامیون مورد نظر را در حوالی یکی از 
روســتاها که در حاشیه جاده متوقف بود شناسایی کردند.وی با  اشاره به ارزش 
7۲0 میلیون ریالی ســوخت مکشوفه، تصریح کرد: با بررسی مدارک مشخص 
شد، راننده فاقد مجوز حمل سوخت بوده که در بازرسی از کامیون 30 هزار لیتر 

سوخت گازوئیل کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.
کاهبردار مامورنما

زاهدان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: در پی 
شــکایت دختری جوان مبنی بر کاهبرداری ۲00 میلیون ریالی از وی توسط 
فردی مامورنما موضوع در دستور کار تیمی از ماموران کانتری ۲0 شهر زاهدان 
قرار گرفت.ســرهنگ علی عارف نژاد افزود: در بررســی اظهارات شاکی پرونده 
مشخص شــد که وی در فرایند رسیدگی به پرونده قضایی اش با مردی جوان 
آشنا شده و این فرد با معرفی خود به عنوان مامور یکی از دستگاه های امنیتی 
با چرب زبانی مدعی بود که با توجه به نفوذش در دستگاه های دولتی می تواند 
روند رســیدگی به پرونده اش را سرعت ببخشــد و در این رابطه طی چندین 
مرحلــه ۲00 میلیون ریــال از وی کاهبرداری کرده اســت.فرمانده انتظامی 
زاهدان تصریح کرد: تیم تجســس کانتری ۲0 زاهدان پس از بررسی اظهارات 
شــاکی پرونده با یک ســری تحقیقات میدانی متهم را شناسایی و در اقدامی 
غافلگیرانه دســتگیر کردند.متهم که جوانی ۲۲ ساله است در بازجویی های به 
عمل آمده و مواجهه با مالباخته به سوءاستفاده از عدم آگاهی مالباخته و اغفال 

او برای کاهبرداری اعتراف و پس از تشکیل پرونده راهی دادسرا شد.
نجات عروس و داماد

یاســوج – باشــگاه خبرنگاران جوان: رئیــس  اورژانــس 115 کهگیلویه 
وبویراحمد گفت: با اقدام ســریع اورژانس هوایی یاسوج عروس و داماد از مرگ 
حتمی نجات پیدا کردند. جال پوران فرد، افزود: درتماسی مبنی بر مسمومیت 
عروس و داماد با گاز منواکســید کربن  در اولین شــب زندگی مشترک خود 
بافاصله اورژانس 115 میمند به منطقه اعزام شــد.وی گفت: بعد از رســیدن 
اورژانس هوایی اقدامات حیاتی و ســریع پزشــکی ازم برای نجات جان داماد 
انجام و بیمار به بیمارســتان امام سجاد یاسوج منتقل شد.پوران فرد بیان کرد: 
عروس هم که وضعیت بهتری نسبت به داماد داشت با اورژانس 115 میمند به 

بیمارستان منتقل شد.

صفحه 10
پنج شنبه 1۳ دی 1۳۹۷

۲۶ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۹1
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

رسانه های اسپانیا از کشف دو مهاجر که 
داخل تشک پنهان شده بودند، خبر دادند.

به گزارش ایســنا، بنا بر اعام رســانه های 
اســپانیا، این دو مهاجر آفریقایی داخل تشــک 
پنهان شده بودند و قصد داشتند با یک خودروی 
ون از مراکــش به این کشــور مهاجــرت کنند.

نیروهای گارد مرزی اســپانیا پس از شناسایی این دو مهاجر در ایست بازرسی 
بین شــهر »ملیله« و مراکش آنها را دســتگیر کردند. تصاویر منتشر شده در 
شــبکه های اجتماعی اسپانیا حاکی از آن اســت که نیروهای گارد مرزی این 
کشــور با چاقو پارچه تشــک را بریده و مهاجران غیرقانونی را پیدا کردند. این 
اولین بار است که قاچاق انسان داخل تشک گزارش شده  است.گفته شده راننده 
خودرو حامل این مهاجران پیش از آنکه به دام نیروهای گارد مرزی افتد، موفق 
به فرار می شــود.به گزارش روزنامه ایندیپندنت، بیش از 100 هزار نفر به شکل 
غیرقانونی از آفریقا و خاورمیانه خود را به جنوب اروپا رســانده و حدود ۲۲6۲ 

نفر که قصد مهاجرت داشته اند جان خود را از دست داده یا ناپدید شده اند.

جاسازی
 ۲ مهاجر آفریقایی 

در تشک

اندونزی با برگزاری یک مراســم بزرگ 
ازدواج مشــترک 500 زوج که توسط دولت 
تلفات  بهبود روحیه عمومی درپی  با هدف 
ناشی از حوادث طبیعی اخیر تدارک یافته 

بود، وارد سال جدید میادی 2019 شد.
به گزارش رســانه های اندونزیایی، این 500 

زوج در جاکارتا با شرکت در یک مراسم بزرگ مشترک ازدواج سعی کردند، برای 
مــی  عمو ر فکا ا
ایــن  ملتهــب 
تا  کــه  کشــور 
روزهای  آخرین 
ســال ۲018 به 
مســتمر  طــور 
درگیــر تلفات و 
زیاد  خســارات 
ناشــی از زلزله و 
آتشفشان و سیل و ســونامی بودند، پیام زندگی را تقویت کنند.اندونزی که در 
کنار استرالیا و نیوزیلند در اقیانوس آرام قرار دارد از نخستین کشورهای جهان 
بود که وارد ســال ۲01۹ میادی شد.سال ۲01۹ میادی از شرقی ترین نقطه 
کره زمین؛ در منطقه » تونگا « واقع در اقیانوس آرام جنوبی آغاز شد.این دومین 
بار اســت که جاکارتا مراسم ازدواج جمعی را در شب سال نو برگزار می  کند، اما 
امســال به احترام قربانیان بایای اخیر در این مجمع الجزایر، برنامه سراســری 
آتش بازی در این کشــور لغو شد.شــهرهای ساحلی مختلف استان بانتن هفته 
گذشــته با بزرگترین سونامی درپی وقوع آتشفشان کوه آناک کراکاتوا روبرو بود 
که بیش از ۴00 نفر در آن قربانی شدند.این حادثه بیش از ۴0 هزار بی خانمان و 

قریب به 1 هزار و 600 نفر مجروح و ده ها نفر مفقود برجای گذاشت.

مراسم مشترک 
ازدواج 500 زوج 

در اندونزی

به  اینســایدر  بیزنس  اینترنتی  پایگاه 
میزان  درباره  بررســی شــواهد جدیدی 
ثروت ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ و 
همسرش جرد کوشنر، مشاور رئیس جمهور 

آمریکا پرداخت.
بر اساس برآوردهای جدید، ارزش ثروت خالص 

ایوانکا ترامپ و همسرش که هر دو از خانواده های شناخته شده در حوزه اماک و 
مســتغات در آمریکا هستند، در مجموع یک میلیارد و یکصد میلیون دار است.

ایوانکا ترامپ و همسرش هر دو در زمینه کسب و کار فعالیت داشتند، با این حال، 
پیش از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا در ســال ۲016، به 
ثروتی که آنها را به چهره های مطرح تبدیل کند، دســت نیافته بودند. ایوانکا پس 
از ورود پدرش به کاخ سفید، به عنوان یکی از مشاورانش مشغول به کار شد، ولی 
طبق گزارش رسانه ها از دریافت دستمزد خودداری کرد. همسرش جرد کوشنر نیز 
به ســمت مشاور ارشد ترامپ و مسئول تیم مذاکرات صلح میان فلسطین و رژیم 
صهیونیستی منصوب شــد. اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که 
آنها چگونه در دو ســال اول ریاست جمهوری ترامپ به این ثروت هنگفت دست 
یافتند؟بر اســاس یک گزارش قدیمی پایگاه اینترنتی بیزنس اینسایدر، این زوج 
در نخســتین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ 83 میلیون دار از فعالیت های 
اقتصادی خارج از کاخ ســفید، کســب درآمد کرده بودند. این در حالی است که 
پایگاه آماری )Celebrity Net Worth( در جدیدترین گزارش خود از افزایش ثروت 
ایوانکا به 300 میلیون دار و رشــد چشمگیر ثروت جرد کوشنر به 800 میلیون 
دار خبر داده است.طبق آمار این پایگاه، ایوانکا ترامپ و همسرش چندین دفتر و 
فعالیت تجاری خارج از دولت ترامپ دارند. گفته می شود بخش عمده ثروت کوشنر 
از رشــد معامات شرکت اماک او تحت عنوان شرکت مستغات کوشنر حاصل 
شده است. کوشنر همچنین با همکاری برادرش شرکت »Cadre« را به ارزش ۲5 
میلیون دار راه اندازی کرده اســت. این شرکت که سابقه  ای چندان طوانی ندارد 
نیز در زمینه سرمایه گذاری اماک فعالیت دارد.ایوانکا ترامپ نیز سازمان تجاری 
پدرش را برای کمک به او در کاخ سفید ترک کرد. طبق گزارش واشنگتن پست، 
سوابق مالی او در سال ۲017 حاکی از کسب و کار 5 میلیون داری ایوانکاست. او 
۲ میلیون دار برای جدایی و بازخرید از سازمان پدرش دریافت کرد و همچنین 
از پیش فروش کتابش تحت عنوان »زنانی که کار می کنند« ۲8۹ هزار دار گرفت. 
با این حال، این مبالغ فاصله خیلی زیادی با ثروت 300 میلیون داری او که پایگاه 
آماری )Celebrity Net Worth( اعام کرده است، دارد.این پایگاه آماری اسنادی را 
ارائه کرده که نشــان می دهد ارزش مجموعه های هنری این زوج در حال حاضر 

۲5 میلیون دار است.

دختر و داماد 
ترامپ 
چگونه 

ثروتمند شدند؟

از گذراندن  ماهه پــس  یک کودک 10 
حدود ۳5 ساعت در شرایط دمایی زیر صفر 
در زیر آوار ساختمان فروریخته  روسیه زنده 

یافت شد.
به گزارش ان بی ســی نیوز، کارکنان اورژانس 
از تــرس پایدار نبــودن بقایای بلــوک آپارتمانی 
ســاختمان 10 طبقه ای کــه در انفجارِ گاز چند روز پیش فــرو ریخته بود، به 

عملیات  موقــت  طور 
جســت و جو و نجات 
بودند. کرده  متوقف  را 

اما امدادگران با شنیدن 
صدای گریه یک کودک 
نجات  برای  را  عملیات 
او از ســر گرفتند و از 
این کودک  آنجایی که 
زیر یــک تخت خواب 

بچه گرفتار شــده بود، توانسته بود از این سانحه جان ســالم به در برد.وزرات 
بهداشــت روسیه وضعیت این کودک را به دلیل سرمازدگی شدید، جراحت در 
ناحیه سر، چندین شکستگی در ناحیه پاها و هیپوترمی وخیم اعام کرده است.
مقامــات هم چنین از زنده بودن مادر این کودک خبــر داده اند. مادر و کودک 
هر دو به بیمارســتان منتقل شده اند.در طول شــب و در حین عملیات نجات، 
بخاری های قدرتمندی به بقایای این ســاختمان فــرو ریخته که امدادگران در 
تاش برای نجات ده ها فرد محبوس در آن بودند، گرما می بخشیدند. دمای هوا 
در این منطقه 11 درجه زیر صفر برآورد شــده است.روز دوشنبه که انفجار گاز 
باعث فرو ریختن این ســاختمان مسکونی شــده بود، بیشتر ساکنان آن خواب 
بودند. تاکنون کشته شدن ۹ تن در این حادثه تایید شده است. وضعیت 3۲ تن 
هنوز نامعلوم است.وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دوشنبه برای بازدید 

از صحنه این حادثه و ماقات با بازماندگان به شهر »ماگنیتوگورسک« رفت.

نجات 
کودک 10 ماهه

 از زیر آوار 

شماره: ۹۷/۳۴
شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(
سازمان بهشت زهرا)س( درنظرداردعملیاتمشروحهزیرراازطریقمناقصهعمومیواگذارنماید،لذابدینوسیلهازاشخاصحقوقیواجدشرایطجهتشرکتدرمناقصهدعوتبهعملمیآید.

1( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشنهادات: کلیهداوطلبینبرایخریداسنادمناقصهمیتوانندبا
دردســتداشتنفیشواریزیبهمبلغ500/000ریالبهشمارهحساب1001نزدبانکشهرشعبهبهشت
زهرا)ســاما...علیها(بهآدرسجادهقدیمتهران-قمساختماناداریشمارهیکسازمان-ادارهقراردادها
مراجعــهنمایند. 2( میزان سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیانمیبایستمبلغ350/000/000ریال
رابهعنوانســپردهشرکتدرمناقصهبهصورتضمانتنامهبانکیتهیهشدهدرسطحاستانتهراندروجه
ســازمانبهشتزهرا)س(بااعتبارحداقلسهماهوقابلتمدیدیاوجهواریزیبهحساب1003بانکشهر
شــعبهبهشتزهرا)س(بهنامسازمانبهشــتزهرا)س(بههمراهاســنادمناقصهدرپاکتالفبهدستگاه
مناقصهگزارارائهنماید.3( هزینه آگهیدرروزنامههمشــهریوکیهانبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

4( مهلت ارائه اسناد:ازتاریخانتشارآگهیبهمدت10روزدراوقاتاداریجهتدریافتوتکمیلو
تحویلاسنادمناقصهمیباشد.)ساعتتحویلپاکاتتاپایانوقتاداریمیباشد.(5( بدیهیاستشرکت
درمناقصهوارایهپیشــنهادبهمنزلهقبولشــروطوتکالیفمقرردراســنادمناقصهونمونهقراردادبودهو

سازماندرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست.
ضمنامشــروحشرایطمناقصهدراسناددرجمیباشدکهشــرکتکنندگانبایدمدارکراپسازاخذباقید

قبولیامضاءنمودهودرپاکتهایاکومهرشده»الف«و»ب«تحویلنمایند.

شرایط متقاضیمدت )ماه(برآورد اولیه )ریال(میزان سپرده )ریال(موضوع مناقصه

عملیاترنگآمیزیدرسطح
یکسال350/000/0006/737/500/000سازمانبهشتزهرا)س(

1-دارابودنگواهینامه)رتبه(معتبرومرتبطازسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوریااز
ادارهکلبرنامهریزیوتوسعهشهریامورخدماتشهریشهرداریتهران

2-ارائهگواهیصاحیتایمنیپیمانکارییاارائهتاییدیهثبتنام

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )سام ا.. علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

سازمان بهشت زهرا)س(درنظرداردعملیاتمشروحهزیرراازطریقمناقصهعمومیواگذارنماید.لذابدینوسیلهازاشخاصحقوقیواجدشرایطجهتشرکتدرمناقصهدعوتبهعملمیآید.
شرایط متقاضیمدت )ماه(برآورد اولیه)ریال(میزان سپرده)ریال(موضوع مناقصه

عملیاترنگآمیزیمحوطهحرم
یکسال150/000/0002/834/600/000مطهرامام)ره(

1-دارابودنگواهینامه)رتبه(معتبرومرتبطازسازمانمدیریتوبرنامهریزی
کشوریاازادارهکلبرنامهوتوسعهشهریامورخدماتشهریشهرداریتهران

2-ارائهگواهیصاحیتایمنیپیمانکارییاارائهتاییدیهثبتنام
1( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشنهادات:کلیهداوطلبینبرایخریداسنادمناقصهمیتوانندبا
دردســتداشــتنفیشواریزیبهمبلغ500/000ریالبهشمارهحساب1001نزدبانکشهرشعبهبهشت
زهرا)ســاما...علیها(بهآدرسجادهقدیمتهران،قمســاختماناداریشمارهیکســازمان،ادارهقراردادها
مراجعهنمایند.2( میزان ســپرده شرکت در مناقصه:متقاضیانمیبایستمبلغ150/000/000ریال
رابهعنوانســپردهشرکتدرمناقصهبهصورتضمانتنامهبانکیتهیهشدهدرسطحاستانتهراندروجه
شــهرداریحرممطهرامام)ره(بااعتبارحداقلســهماهوقابلتمدیدیاوجهواریزیبهحساب1007بانک
شــهرشعبهبهشتزهرا)س(بهنامشــهرداریحرممطهرامام)ره(بههمراهاسنادمناقصهدرپاکتالفبه
دســتگاهمناقصهگزارارائهنماید.3( هزینه آگهی: درروزنامههمشــهریوکیهانبهعهدهبرندهمناقصه

میباشــد. 4( مهلت ارائه اسناد:ازتاریخانتشــارآگهیبهمدت10روزدراوقاتاداریجهتدریافتو
تکمیلوتحویلاسنادمناقصهمیباشد.)ساعتتحویلپاکاتتاپایانوقتاداریمیباشد.(5(بدیهیاست
شرکتدرمناقصهوارائهپیشنهادبهمنزلهقبولشروطوتکالیفمقرردراسنادمناقصهونمونهقراردادبوده
وسازماندرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست.ضمنامشروحشرایطمناقصهدراسناددرجشده
اســتکهشــرکتکنندگانبایدمدارکراپسازاخذباقیدقبولیامضاءنمودهودرپاکتهایاکومهر

شده»الف«و»ب«تحویلنمایند.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سام ا...علیها(
www.beheshtezahra.ir

شهرداری تهران
شهرداری صحن مطهر حضرت امام خمینی)ره(

شماره: ۹۷/۶ آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

پنجمین جلسه رسیدگی علنی به اتهامات »علی 
اکبر عمارت ســاز« معاون اجرایــی وقت مدیریت 
شعب بانک تجارت اســتان کرمان در شعبه چهارم 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخالگران 

اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای جلســه وکیل 
مدافع متهم در بخشــی از دفاعیات خود گفت: در خصوص 
اتهام اخال در نظام اقتصادی کشور دادسرا در تطبیق عمل 
موکل با عنوان اتهامی اخال در نظام اقتصادی کشور بر دو 
پایه استوار داشته است که یکی صدور چک های بین بانکی 
بدون پشتوانه به تعداد 3۴۲ فقره و صدور 63 فقره ضمانت 
نامــه جعلی و بر پایه قرارداد های صوری به مبلغ بیش از ۹ 

هزار میلیارد ریال بوده است.
وی در بخــش دیگری از دفاعیات خود اظهارداشــت: 
درخواســت می شــود قرار رفع نقص و تکمیــل تحقیقات 
صادر شــود تا میزان دقیق خسارات برآورد شود همچنین 

درخواست کارشناسی ضمانت نامه را دارم.
متهم جعلی بودن ضمانتنامه ها را پذیرفته

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: 
وکیل در بخشی از دفاعیات خود به مفاد کیفرخواست از این 
جهت که ضمانت نامه ها به سه دسته تقسیم شده و دو دسته 
آن جعلی و یک دســته واهی و جعلی است ایراد گرفته در 
حالی کــه موکل بار ها اذعان به جعلی بودن ضمانت نامه ها 

داشته؛ اما وکیل این سه را با هم مخلوط کرده است.
وی افــزود: متهم خارج از حــدود اختیار ضمانت نامه 
صادر کرده و دادگاه حقوقی در این خصوص رای داده است. 
در باب تعدد جرم، استناد ما به تبصره یک ماده 13۴ قانون 
مجازات اســامی است و دادگاه باید برای هر عنوان جزایی 
مجازات تعیین کند.نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص 
ادعای وکیل مبنی بر اینکه وجــه ضمانت نامه ها پرداخت 
شده اســت گفتنی است بازگشت وجه برخی از آن ها تا دو 
ماه طول کشــیده است آنچه که مهم اســت متهم پی در 
پی چک های بین بانکی را صادر و جایگزین می کرده است. 

در خصوص وجوه تحصیل شــده توسط متهم به اقاریر وی 
استناد شــده و هر ضمانت نامه و چک بین بانکی که خود 
متهم اقرار به جعلی بودن آن ها کرده و عاوه بر آن عوایدی 

که از آن ها حاصل شده مورد بررسی قرار گرفته است.
متهــم: برای صدور ضمانتنامه ها از ســوی بانک 

تشویق شدم
در ادامه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی اکبر 
عمارت ســاز قاضی صلواتی از این متهم خواست در جایگاه 

حاضر شده و آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
متهم پس از حضور در جایگاه گفت: درباره ضمانت نامه ها 
بایــد این نکته را یادآوری کنم که بانک ها و مدیران بانک ها 
همیشه سفارش و تاکید می کنند که ضمانت نامه صادر کنید 
تا منابع به بانک ها بیاید، من هم این اقدام را انجام می دادم 
و چندین نوبت از سوی بانک تشویق شده و پاداش گرفته ام، 

لذا صدور ضمانت نامه یک کار عجیبی نبوده اســت. من در 
ایــن موضوع تاکید دارم که هیــچ جعلی در بحث ضمانت 

نامه ها صورت نگرفته است.
متهــم افزود: ایــن ضمانت نامه هایی که صادر شــده 
اســت مربوط به کل کشــور نبوده بلکه مربــوط به بانک 
تجارت کرمان بوده اســت،  همچنین موضوعی که بســیار 
حائز اهمیت است این اســت که اکنون ضمانت نامه هایی 
که موجود اســت باید پیگیری شــوند، متاسفانه در مورد 
ضمانت نامه هایی که اکنون موجود است از سوی بانک هیچ 
گونه رســیدگی برای پرداخت آنها صورت نگرفته است. در 
خصوص این ضمانت نامه ها باید بدهی ها پرداخت شود و از 
سوی دیگر ضمانت نامه هایی که مشکل دارند باید گفت که 
این ضمانت نامه ها از طرف بانک مرکزی تصویب شده اند و 
اعتبار داشته اند.»عمارت ساز« در ادامه با رد کردن اتهامات 

وارده به خود در زمینه پولشــویی، ارتشا، تملک مال غیر و 
اختــاس، به قانون مبارزه با اخالگــران در نظام اقتصادی 
اشــاره کرد و گفت: دادستانی بنده را بر مبنای بند الف این 
قانون متهم کرده اســت؛ اما بنده نه جعل اسکناســی و نه 
ضرب سکه ای داشته ام و نه قاچاق پول کرده ام، لذا از دادگاه 
تقاضا دارم که این اتهام از پرونده بنده حذف شــود.وی در 
دفــاع از خود در رابطه با اتهام برداشــت وجه به نفع خود 
و دیگــران، تحصیل مال از طریق نامشــروع و خیانت هم 
توضیحاتــی ارائه داد. متهم افزود: یکی دیگر از اتهاماتی که 
در پرونده برای بنده قید شــده است اتهام خسارت وارده به 
بانک تجارت اســتان کرمان است. از دادگاه و شخص قاضی 
تقاضا دارم که بازرســی را بــرای اینکار تعیین کنند که آیا 
بانک تجارت از اقدامات بنده سود برده است یا متضرر شده 
است.»عمارت ســاز« گفت: همچنین این بانک پرونده های 
سایر شعب را آورده است و آنها را جزو طلب خود از من بیان 
کرده اســت؛ اما این درحالی اســت که در بسیاری از موارد 
بنده اصا مدیر آن شعب نبوده ام. در اینجا نماینده دادستان 
به این دفاع واکنش نشــان داد و گفت: بله درست است اما 

شما از مهرهای سایر شعب استفاده می کردید.
متهم پاسخ داد: بله درست است چون من در آن زمان 
معاون اســتان بودم مهرها و اســناد را در اختیار داشتم و 
کســی نبود که بخواهد جلویم را بگیرد، بله درســت است 
من از مهرها استفاده می کردم. همچنین ضمانت نامه هایی 
که توســط اینجانب صادر شده است از نظر قراردادی اصا 
مشــکلی نداشــته اســت. از دادگاه تقاضا دارم که ضمانت 
نامه هایی که اکنون موجود است توسط بانک پیگیری شود 

تا پرداخت گردند.
عمارت ساز در آخرین دفاعیات خود در ارتباط با بدهی 
سه شرکت سیم بکســل هم گفت: بله این مطلب و بدهی 
درست است و این مبلغ به خاطر دیرکرد افزایش یافته است.

قاضی صلواتی در این بخش از جلسه ختم رسیدگی به 
این پرونده را اعام کرد و گفت: حکم در مهلت قانونی صادر 

و اعام خواهد شد.

پس از 5 جلسه دادگاه اعام شد

ختم رسیدگی به پرونده معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت 
استان کرمان

تبریز- خبرنگار کیهان:
دادگستری آذربایجان شرقی احکام و اسامی 12 
نفر از محکومین پرونده معروف فساد مالی شورای 

اسامی و شهرداری تبریز را اعام کرد.
به موجب این اعــام »عباس- عادلی شــهیر« فرزند 
»حسین« به اتهام ارتشا به مبالغ 610 میلیون تومان +۲50 
عدد ســکه تمام بهار آزادی، ۲0 عدد ربع سکه بهار آزادی، 
۲70 میلیون تومان، 150 میلیون تومان و یک قطعه زمین 
به متراژ ۲۲00 مترمربع در شهرک مبل و خودرو به جزای 
نقدی، چهارفقره 13 سال حبس تعزیری، رد مال، 70 ضربه 
شاق و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی و انتشار در 

روزنامه کثیراانتشار محکوم گردید.
»داود بهراء« فرزند بهلول به اتهام ارتشــاء 1 میلیارد 
و 60 میلیــون ریال و ۲۲0 ســکه تمام بهــار آزادی و ۲0 
هزار یورو و رشــاء ۲0 سکه تمام بهار آزادی به 3 فقره 7/5 
سال حبس تعزیری، ۲ سال و 6 ماه حبس تعزیری، جزای 
نقدی، رد مال، 3 ســال انفصال موقــت از خدمات دولتی، 
30 ضربه شاق و انتشار در روزنامه کثیراانتشار »حبیب- 

شیری آذر« فرزند »یوســف« به اتهام ارتشاء 30 هزار دار 
)معادل 100 میلیون تومان در زمان صدور رای( به یک سال 
حبس تعزیری، جزای نقدی، رد مال، 1 سال انفصال موقت 
از خدمات دولتی و 10 ضربه شــاق. »مســلم-مقدوری 
شربیانی« فرزند »کاظم« به اتهام ارتشا ۲50 میلیون تومان 
و فراهم کردن موجبات رشــاء به مبلغ 150 میلیون تومان 
به 7 ســال و 6 ماه حبس تعزیری، جزای نقدی، ۴0 ضربه 

شاق، رد مال و ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی.
»محبــوب - عبداله پور« فرزند »جمشــید« به  اتهام 
ارتشــاء ۲50 میلیون تومان وجه نقد به 3 فقره 8 ســال 
حبس تعزیری، جزای نقدی، 10 ضربه شاق، رد مال و 1 

سال انفصال موقت از خدمات دولتی.
»محمود محمدی« فرزند »حســین« به اتهام ارتشاء 
۲5 ســکه تمام بهار آزادی و 56 میلیون تومان محکوم به 
۲ فقره 7/5 ســال حبس تعزیری، جزای نقدی، ۴0 ضربه 
شاق و رد مال شد. همچنین »سیدرحمان نورثانی« فرزند 
»تیمور« به اتهام ارتشاء ۴5 میلیون تومان و یک پژو پارس 
به ۲ فقره 7/5 سال حبس تعزیری، جزای نقدی، 30 ضربه 

شــاق و 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و رد مال 
محکوم شد.

»مروت بلندی« فرزند »عزت اه« نیز به دلیل ارتشــاء 
160 میلیون تومان به 15 ماه حبس تعزیری، جزای نقدی، 
۴0 ضربه شاق، 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و رد 
مال، محکوم شد. در این پرونده، همچنین »بهروز-مولوی« 
فرزند »محمدحسین« به اتهام رشاء 5۴۹ میلیون تومان به 
5 فقره 75 ضربه شــاق محکوم شده است. ضمن آن که 
»علی ایمانی« فرزند »بایرام علی« نیز به اتهام رشــاء 150 
میلیون تومان به ۲ فقره 7۴ ضربه شــاق، و »داود نامدار«  
فرزند »محمود« به اتهام ۲ فقره رشاء به مبلغ ۲68 میلیون 
تومان به 1 ســال حبس تعزیری، جزای نقدی، 10 ضربه 
شــاق و 6 ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و رد مال، 

محکومیت یافتند.
»امیراحمد یوســفی« فرزند »مســعود« نیز به اتهام 
اعمــال نفوذ برخاف حق و مقررات قانونی  و تحصیل مال 
از طریق نامشــروع به مبلغ 300 میلیــون تومان و فراهم 
نمودن موجبات رشــاء و ارتشــاء به مبلغ 30 هزار دار و 

غصب عنوان به 7 فقره 3 ســال حبس تعزیری و یک فقره 
3 ســال و یک ماه حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مال، 
محکوم شد. احکام تمامی محکومین فوق، بجز نفر آخر در 

روزنامه کثیراانتشار نیز چاپ می شود.
به گزارش دادگستری آذربایجان شرقی، پرونده معروف 
به پرونده شــهرداری تبریز در سال ۹۴ جهت گزارش اداره 
اطاعات استان در دادســرای عمومی و انقاب شهرستان 
تبریز تشکیل شــد و پس از شروع به تحقیقات تعدادی از 
اعضای شورای شهر و شهرداران مناطق تبریز دستگیر و  با 
تکمیل پرونده، برای ۴6 نفر از متهمین کیفرخواست صادر 
و پرونده به دادگاه های کیفری ۲ تبریز ارسال شد که توسط 
دادگاه بدوی برای ۴3 نفر از متهمین حکم محکومیت صادر 
شد و با اعتراض محکوم علیهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر 
اســتان ارسال و پس از رسیدگی، رای قطعی برای ۲۴ نفر 
صادر شد که اسامی 1۲ نفر حسب تبصره ماده 36 از قانون 
مجازات اسامی منتشر گردید و پرونده تعدادی از متهمین 
همچنان مفتوح و در دادگاه تجدیدنظر اســتان و دادسرای 

عمومی و انقاب تبریز تحت رسیدگی می باشد.

احکام 12 محکوم پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز اعام شد

گفت:  حکومتی  تعزیرات  سازمان  سخنگوی 
پرونده های شکایت از خودروسازان در 9 ماه اول 
امسال نسبت به کل پارسال افزایش ۶02 درصدی 

داشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، 
سید یاســر رایگانی در برنامه تلویزیونی پایش در مورد 
شــکایت از خودروســازان گفت: طبق قانون ســازمان 
تعزیرات یک ســازمان رســیدگی کننده اســت، آمار 
پرونده هایی شکایت از خودروسازان در ۹ ماه اول امسال 
نسبت به کل پارسال افزایش 60۲ درصدی داشته است.

رایگانی افزود: ســازمان تعزیرات مســتند به ماده 
7 تعزیرات در ســه مــاه اخیر بیــش از ۲00 میلیارد 
تومان نمایندگی های خودرو هــای خارجی را به دلیل 
گرانفروشی جریمه کرد. همچنین در سه ماه اخیر بیش 
از ۴ هزار پرونده شکایت از خودرویی ها را تعیین تکلیف 

کردیم.
وی در مــورد اینکــه بایــد ســازمان حمایت از 
مصرف کننده از خودروســازان بابت اقدامات اخیرشان 
شــکایت کنــد، اظهارداشــت: ســازمان حمایــت از 
مصرف کننده هیچ شکایتی از خودروسازان نکرده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد
افزایش ۶۰2 درصدی شکایت از خودروسازان

رشت- خبرنگار کیهان:
رئیس پلیس آگاهی گیان از کشــف بیش از 4 

میلیون دار ارز جعلی در شهرستان رشت خبر داد.
سرهنگ رحیم شعبانی اظهار داشــت: کارآگاهان این 
فرماندهی در پی اطاع از اینکه شخصی در شهرستان رشت 
اقدام به توزیع دارهای جعلی می کند،  موضوع را بررسی و 
در تحقیقات خود موفق شدند متهم را شناسایی و در منزلش 
دستگیر کنند.وی با بیان اینکه مأموران در بازرسی از منزل 
متهــم ۴1 هزار و 811 قطعه اســکناس 100 داری جعلی 
معــادل ۴ میلیون و 181 هزار و 100 دار کشــف و ضبط 
کردنــد، افزود: متهم در بازجویی های پلیس ضمن قبول بزه 
انتسابی، اعتراف کرد که این دارهای جعلی را از شخصی در 
یکی از استانهای مرزی گرفته است.متهم 35 ساله با تشکیل 

پرونده به مقام قضایی معرفی شد.

زاهدان- خبرنگار کیهان:
گفت:  »زهک«  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
دختربچه 11 ســاله ای در شهرستان »زهک« در پی 

سوختگی ناشی از حریق چراغ نفتی جان باخت.
ســرهنگ »آیت اه قره گوزلو« افــزود: دختربچه ای 11 
ســاله به نام »ســمانه« دهم دی ماه به علت ســوختگی از 
روســتای »اشترک« شهرســتان زهک توســط خانواده به 
بیمارستان امیرالمؤمنین)ع( منتقل شد که متأسفانه به علت 
شــدت جراحات وارده با وجود تاش های تیم پزشکی فوت 
کرد. وی تصریح کرد: در تحقیقات میدانی مأموران کانتری 
1۲ شهرســتان زهک مشخص شد در شــب حادثه والدین 
این دختربچه به منزل یکی از بســتگان خود رفته بودند، و 
دختربچــه هنگام پرکردن منبع چــراغ نفتی دچار حریق و 
سوختگی شد که پس از انتقال وی به بیمارستان فوت کرد.

فرمانده هنگ مرزی ماکو گفت: با تاش مرزبانان 
بیش از ۷5 هــزار دار ارز خارجــی قاچاق در مرز 

بازرگان کشف و ضبط شد.
به گزارش ایســنا، ســرهنگ شــیرزاد حاجی زاده در 
جمع خبرنگاران گفت: با تاش مرزبانان در پســت کنترلی 
و مراقبــت مرزی مــرز بــازرگان 75500 دار ارز قاچاق از 
مسافران ورودی کشــف و ضبط شد.وی همچنین از کشف 
۲۲750 لیر ترکیه در این مرز خبر داد و افزود: در این ارتباط 
سه نفر از اتباع ترکیه و هفت نفر از اتباع ایرانی دستگیر و با 
تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شدند.فرمانده هنگ 
مرزی ماکو ارزش ارزهای خارجی قاچاق کشــف شده را سه 

میلیارد و ۴75 میلیون ریال اعام کرد.

اصفهان – خبرنگار کیهان:
شماری از کشاورزان اصفهان پس از اتمام مهلت 
10 روزه بــرای دریافــت حقابه خود دیــروز در پل 
خواجوی این شــهر اجتماع کردند و حقابه خود را 

خواستار شدند. 
کشــاورزان اصفهان دوم دی ماه امسال در اجتماعی در 
مهدیه روستای »وجاره« از توابع بخش مرکزی که با حضور 
اعضای نظام صنفی کشــاورزان برگزار شد اعام کردند که 
اگر تا 10 روز آینده پاســخ روشــن و صریحی برای مطالبه 
حقابه خود دریافت نکنند، تجمع خواهند کرد.این کشاورزان 
تحقق وعــده معاون وزیر نیرو را خواســتار شــدند که در 
ماه های گذشته به اصفهان ســفر کرد و به کشاورزان وعده 
داد که حقابه آخرین ســال آبی )۹6،۹7( که 351 میلیون 
متر مکعب برآورد شــده بود را به آنها پرداخت می کند.این 
کشاورزان و باغداران از مناطق و شهرهای شرقی اصفهان از 
جمله زیار، جرقویه، ورزنه، اژیه، هرند، برآن و خوراســگان و 
شهرستان های غربی شامل نجف آباد، فاورجان، خمینی شهر، 
لنجان و مبارکه بر لزوم حمایت و توجه بیشتر مسئوان برای 
حل معضــات فرارو تاکید کردند.این عده پیش از این و در 
ماه های اخیر با حضور در برخی مکان های از قبل اعام شده 
خواهان تخصیص حقابه خود برای کشــت پاییزه و جبران 
خســارت های ناشی از خشکســالی شــدند و از مسئوان 
خواستند تا برای حل مشکاتشان تدبیر کنند. کاهش بارش 
در سال های زراعی قبلی در حوضه آبریز فات مرکزی ایران 
که زاینده رود بزرگترین رودخانه آن به شــمار می رود، باعث 
شــده تا میزان آب ورودی به ســد زاینده رود نیز به حداقل 
خود برســد و امکان تخصیص آب برای کشــت کشاورزان 
غرب و شرق اصفهان وجود نداشته باشد.کشاورزان اصفهانی 
می گویند براساس طومار تاریخی شیخ بهایی از قدیم اایام از 

محل زاینده رود دارای سهم و حقابه هستند.

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان سمنان  از 
بازداشت دو تن از کارکنان اداره کل صنایع دستی و 

گردشگری این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی درباره بازداشت دو تن از 
کارکنان اداره کل صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: به 
دنبال گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان مبنی بر وقوع 
ارتشــاء و اختاس در اداره کل صنایع دستی و گردشگری 
اســتان سمنان، پرونده امر رسیدگی به شعبه سوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقاب مرکز استان سمنان ارجاع شد.
وی خاطرنشــان کرد: پس از دایل، با عنایت به درجه 
مجازات قانونی اتهامات انتسابی در راستای ماده 180 قانون 
آیین دادرســی کیفری، این دو نفر با دستور بازپرس پرونده 
راسا جلب شده و پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت 
موقت بازداشت شدند و تحقیقات برای مشخص شدن میزان 

دقیق ارتشاء و اختاس ادامه دارد.

کشف بالغ بر 4 میلیون دار 
ارز جعلی در رشت

چراغ نفتی بای جان 
دختربچه 11 ساله

دستگیری 1۰ قاچاقچی ارز 
در مرز بازرگان

کشاورزان اصفهان 
حقابه خود را خواستار شدند

بازداشت 2 اختاس گر در سمنان 

انتشار بوی نامطبوع در  از  عصر دیروز خبرهایی 
نقاط مختلف تهران در ســطح خبرگزاری ها و فضای 

مجازی مخابره شد.
در همین زمینه مدیرکل حفاظت محیط زیست تهران 
در گفت وگو با شــبکه خبر ســیما گفت: هنوز منشــا بوی 
نامطبوع در تهران مشخص نشده است و هر خبر و اطاعات 

منتشر شده در رسانه ها، غیرمستند است.
کانتری افزود: از ساعت 16 گزارش هایی مبنی بر بوی 
نامطبوع در مناطق 6،۲، 7، 8، 1۲ و 1۹ شــهرداری تهران 
منتشــر شــد و خود من هم در منطقه بلوار کشاورز این بو 
را احســاس کردم.وی ادامه داد: کارگــروه ویژه ای با حضور 
نمایندگان هواشناسی، شهرداری و آتش نشانی تشکیل شد تا 
به بررســی و جست وجو درباره منشا بوی نامطبوع در تهران 
بپردازد که تاکنون هیچ منشا و منبعی برای انتشار این بوی 
نامطبوع پیدا نشده اســت.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
تهران افزود: یکــی از گزینه های احتمالی این بو مرکاکتون 
است که شرکت گاز برای بهتر سوختن گاز شهری استفاده 
می کند اما مدیرکل شرکت گاز تهران نشت این ماده را تایید 
نکرده اســت. پسماندها و سوختن زباله هم در اطراف تهران 
بررسی شد که نتیجه آن منفی بود و تاکنون هواشناسی هم 

منبعی برای این بو شناسایی نکرده است.
تأیید نشدن منشأ بوی نامطبوع در منطقه حسن آباد

سخنگوی سازمان مدیریت بحران شهر تهران هم گفت: 

اینکه می گویند منشــأ بوی نامطبوع شهر تهران در منطقه 
حسن آباد است، تأیید نمی شود و این بو در ۲۲ منطقه شهر 

تهران وجود دارد و منشأ آن معلوم نیست.
صمیم مرادی روزبهانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: 
با توجه به ریســک هایی که وجود دارد ما در ابتدا شبکه گاز 
را که قابل انفجار اســت بررســی کردیم و مرحله دوم، مواد 
خطرناک را بررســی کردیم و طبق بررسی های انجام شده 
بوی نامطبوع از زباله های آرادکوه منتفی شد و در حال حاضر 
شــرکت گاز،  محیط زیست و آتش نشانی به دنبال شناسایی 

منشأ بوی نامطبوع تهران هستند.
رد ترکیدگی لوله فاضاب در میدان انقاب

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران نیز 
ترکیدگی لوله فاضاب در میدان انقاب را رد کرد.

همچنین به گزارش ایرنا، سخنگوی سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شــهر تهران نیز گفت: براســاس گزارش 
آبفا، شرکت گاز و نیز پاایشگاه تهران اعام کردند که هیچ 

حادثه ای در تاسیسات این نهادها رخ نداده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران هم اعام کرد: 
براساس اعام هواشناسی و دیگر نهادهای متولی، منشا بوی 
نامطبوع ناشی از مشــکل آلودگی هوایی نیست بلکه منشا 

زمینی دارد و خطرناک نیز نیست.
گفتنی است، تا زمان تنظیم خبر علت اصلی انتشار بوی 

نامطبوع در تهران به طور رسمی اعام نشد.

خبرهای ضدونقیض از انتشار بوی نامطبوع در تهران

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: نفت خام قاچاق 
به ارزش سه میلیارد و 800 میلیون ریال در شهرستان 

هویزه کشف و ضبط شد. 
به گزارش ایرنا، سرتیپ حیدر عباس زاده، اظهار داشت: 
در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاا و سوخت، 
مأموران مبارزه با قاچاق کاا و ارز آگاهی شهرستان هویزه با 
 اشراف اطاعاتی یک شرکت قاچاق نفت را شناسایی کردند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران پلیس با اقدامات 
اطاعاتی چهار  تانکر حامل ســوخت قاچاق را در شــرکت 
مذکور شناسایی و در یک عملیات موفق آنها را توقیف کردند.
سردار عباس زاده ادامه داد: ماموران پلیس در بازرسی از 
کامیون های توقیفی مقدار 1۲0هزار لیتر نفت خام قاچاق را 
که در تانکرهای خودروهای مذکور بارگیری شده بود، کشف 

و ضبط کردند و در این رابطه چهار متهم دستگیر شدند.

کشف حدود 4میلیارد ریال نفت خام قاچاق در هویزه 



اخبار كشور

درمکتب امام

از خودتان شروع کنید
بــرادران بايد متوجه باشــند كــه هر صفت كاى كه در دنيا بخواهد باشــد، 

هر شــخص بايد از خودش روع كند. شــا اگر بخواهيد انقاب اسامى، انقاب 

فرهنگى در ايران پياده كنيد بايد اين انقاب اول از باطن خودتان باشد؛ روح شا 

منقلب بشود.
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صفحه 11
پنج شنبه 1۳ دی 1۳۹۷

۲۶ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹1

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
تکرار ادعای غربی ها توسط روزنامه دولت؛

باید در منطقه خویشتندار باشیم!
سرویس سیاسی-

روزنامه ايران ارگان دولت روز گذشته با انتشار گفت وگويی با يکی از به اصطاح كارشناسان مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري، درباره سياست دولت درباره »منطقه قوي تر، به جاي قوي ترين در منطقه« به نقل از وی نوشت: »اولين 
شــرط ورود به منطقه قوي تر، خويشــتنداري است. به اين معني كه ابتدا بايد خود ما در رابطه با آنچه در منطقه صورت 
بدهيم و درباره منطقه اي كه بايد داشته باشيم، در داخل اجماع حاصل كنيم، در گام بعدي، يعني پس از شکل گيري اين 
اجماع در طرف ايراني، مي توانيم به ســراغ كشــورهاي ديگر برويم و از آنان بخواهيم تا براساس اين متد فکري كه حاصل 
آن ســود و نفع براي همه كشــورها است، وارد گفت و گو شوند. ما بايد به يك نوع از تعامات منطقه اي فکر كنيم كه همه 
كشــورها بتوانند بخشــي از منافع حياتي را كه براي خودشان درنظر مي گيرند، به دست بياورند. شناختن اين حق براي 

ديگران مي تواند شروع اين كار باشد«
چنين اظهارات عجيب و مضحکی در حالی از تريبون رسمی دولتی مطرح می شود كه مقامات آمريکائی و اروپايی همواره 
به دايل پوچ و واهی ايران را به فعاليتهای مخرب در منطقه و حمايت از آشوب متهم می كنند حال آنکه برخاف ادعای 
غربی ها، سياست منطقه ای ايران در راستای برقراری ثبات و مبارزه با تروريسم شکل گرفته است و تکرار چنين ادعايی از 

سوی روزنامه دولت اقدامی عجيب و قابل تامل است. 
 گفتنی است دولتی ها طی يکی دوسال  سال گذشته مدام در مطبوعات و رسانه های خود لزوم كوتاه آمدن از سياست های 
انقابی ايران در منطقه، كاهش حمايت از متحدان استراتژيك منطقه ای و گفت وگوی بی پشتوانه با كشورهای مرتجع منطقه را 
ترويج می كنند در حاليکه قدرت اول منطقه ای شدن جزو اهداف روشن سند باادستی چشم انداز 20 ساله كشور است.مدافعان 
چنين طرحی بر لزوم شروع مدل مذاكرات برجام در منطقه با كشوری مانند عربستان سعودی اصرار می ورزند و با پررنگ 
جلوه دادن سايه جنگ ميان رياض و تهران،  دست دراز كردن به سوی سعودی ها و شروع برجام منطقه ای را توجيه می كنند.
در اين رويکرد هيچ توجهی به پياده نظام بودن رياض در خط مشی خاورميانه ای آمريکا و رژيم صهيونيستی نمی شود. 
در اصل سعودی ها نزديك به يك قرن است كه مجری طرح های منطقه ای قدرت های بزرگ هستند. در كنار اين آل سعود 
خصومت ريشه ای با شيعيان و به خصوص ايران دارد كه پس از انقاب اسامی اين خصومت صدچندان شده و تا توانسته 
با كمك به گروه های تروريست معاند ايران و كشورهای متخاصم مانند رژيم صدام، به منافع ايران آسيب زده است.حال آيا 
گفت وگو و مذاكره با آمريکا و برخی شركای مرتجع منطقه ای اش می تواند منافع ايران را تامين كند؟ اگر ايران در طول دو 
دهه اخير سياست های منطقه ای خود را دنبال نمی كرد تا كشورهای منطقه ای مانند عربستان از تهران رضايت داشته باشند،  

آيا ايران در حال حاضر از موقعيت و قدرت منطقه ای كنونی برخوردار بود؟  بدون شك پاسخ به اين سؤاات منفی است.
اینکه برجام شکست خورد دلیل آن منتقدین هستند!

روزنامه زنجيره ای آرمان طی يادداشتی به سنت هميشگی ضمن هتاكی به منتقدين عملکرد دولت بخصوص در حوزه 
سياست خارجی دليل شکست برجام را »سنگ اندازی دلواپس ها« خواند!

در اين يادداشت آمده است: هنگامی كه دلواپسان نتوانستند مانع برجام شوند، دنبال اتهام زنی به دولت رفته و عليه 
برجام سخن گفتند و در راه اجرای آن موانع متعدد ايجاد كردند كه در نهايت كشورمقابل هم واكنش نشان داد و در نهايت 
شركت هايی كه از سوی آنها به ايران برای فعاليت آمده بودند يکی پس از ديگری را تهديد و آن شركت ها از كشور خارج شدند.
اين يادداشت وقيحانه مدعی است كه ايران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکرده و كشور مقابل يعنی آمريکا 

مجبور به واكنش و خروج از آن شد!
از اين منظر آمريکا چند سالی كرامت به خرج داده و در مقابل بدعهدی ايران سکوت و در نهايت مجبور به خروج از 
برجام شــده اســت در حالی كه بر اساس گزارشات متعدد آژانس ايران به تمامی تعهدات خود عمل كرده است، در مقابل 
آمريکا و ديگر كشورهای اروپايی نه تنها تحريم ها را برنداشته اند كه در اين مدت هر روز بر ميزان تحريم ها افزوده شده است.

نکته ديگر اينکه ادعای روزنامه زنجيره ای آرمان اين است كه منتقدين دولت زمينه ساز خروج آمريکا از برجام شده اند، روی 
سخن اينجا است كه مگر منتقدين چه گفته اند كه اين گونه عصبانيت زنجيره ای ها را سبب شده است؟! جز اينکه يك نمونه 
از مواهب برجام برای ملت ايران شمرده شود تا همگان دايل استمرار حضور ايران در آن را بدانند و نسبت به آن آگاه شوند؟!

هدف FATF، اصاح ضعف های اجرایی قوانین داخلی است!
روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: »حسينعلی اميری، معاون پارلمانی رئيس جمهور پيش از اين در واكنش به انتقادات 
عده ای از نمايندگان مجلس در تصويب لوايح مرتبط با تعليق عضويت ايران در فهرست سياه FATF...گفته بود:»...ما در 
مواردی مثل مبارزه با پولشــويی و مبارزه با تأمين مالی تروريســم در كشور قانون داريم. اين قانون در اجرا ضعف هايی از 

خودش نشان داده است كه نياز به تکميل و اصاح دارد و در همان راستا اين كارها انجام می شود«.«
گفتنی است ايحه مبارزه با پولشويي در سال1386 در مجلس شوراي اسامي تصويب و به قانون تبديل شد و بعد از 
تائيد شوراي نگهبان، در تاريخ 11 آذرماه 88 آئين نامه اجرايي آن نيز تدوين و از سوي دولت وقت اباغ شد. بنابراين چنانچه 
دولت اراده اي براي مقابله با پولشويي دارد، به آساني و بي آنکه نيازي به FATF باشد مي تواند با اين پديده پلشت مقابله كند.
عاوه بــر اين »واحد اطاعات مالــی« )FINANCIAL  INTELLIGENCE UNIT( همان گونه كه از نامش 
پيداست مركزی است كه به محرمانه ترين اطاعات مالی كشور دسترسی دارد. اين واحد به تمام سامانه های مالی و اقتصادی 
كشــور )سيســتم بانکی، گمرک، سازمان مالياتی، بيمه، بورس و...( دسترسی مستقيم و نامحدود دارد و از اين منظر يك 

واحد ويژه و منحصر به فرد است. 
واحد اطاعات مالی دسترسی خاص و ويژه ای به سامانه های مالی كشور دارد. همچنين اين واحد از سامانه های ارزيابی 
و كنترل خاصی نيز برخوردار است كه به آن امکان رصد و پايش لحظه ای تراكنش های مالی و مبادات را می دهد. برای 
نمونه يکی از اين سامانه ها با رصد تراكنش ها و حساب های بانکی، هرگونه كاركرد غيرعادی يك حساب را اعام می كند و 
 FATF نسبت به آن هشدار می دهد.سؤال اينجاست كه با وجود چنين احاطه و دسترسی خاصی، چه نيازی به پيوستن به

برای مبارزه با پولشويی هست؟!
پالس فتنه و گردن کشی مقابل قانون توسط روزنامه زنجیره ای!

روزنامه همدلی در گزارشــی نوشــت:»از تركيب جديد شورای نگهبان...مشخص است كه ديوار »نظارت استصوابی« 
محکم تر از هميشه در مقابل اصاح طلبان چيده شده است.اصاح طلبان شايد بهتر باشد از همين روزهای نخست موضع 
خود در قبال نظارت اســتصوابی را به صورت شــفاف و بی پرده بر زبان بياورند و تبيين كنند كه اگر اين مانع همچنان از 
ســوی »َحَرم قدرت« در مقابلشــان گذاشته شود، چه تصميمی درباره حضور يا عدم حضور در دو انتخابات تعيين كننده 
پيش رو خواهند گرفت. اگر قرار باشد كه اصاح طلبان همچنان در پوسته »تدبير و اميد« بمانند، پس ديگر چيزی از هويت 
اصاح طلبی شان باقی نمی ماند، اما اگر بخواهند همچنان اصاح طلب بمانند و »تن به صحنه آرايی های خطرناک« ندهند، 

اميدی برای بقايشان وجود خواهد داشت«.
اين روزنامه زنجيره ای در اين مطلب با  اشــاره به اظهارنظر يکی از ســران فتنه در ســال 88 مبنی بر »تن ندادن به 
صحنه آرايی های خطرناک« در حقيقت پالس فتنه و گردن كشی مقابل قانون داده است و به طور تلويحی، اصاح طلبی را 

ادامه مسير سران فتنه ناميده است.
اين در حالی اســت كه نظارت استصوابی در يك كام بررســی شرايط نامزدها با شرايط قانونی ازم برای حضور در 
مسئوليت های كان نظام است. موضوع »احرازصاحيت«، بررسی انطباق شرايط و خصوصيات افراد با شرايطی است كه 
دارا بودن آن برای تصدی يك شغل و يا مسئوليت، ازم و ضروری است و اين بررسی و تحقيق نه فقط در همه دنيا و برای 
تصدی همه مسئوليت ها وجود دارد بلکه يك اصل بديهی است. نبايد ساده انديشی كرد و از اين نکته غافل بود كه نظارت 
استصوابی يعنی دروازه بانی مراكز تصميم ساز نظام. دشمن با بهانه های مختلف همواره به دنبال حذف نظارت شورای نگهبان 
بوده است و اين موضوع، يکی از اهداف تعريف شده در استراتژی آمريکا عليه موجوديت جمهوری اسامی ايران است كه 
بارها به صراحت از آن ياد كرده اند و در تمامی فتنه های ريز و درشت از سوی فتنه گران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.

اگر مؤمنان ايمان داشته باشند و در راه خدا، تاش كنند، خداوند آنها را 
ياری خواهد داد. در جنگ بدر وقتی مؤمنانی كه دين خدا را ياری می كردند، 
خود را در مقابل دشمن، ضعيف ديدند، به درگاه الهی استغاثه كردند و خداوند 
نيــز آنها را به گونه ای كه تصور نمی كردند ياری كرد و هزاران مائکه را برای 

كمك به مؤمنان فرستاد.
سيدحسن نصراه می فرمود اين مسئله مخصوص جنگ بدر نبود، بلکه ما 
آن را با چشم خود ديديم؛ در جنگ 33 روزه اسرائيل عليه حزب اه، نيروهای 
ما در موقعيتی قرار گرفتند كه در منطقه ای محاصره شده و حتی چيزی برای 
خوردن نداشتند، اما وقتی مکالمات صهيونيست ها را شنود می كرديم، فهميديم 
كه در حال عقب نشينی هستند؛ آنها می گفتند مردان سفيدپوشی را می بينند 
كه با شمشير به جنگ با آنها می پردازند! همين مسئله سبب شد تا جنگ 33 
روزه با شکست اسرائيل و پيروزی حزب اه كه در آن زمان موقعيت اكنون را 

در بين مردم و دولت لبنان نداشت، همراه شود.
نمی شــود گفت اينها دروغ اســت؛ از ســويی آيات قــرآن، اين مطلب 
را بيــان می كند؛ از ســوی ديگــر شــواهد و قرائن دالت بــر صداقت اين 
ســخن دارد؛ چــرا كــه باقــی مانــدن حــزب اه و شکســت اســرائيل 
 بــا آن همه تجهيــزات نظامی، بر اســاس اســباب ظاهری ناشــدنی بود.

اسباب ظاهری، علت تامه پيروزی نيست
 بايد باور كنيم كه همه چيز به همين اسباب ظاهری بستگی ندارد، نيروی 
انسانی، تکنولوژی، صنعت و ساير امور، ابزار هستند و بايد هم از آن ها استفاده 
كرد؛ اما علت تامه نيستند؛ آنها ابزار امتحان هستند، ولی تدبير نهايی در دستگاه 
 الهی صورت می گيرد. اگر اين مسئله را باور كنيم، می توانيم مشکات را حل كنيم.
در جريان انقاب، روزی نبود كه معجزه اتفاق نيفتد؛ شما هم در دفاع مقدس، 
هــر روز نمونه هــای آن را ديده ايد، اما اينکه چه انــدازه توجه كرده و تحليل 

كرده ايد، امر ديگری است.
اختافات فکری، ریشه همه اختافات  

بايد ببينيم اميد ما به كيست؟ برخی ته دلشان اين است كه مگر می شود 
با آمريکا مقابله كرد؟ مگر می توان جلوی ابرقدرت جهان ايســتاد؟ اگر دل ها 
و فکرهاعوض شــده و به سمت خدا متمايل شــود، می توان از دستگاه الهی 
 اســتفاده كرد و هم منافع دنيوی و هم سعادت اخروی جامعه را تأمين كرد.
بايد خودمان را بررسی و ارزيابی كنيم و ببينيم چقدر به اين مسئله باور داريم؛ 
باور كنيم كه امداد غيبی منحصر به جنگ بدر و جنگ 33 روزه حزب اه نبود؛ 

اگر فکر و دل ما به خدا متصل باشد، هنوز هم اين امدادها ادامه دارد. 
 بايــد ايــن فکــر را در خودمــان و اطرافيانمان تقويــت و ترويج كنيم.

ســپردن كار به دست خدا، به معنای تنبلی نيست، شيطان نبايد ما را فريب 
دهد تا به بهانه اينکه كارها به دست خداست، تنبلی كرده و كاری انجام ندهيم. 
بلکــه بايد تا پای جان در راه خدا تاش كنيم ولی بايد بدانيم كه نتيجه كار، 

در گرو خواست اوست.
راه بهره مندی از امداد غیبی 

باور به غيب از ويژگی های مؤمنان اســت. باور كنيم كه دست خدا، ما را 
ياری خواهد كرد و اوليای الهی با قدرتی كه خدا به آنها داده است، می توانند 
دوستانشان را ياری و برايمان دعا كنند. هرگز توسل به امام عصر)عج( و ساير 
ائمه  عليهم السام و حضرت معصومه )س( را فراموش نکنيم؛ بدون رودربايستی 
بگويم اگر تمام تکيه ما به همين اسباب ظاهری باشد و روح كار يعنی توجه به 

خدا را ناديده بگيريم، كار ما با ساير كفار، تفاوتی نخواهد داشت.
امام )ره(، ياران باوفايش و ســربازانی كه با اشاره ايشان جانشان را تقديم 
كردند، برای ما الگو هستند؛ بايد خودمان اين روحيه را داشته باشيم و به نسل 
بعد نيز منتقل كنيم. بايد توكل بر خدا، توسل به اوليای الهی، اطاعت از رهبری 
و خدمت به مســتضعفين، اســاس كار باشد؛ اگر چنين روحيه و نيتی داريم، 
بدانيم كه »لينصرن اه من ينصره«. اگر رهبری با قاطعيت نظری می دهند و 
می گويند 25 سال ديگر، اسرائيل وجود نخواهد داشت، به خاطر باور به همين 
مسئله است؛ وگرنه با چه اعتمادی اين سخن را بر زبان می رانند؟ ايشان باور 

دارند كه »لينصرن اه من ينصره«.
بیانات آیت اه مصباح یزدي )دام ظله( 
در دیدار با جمعی از رزمندگان دفاع مقدس؛ قم ؛97/9/13

زال بصيرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود. 

پیش بینی نابودی اسرائیل
 نتیجه اعتقاد به نصرت الهی

چند ماهی از پذیرش قطعنامه از سوی 
ایران می گذشت و جنگ به پایان رسیده بود. 
بازسازی مناطق آسیب دیده و اوضاع خاص 
بعد از جنگ، از امور مهمی بود که وقت و هزینه 
زیادی از کشور را به خود اختصاص می داد. در 
این شرایط به ناگاه خبری در رسانه ها، نظر 
همگان را به خود جلب کرد: امام خمینی)ره( 
پیام مهمی بــرای میخائیل گورباچف، رهبر 
اتحاد جماهیر شوروی نوشته است. رسانه های 
جهان که به دقت رفتارهای امام را زیر نظر 
داشــتند، در این خصــوص گمانه زنی های 
مختلفی کردند: آیا جمهوری اسامی ایران 
برای اصاح خرابی های بعد از جنگ، خواهان 
یاری شوروی است؟ آیا ایران با پشت کردن 
به غرب، قصد متحد شدن با کمونیسم را دارد؟ 
آیا بناست ایران برخاف سیاست نه شرقی نه 
غربی خود، در دامان بلوک شرق فرو غلتد؟ 

موضوع این نامه چیست؟
اما سياســت امام مکتوم ماندن متن نامه بود. 
بــرای اباغ ايــن پيام مهم، هيئتی ســه نفره به 
سرپرســتی آيت اه جوادی آملی انتخاب شدند. 
ديگر اعضا عبــارت بودند از دكتــر محمد جواد 
اريجانی و مرحوم خانم طاهره دباغ. راســتی چرا 
امام خمينی به روال سياســت رايج، از افرادی كه 
در روابط ديپلماسی، چهره های شناخته شده تری 
هستند، استفاده نکرده است؟ سؤاات بی پاسخ و 

همه چيز در ابهام بود.
روز سفر تعيين شد: سيزدهم دی ماه. خطرات 
مختلفی اين سفر را تهديد می كرد از جمله احتمال 
ربــودن هواپيما و بردن آن به آمريکا يا اســرائيل 
برای دست يابی به پيام امام. حتی انهدام هواپيما 
در آســمان نيز  تصوری دور به نظر نمی رسيد. اما 
مســافران شوروی با دلی ماامال از ايمان و اتکال 
به قدرت ايزال الهی، سوار شدند و ساعاتی بعد به 
ســامت، وارد مركز سرزمين پهناور بلوک شرق، 

مسکو گرديدند. 
اينجا يك كشــور ابرقدرت اســت. حاكميت 
كمونيسم هفتاد سال فطرت های خدا جوی انسانها 
را ســركوب كرده و موج تيره كفــر و بی خدايی 
محيط را فرا گرفته اســت. گوهر عبوديت، مفقود 
شده و ندای»انتم الفقراء الی اه« در درون توده ها 
خاموش گرديده. راستی چه دشوار است فرود آمدن 
در سرزمينی بدون مأذنه و بدون دعوت به سجود 

در پيشگاه معبود.
وقت ماقات در »كاخ كرملين« مشخص شد... 

كاخ! وسيله ای برای فريب اهل دنيا و دامی گسترده 
برای اسارت چشمان سطحی نگر آنها. اما در ديده 
حق طلبان و داعيان به سوی كمال و حقيقت، كاخ، 
»توده ای از خاک« است! پيامبر اعظم)ص( نامه هايی 
به حاكمان سرزمين های مختلف فرستاد و آنان را به 
اسام دعوت فرمود از جمله به سوی دو ابرقدرت 
آن دوران »روم و ايران« پيك هايی گسيل داشت. 
قاصدان پيامبر)ص( هنگام ورود به كاخ شاهان، از 
ديدن آن همه زيبايی و جال، فريفته نشدند و فر 
و شکوه كاخ ها را به چيزی نگرفتند. و امروز مردی 
از ســاله ابراهيم)ع( و از نسل رسول)ص( در اين 
كاخ مجلل اما آكنده از ظلمت الحاد، چراغ حقيقت 
می افروزد.گورباچف چند سالی می شد كه رهبری 
شوروی سوسياليســتی را برعهده گرفته بود، اما 
برخاف رهبران گذشــته، فضای تنگ و نفسگير 
كمونيسم را قدری گشوده و به اصاحات اقتصادی، 
معروف به »پرسترويکا« و آزادی های دينی اقدام 
نموده بود. لذا عما برخی از قوانين كمونيســم را 
زير پا نهاده و اميد می رفت با ضربه نهايی بر پيکره 
كمونيسم برای هميشه اين مکتب گمراه را به زباله 

دان تاريخ بسپارد.
نامــه، در حضــور گورباچف خوانده شــد و 
مترجمين آن را به زبان روســی برگرداندند. افق 
بلنــد و مفاهيم عميق نامه، رهبر ابرقدرت جهانی 
را در ابای ســطور آن، در بند می كشيد و باعث 
می شد واكنش هايی ناخواسته از خود بروز دهد. نامه 
عرشی امام عبارت بود از چند »انذار« و »تحذير« 

و »دعوت«.
اما چکیده ای از سرفصل های نامه:

1. انذار
امــام بزرگوار در برخــی از عبارات نامه خود، 

هشدارهای مهمی به رهبر شوروی داده و با درايتی 
عميق، نابــودی مکتب كمونيســم را پيش بينی 
 كــرده بودند. برخی هشــدارهای امام)ره(، چنين

 است:
- در سياست حاكمان گذشته داير بر خدازدايی 

و دين ستيزی تجديد نظر كنيد.
- مشکل اساسی شما، مالکيت و اقتصاد و آزادی 
نيســت بلکه عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان 
مشــکلی كه غرب را به ابتذال و بن بست كشانده 

يا خواهد كشاند.
- از اين پس كمونيسم را بايد در موزه های تاريخ 
جهان جست وجو كرد چرا كه ماركسيسم جوابگوی 

هيچ نيازی از نيازهای واقعی انسان نيست.
- با ماديت نمی توان بشريت را از بحران عدم 

اعتقاد به معنويت بدر آورد.
- رهبر چين اولين ضربه را به كمونيسم زد و 
شما دومين و آخرين ضربه را بر پيکر آن نواختيد. 

امروز چيزی به نام كمونيسم در جهان نداريم!
2.تحذیر

   رهبر فرزانه انقاب، به فراست در يافته بودند 
كه با نابودی كمونيسم، شوروی به دامن غرب فرو 
می غلتد لذا گورباچف را از اتخاذ تصميماتی كه به 

اين رويکرد منجر شود پرهيز داده بودند:
- ممکن است از شيوه های ناصحيح و عملکرد 
غلط قدرتمندان پيشين كمونيسم در زمينه اقتصاد، 

باغ سبز دنيای غرب رخ بنمايد.
- اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره های كور 
اقتصادی سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به 
كانون سرمايه داری غرب حل كنيد، نه تنها دردی از 
جامعه خود را دوا نکرده ايد كه ديگران بايد بيايند 

و اشتباهات شما را جبران كنند.

3. دعوت
   امام عزيز، پيامبر گونه رهبر شــوروی را به 
خوبيها، روشــنايی ها و به ســعادت دنيا و آخرت 

دعوت كردند:
- آخرين ايه های پوسيده ۷0 سال كژی جهان 

كمونيسم را از چهره كشور خود بزداييد.
- انســان در فطرت خود هر كمالی را به طور 
مطلــق می خواهد و قدرت مطلــق و علم مطلق، 

خداست.)دعوت به توحيد(
- اشــتياق به زندگی ابدی در نهاد هر انسانی، 

نشانه وجود جهان جاويد است.)دعوت به معاد(
- صاحبان علوم خود را به نوشته های فاسفه 
و حکمای اســامی مانند فارابی، بوعلی ســينا، 
سهروردی و صدرالمتألهين ارجاع دهيد.)مقايسه 

فلسفه مادی و فلسفه اسامی(
- برای بررســی آثار عارفان مسلمان خصوصا 
محی الدين عربی خبرگان تيزهوشی در اين علوم 
را روانه قم كنيد تا چند سالی بلکه بتوانند از عمق 
معرفت آگاه گردند. )روی آوردن به عرفان اسامی(

- از شما می خواهم در باره اسام به طور جدی 
تحقيق و تفحص كنيد كه می تواند وسيله راحتی و 

نجات همه ملت ها باشد.
- جمهوری اسامی ايران به عنوان بزرگ ترين و 
قدرتمندترين پايگاه جهان اسام به راحتی می تواند 

خأ اعتقادی نظام شما را پر كند.
گورباچف خاضعانه، پاســخ امــام را به آينده 
موكــول نمــود و دو مــاه بعد در هفتم اســفند 
ماه،  توسط وزير خارجه خود پاسخی فرستاد ولی 

نشان داد كه عمق پيام امام را نفهميده است.
زمانــی كه امام برای گورباچف نامه فرســتاد 
شــوروی در اوج قدرت بود اما كمتر از ســه سال 
پيش بينی او به حقيقت پيوست و اتحاد جماهير 
شوروی از هم فرو پاشيد و رو به غرب و سياستهای 

آن نمود.
سالها بعد گورباچف در مصاحبه ای اظهار تأسف 
كرده بود كه اگر ما پيشگويی های آيت اه خمينی 
را در آن پيام جدی می گرفتيم امروز قطعا شــاهد 

چنين وضعيتی نبوديم!
هر چند رهبران دول، مقصــود امام را درک 
نکردند، اما ملت ها پيام امام را دريافتند. خانم دباغ در 
خاطرات خود اظهار می دارد كه در سفر به برخی از 
كشورها، جوانانی نزد ما می آمدند و اظهار می داشتند 
ما هنگامی كه پيام امام را خوانديم به حقانيت اسام 

پی برديم و مسلمان شديم. 
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

به مناسبت سالگرد اباغ پیام تاریخی حضرت امام به گورباچف

تابش نور حق در كاخ كرملین

رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش 
به اســتعفای وزیر بهداشت گفت: بنده هم 
می توانم در جمع بازنشستگان شرکت کنم 
و بگویم پول به شما داده نشده و با دستمالی  
اشکم را هم پاک کنم؛ اینکه مشکلی را حل 

نمی کند.
محمد باقر نوبخت رئيس  ســازمان برنامه و 
بودجه در حاشــيه جلسه هيئت وزيران در جمع 
خبرنگاران با  اشاره به برخی حواشی ايجاد پيرامون 
موضوع تخصيص بودجه به وزارت بهداشت گفت:  
 وزارت بهداشــت بايد 3 هزار ميليارد هزينه های 
علی الحساب را كه متعلق به هزينه های عمرانی 
است برگرداند. بر اساس مستندات تاكنون سه هزار 
ميليارد تومان بر اساس تبصره 5 اسناد خزانه در 
اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته تا اين وزارت خانه 

بدهی های خود را پرداخت كند.
نوبخت اضافــه كرد: حال اينکــه پرداخت 
بدهی بازنشستگان در دستور كار باشد يا بدهی 
شركت های دارويی و داروخانه ها ، وزارت بهداشت 

پرداخت بدهی شركت های دارويی و داروخانه ها 
را اولويت خود قرار داد. كشور دچار دشواری است 

و بايد همه مشکات و مسائل را برطرف كنيم.
وی ادامه داد:  وزارت بهداشت كماكان با وجود 
رديف های اعتباری كه پرداخت شده آن قدر بدهکار 
اســت كه ما مجبور شديم از مقام معظم رهبری 
درخواست كنيم تا 500 ميليون يورو از صندوق 
توسعه ملی برداشت  نماييم تا اين وزارت خانه بتواند 
بدهی خود به شركت های دارويی را پرداخت كند.
وی خاطر نشان كرد: وزارت بهداشت مضاف بر 
رديف های اصلی كه در قانون وجود دارد ، 3هزار 
ميليارد تومان نيز به صورت علی الحســاب برای 
پرداخت به شركت های دارويی و داروخانه ها گرفته 
كه چنين مجوزی برای اين كار وجود نداشته است.
نوبخت با بيان اين كه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی 3000 ميليارد تومان را كه به 
صورت علی الحساب از ســازمان برنامه و بودجه 
گرفته به اين سازمان بازگرداند اظهار داشت: من 
به عنوان رئيس  سازمان برنامه و بودجه بايد اعتبار 

مربوط به طرح های عمرانی را پرداخت كنم و همه 
بدانند كه من تحت هيچ شرايطی از اين موضوع 

گذشت نخواهم كرد.
نوبخت ادامه داد: در حال حاضر پرونده های 
بســياری برای تخصيص روی ميز خزانه وزارت 
اقتصاد قرار دارد اما اينکه گفته شــود به من پول 
دهيد تا كاری را انجام دهم اين گونه نيست؛ ما به 
شما می گوييم كه به مقدار معينی پول داريد كه 
بايد آن را مديريت كنيد. اينکه ما مشکاتی را كه 
بايد از طريق اصاح برطرف كنيم به گردن ديگری 
بيندازيم كار صحيحی نيست. من هم می توانم در 
جمع بازنشستگان حاضر شوم و بگويم كه به شما 
پولی داده نشده و اگر هم اان بدهند اين ميزان 
نمی تواند به اندازه گذشته باشد و دستمالی هم از 
جيبم در بياورم و  اشك گوشه چشمم را پاک كنم.
وی تأكيد كرد: چگونه اســت كه مشکات 
بازنشســتگان دســتگاه ديگری حل شــده اما 
مشــکات بازنشستگان يك دستگاه حل نشده؟ 
آيا می خواهيد بگوييد كه ما نســبت به آنچه كه 

در وزارت بهداشــت انجام می شود مضايقه داريم 
و نسبت به دستگاه های ديگر پرداخت ها را انجام 

می دهيم اصا اين گونه نيست.
نوبخت گفت: در سازمان برنامه و بودجه مقرر 
شد كه برخی از بدهی های دستگاه های مختلف با 
هماهنگی از سرجمع اعتبارات آن دستگاه پرداخت 
شــود. در اين زمينه درباره  پاداش بازنشســتگی 
فرهنگيان و دانشگاهيان اعتبار پرداخت شده از 
سر جمع بودجه دو وزارت خانه علوم و آموزش و 
پرورش پرداخت شــد؛ چرا كه در حال حاضر در 
رديف هايی كه برای پاداش بازنشستگی دستگاه ها 

تعريف شده است، پولی وجود ندارد.
رئيس  ســازمان برنامه و بودجــه ادامه داد : 
در اين شرايط يا بايد مجددا صبر كنيم تا اعتبار 
كافی در اين رديف ها قرار بگيرد يا اينکه از ســر 
جمع اعتبارات اين دســتگاه ها برداشت كنيم و 
به بازنشســتگان بدهيم. كه برای دو وزارت خانه 
آموزش و پــرورش و وزارت علــوم اين اقدامات 

انجام شد.

انتقاد تند نوبخت از وزیر مستعفی بهداشت و درمان

کیهان بررسی می کند

جهان در سال 2۰19 به كدام سمت می رود؟!
ســال 2018 با تمام ويژگی هايی كه داشت سپری شــد. در اين سال در اروپا، 
آسيا، آفريقا و آمريکا اتفاقات مهمی افتاد. به صورت خاصه 10 حادثه مهم جهان در 
سال 2018 به اين صورت بودند: پيروزی مقاومت در انتخابات پارلمانی لبنان، خروج 
آمريکا از توافق هسته ای با ايران، انتقال سفارت آمريکا از تل آويو به قدس، قتل جمال 
خاشقجی در كنسولگری عربستان در اسامبول، شکست اسرائيل در جنگ دو روزه، 
ناكامی محور غربی- عبری در تصويب قطعنامه عليه حماس، شروع اعتراضات جليقه 
زردها در فرانسه و تسری به كشورهای اروپايی، توافق استکهلم در مورد يمن و شروع 
آتش بس در الحديده، فرمان ترامپ مبنی بر خروج نظاميان آمريکايی از ســوريه و 

كاهش نيروها از افغانستان و تعطيلی دولت در آمريکا.
با توجه به تحوات سال 2018 می توان برای سال 2019 نيز افقی را ترسيم كرد. 
به نظر می رسد در منطقه غرب آسيا پس از چند سال درگيری در يمن، سوريه و عراق، 
در سال جديد ميادی گام های اوليه دوران گذار از بی ثباتی و ناامنی برداشته شود. 
عاوه بر اين در اروپا شورش جليقه زردها به سرعت در حال تسری به ساير كشورها 
است و سال جديد را می توان سال تشديد اعتراض ها در اروپا ناميد. تقابل دموكرات ها 
و ترامپ نيز در آمريکا موضوع مهمی است كه تا چند روز ديگر احتماا از سر گرفته 
شــود. عاوه بر اين، گروه بين المللی بحران)crisisgroup(  10 منازعه سال 2019 
را به اين صورت معرفی كرده است: 1-يمن 2-افغانستان 3-تنش بين آمريکا و چين 
4-درگيری بين آمريکا، اســرائيل و عربستان با ايران 5-سوريه 6-نيجريه ۷-سودان 

جنوبی 8-كامرون 9-اوكراين 10-ونزوئا.
در واقع نگاه های مختلفی نســبت به بحران ها و اتفاقات سال 2019 وجود دارد 
و رســانه ها و انديشکده های مختلف هر كدام با توجه به نوع نگاه خود اين بحران ها 
را دسته بندی كرده اند. روزنامه كيهان نيز سعی كرده است تا نگاهی نسبتا جامع به 

مهم ترين بحران ها و حوادث سال 2019 داشته باشد.
- وضعیت برزخی یمن: جنگ چهارساله يمن تبديل به يکی از فاجعه بارترين 
بحران های انسانی شده است. بيش از 14 ميليون يمنی به دليل تجاوز ائتاف سعودی 
در قحطی به سر می برند، 85 هزار كودک يمنی به دليل بيماری و محاصره مرده اند، 
60 هزار يمنی نيز به دليل حمات عربستان كشته شده اند و ميليون ها يمنی هم آواره 
شده اند. هرچند در ماه پايانی 2018 هيئت دولت مستعفی و انصاراه موفق شدند در 
مذاكرات صلح سوئد در استکهلم توافقی در مورد مبادله اسرا، آتش بس در الحديده 
و همچنين كاهش تنش در تعز امضا كنند. اما اين مسئله به معنای اين نخواهد بود 
كه بحران يمن در حال پايان يافتن است. با وجود عقب نشينی نيروهای انصاراه از 
الحديده طبق توافق استکهلم، ائتاف سعودی هنوز اين گام را برنداشته و همچنان 
به نقض آتش بس مشغول است. به نظر می رسد در سال جديد ميادی تاش های 
ســازمان ملل برای كاهش درگيری ها بيشتر خواهد شد و انگليس نيز سعی دارد تا 
نقش فعاانه تری را در بحران يمن ايفا كند. اما هنوز برای رسيدن به صلح واقعی در 
يمن مســير طوانی ای در پيش است. بنابراين سال 2019 سال بيم ها و اميدها در 

مورد بحران يمن خواهد بود.
- شروع بازسازی سوریه: سوريه پس از نزديك به هشت سال در حال گذار از 
بحران است و طبق اعام گاردين سال 2018 برای سوريه با نوای پيروزی همراه بود. 
در سال گذشته دونالد ترامپ فرمان خروج نظاميان آمريکايی را از سوريه صادر كرد، 
عمر البشير به عنوان رئيس جمهور سودان به عنوان اولين حاكم عربی به سوريه پس 
از ۷ سال سفر كرد، امارات و بحرين سفارت های خود را در سوريه گشودند و كويت، 

بحرين و اردن نيز قصد دارند روابط خود را با سوريه از سر بگيرند. عاوه بر اين اتحاديه 
عرب نيز خواســتار بازگشت سوريه به اين اتحاديه شده است. به نظر می رسد سال 
2019 را بايد سال بازسازی سوريه و همچين سال پيروزی سياسی دمشق نامگذاری 
كرد. در اين سال تقريبا تمام كشورها به دنبال بهبود روابط خود با دمشق خواهند بود 
و بازسازی سوريه شروع خواهد شد. البته برخی ها احتمال تشديد تنش بين ايران و 

عربستان در سوريه را نيز داده اند.
-تداوم بحران در خلیج فارس: عربستان، امارات، مصر و بحرين از خرداد 96 
قطر را محاصره و با اين كشور قطع ارتباط كرده اند. اين روند همچنان ادامه دارد و حتی 
شورای همکاری خليج فارس را نيز در آستانه فروپاشی قرار داده است. به نظر می رسد 
كه بحران در خليج فارس در سال 2019 همچنان تداوم داشته باشد به ويژه پس از 
اينکه قطر در اين ماجرا توانسته به نوعی پيروز شود. در واقع تفاوت ديدگاه های دو طرف 

همچنان بسيار زياد است و بعيد است در سال جديد ميادی اين بحران پايان يابد.
کند شدن روند عادی سازی روابط اسرائیل با جهان عرب: هرچند در سال 
2018 نتانياهو پس از چند ســال مقدمه چينی به عمان برای اولين بار سفر كرد و 
وزرای وی نيز به قطر و امارات وبحرين نيز رفتند. اما بحران داخلی نتانياهو احتماا 
باعث خواهد شــد كه روند عادی سازی با كشورهای عربی كند شود. چرا كه مثلث 
ترامپ، نتانياهو و بن سلمان بر خاف روزهای آغازين سال 2018 كه در اوج قدرت 
بودند در ماه های پايانی 2018 بسيار تضعيف شده و اين مثلث بزرگ ترين حامی عادی 
سازی روابط بود. بنابراين متاثر از اين وضعيت روند عادی سازی شايد متوقف نشود 

اما بسيار كند پيش خواهد رفت. 
- احتمال پایان حیات سیاسی نتانیاهو: به دنبال چند بحران و شکست داخلی 
و منطقه ای در نهايت پارلمان اسرائيل منحل و قرار است انتخابات زودهنگام فروردين 
98 برگزار شود. اين مسئله برای نتانياهو بسيار مهم و حساس است. به ويژه كه برخی 
منتقدان نتانياهو احزاب جديدی تاسيس كرده اند. روزنامه صهيونيستی معاريو به نقل 
از آوی گبای رئيس حزب اردوگاه صهيونيست نوشت كه وی نخست وزير آينده خواهد 
بود. بنابراين اين احتمال وجود دارد كه نتانياهو در انتخابات فروردين ماه نتواند كرسی ها 
ازم را برای ايجاد ائتاف و تجديد دوره نخست وزيری خود به دست آورد و وی سرانجام 

پس از حدود 10 سال از نخست وزيری خداحافظی خواهد كرد.
- صلح با طالبان: يکی از مهم ترين مسائل سال 2019 مربوط به طالبان خواهد 
بود. طالبان اخيرا اعام كرده كه نوع نگاه خود در زمينه حکومت داری را تعديل كرده 
و اين به منزله چراغ ســبزی برای پايان رويکرد افراط گرايانه اين گروه خواهد بود. 
در راستای صلح افغانستان نمايندگان طالبان و مقام های رسمی آمريکا 1۷ دسامبر 
در امارات ديدار كردند. بسياری اميدوارند گفت وگوها با طالبان زمينه را برای صلح  و 
پايان جنگ در افغانستان فراهم كند. ديپلمات های غربی بر اين باورند كه تغيير مركز 
گفت وگوهــا از دوحه به امارات در نتيجه تاش های امارات عربی متحده برای جلب 
مشــاركت عربستان در اين  گفت گوها است. عاوه بر اين وزارت خارجه ايران از سفر 
هيئت طالبان به تهران و مذاكره با اين گروه برای »يافتن راهکار و مســاعدت برای 

پيشــبرد روند صلح« افغانستان در روزهای اخير خبر داد. اين مسائل به معنای اين 
است كه احتماا سال 2019 سال صلح در افغانستان لقب بگيرد. 

- جنگ تجاری آمریکا و چین: دونالد ترامپ دائما »رابطه فوق العاده« خود 
با رئيس جمهور چين را فرياد   می زند. اما در موضوع تجارت و امنيت، اين دو قدرت 
بزرگ جهانی بيش از پيش از يکديگر فاصله می گيرند. به نظر می رسد كه اين شکاف 
در سال 2019 بيشتر خواهد شد و نزاع هايی را به وجود خواهد آورد كه ناظران از آن 
به عنوان »جنگ سرد جديد« ياد می كنند. جنگ تجاری آمريکا و چين به طور موقت 
با آتش بس 90 روزه متوقف شده است اما پيش بينی می شود از فوريه اين جنگ دوباره 
شروع شود. جنگ تجاری كه بين آمريکا و چين رخ می دهد می تواند به سطح خطرناكی 
برسد. سياست تهاجمی و غير قابل پيش بينی ترامپ ممکن است به بدترين حالت 

منجر شود: جنگ اقتصادی بزرگ و طوانی مدت واشنگتن با پکن.
-تعدیل سیاســت های منطقه ای عربستان: ســال 2018 را بسياری از 
كارشناسان دوران قدرت نمايی    بن سلمان می دانند. البته اين دوران منهای سه ماه 
پايانی سال 2018 است. در اين سال محمد بن سلمان با شعار اصاحات توانست در 
كشــورهای اروپايی خودنمايی كند. اما برای نابودی رويای بن سلمان، تنها ۷ دقيقه 
زمان ازم بود، ۷ دقيقه ای كه جمال خاشقجی در كنسولگری عربستان در اسامبول 
به قتل رسيد. بسياری بن سلمان را عامل اصلی اين قتل معرفی كردند و اين آغاز دوران 
سقوط بن سلمان در افکار عمومی غرب و حتی اتاق فکرهای اروپايی و آمريکايی بود. 
مشروعيت بن سلمان آنچنان با بحران مواجه شد كه پادشاه سعودی برای نجات وی 
تغييرات گسترده ای در كابينه عربستان انجام داد و حتی عادل الجبير وزير خارجه كاما 
مطيع خود را نيز برداشت. به نظر می رسد عربستان با توجه به تجارب سال 2018 در 
مسير تعديل سياست های خود درمنطقه در سال 2019 گام بردارد. برخی ها انتخاب 
ابراهيم العساف شخصيت كاما اقتصادی را به عنوان وزير خارجه جديد در اين راستا 
ارزيابی می كنند و معتقدند در سال 2019 بايد شاهد سياست خارجی تعديل شده 
عربستان و غلبه نگاه اقتصادی بود. تركيب وزرا و مقامات جديد در كابينه سعودی نيز 
به خوبی نشــان دهنده اين است كه بن سلمان در سال 2019 قدرت خود را تثبيت 
خواهد كرد، البته شکست های منطقه ای وی، همچنان به عنوان كارنامه ناموفق بن 

سلمان از سوی منتقدان در برابر وی به نمايش گذاشته می شود.
- روابط آمریکا و کره شــمالی: يکی از مهم ترين اتفاقات سال 2018 ديدار 
رئيس جمهور آمريکا بارهبر كره شــمالی بود كه به ديداری تاريخی شهرت يافت. با 
وجود اقدامات پيونگ يانگ در جهت نابودی برخی از مراكز آزمايش ساح های هسته ای 
اما آمريکا همچنان خواستار خلع ساح كامل كره شمالی است و همين مسئله باعث 
شــده كه رهبركره شــمالی تهديد كند كه در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی 
واشنگتن، مسير خود را در مورد مذاكره تغيير خواهد داد. در واقع هرچند كيم جونگ 
اون در ديدار با ترامپ متعهد به خلع ســاح كشورش شد اما، چارچوب زمانی برای 

اين كار در نظر گرفته نشد. عاوه بر اين تصاوير ماهواره ای و گزارش های كره جنوبی 
و آمريکا ادعای كره شمالی مبنی بر توقف آزمايش تسليحات هسته ای را زير سؤال 
برده و آمريکا نيز آموزش نيروهای مسلح كره جنوبی را ازسرگرفته است. اين مسئله 
به معنای اين است كه اين مسئله در سال 2019 با ابهامات زيادی مواجه خواهد بود 
و يکی از گنگ ترين مسائل سال 2019 به شمار می آيد. البته پايگاه اينترنتی امريکن 
كانسروتيو در اين مورد تاكيد دارد:»ترامپ و كيم جونگ اون، رهبر كره شمالی، ظرف 
شش ماه آينده 2 نشست برگزار و يك توافقنامه رسمی امضا خواهند كرد كه مجوز 
اقدام متقابل در جهت خلع ساح هسته ای شبه جزيره كره را خواهد داد. واشنگتن با 
برقراری روابط ديپلماتيك رسمی با كره شمالی، امضای يك اعاميه پايان خصومت با 
تاكيد بر تعهد آمريکا به روابط صلح آميز و كاهش تحريم ها مادامی كه كيم به تعهداتش 

پايبند باشد، موافقت خواهد كرد.«
طبق اعام اين پايگاه آمريکايی اما ترامپ و كيم بر سر اين مسئله كه چه كسی 
اول اقدام كند و روند خلع ســاح هسته ای چه مدت طول بکشد، وارد نزاع خواهند 
شد، مقامات كره شمالی دولت آمريکا را به تعلل در عمل به تعهدات شان متهم خواهند 
كرد و ترامپ مجددا اتهام زنی های سال 201۷ ضد رهبر كره شمالی را از سر خواهد 
گرفت، در نهايت روند ديپلماسی كاما فرو می پاشد و پرونده كره شمالی به شکلی 

نگران كننده در پايان سال 2019 به همان نقطه آغاز سال 2018 باز خواهد گشت.
-مسابقه تسلیحاتی جدید: خبرگزاری بلومبرگ مسابقه تسليحاتی را در بين 
تهديدات و چالش های جهانی در سال 2019 در مکان نخست قرار داده و پيش بينی 
می كند كه مسابقه تسليحاتی سرعت پيدا كند. آمريکا، روسيه و چين در روی نقشه ای 
كه بلومبرگ برای تهديدات جهان در ســال جديد طرح كرده به رنگ قرمز عامت 
گذاری شده اند. اين خبرگزاری تاكيد كرده كه مدت ضرب ااجل 60 روزه واشنگتن 
به مسکو برای اجرای شرايط پيمان منع موشك های هسته ای ميان برد و كوتاه برد 

در ماه فوريه به پايان خواهد رسيد.
-»سال وحشت« برای اروپا: بررسی گزارش های مختلف در مورد وضعيت اروپا 
در سال 2019 به اين گونه است: »در ايتاليا پوپوليست ها به حکومت رسيده و تقريباً 
توانسته اند جلوی جريمه های اتحاديه اروپا به خاطر كسری بودجه خود را بگيرند. امکان 
برگزاری انتخابات زودرس در اسپانيا وجود دارد ، در فرانسه اعتراضات مردم ادامه دارد 
و لندن نمی تواند تکليف خود با طرح برگزيت )خروج از اتحاديه اروپا( را تعيين كند. 
روز 29 مارس به عنوان تاريخ خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا تعيين شده اما هنوز در 
اين باره توافق حاصل نشــده و در اين رابطه در پارلمان انگلستان دو دستگی وجود 
دارد.« عاوه بر اين به نظر می رسد جريان ملی گرايی در اروپا در سال 2019 تقويت 

شود و راست های افراطی در كشورهای بيشتری به قدرت برسند.
- وضعیت اقتصادی جهان: اكونوميست برای سال جديد در حوزه اقتصادی 
پيش بينی هايی دارد. بر اين اساس وضعيت اقتصادی جهان در حال تغيير است. تا اواسط 
سال 2019 آمريکا ركورد طوانی ترين شکوفايی بی وقفه خود را در تاريخ می شکند؛ 
با اين حال، پيش بينی می شود تا پايان سال اين كشور با ركود اقتصادی مواجه خواهد 

شد. نرخ رشد اقتصادی چين آهسته می شود، اين در حالی است كه رشد اقتصادی هند 
سرعت قابل توجهی خواهد يافت. در اروپا هم ايتاليا با بحران مالی مواجه می شود. با 
اين حال مديران شركت های بزرگ در جهان همچنان سودهای كان به جيب می زنند 
و به نظر می رسد دوران خوب برای شركت های بزرگ در آمريکا تمام نشدنی  است. در 
سال 2019 انگليس با خطر سقوط به اقتصاد هفتم جهان مواجه است. درحال حاضر 
اقتصاد اين كشور پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا است. براساس جديدترين به روزرسانی 
كه شركت خدمات مالی »پی دبليوسی« از رتبه بندی بزرگ ترين اقتصادهای دنيا تا 
سال 2050 منتشر كرده است، سال 2019 با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، اقتصاد 

اين كشور از فرانسه و هند عقب خواهد افتاد.
- کاهش تمرکز آمریکا بر غرب آسیا: دستور ترامپ به خروج نظاميان آمريکايی 
از سوريه در ماه پايانی سال 2018 را بسياری به معنای آغازی بر پايان دوران آمريکايی 
در منطقه غرب آسيا می دانند. عاوه بر اين دولت های عربی معتقدند ترامپ دوست 
دمدمی و نامطمئن است، تصوری كه با اظهارنظر او درخصوص اينکه آل سعود بدون 
آمريکا دو هفته هم دوام نخواهد آورد، تشديد شده است. در مقابل احتماا روسيه اين 
بی تفاوتی آمريکا را جبران خواهد كرد. چين نيز درحال ورود اســت. اين كشور يك 
پايگاه نيروی دريايی در جيبوتی مستقر كرده است و كشتی های جنگی او در بنادر 
خليج فارس آماده باش هســتند. به عنوان بزرگ ترين خريدار نفت خاورميانه، امنيت 
منطقه از منافع حياتی چينی ها است. با اين حال اين كشور عمدتا خود را محدود به 
دستيابی به اهداف اقتصادی خواهد كرد و مشکات سياسی و امنيتی را به آمريکا و 
در صورت خروج اين كشور، به روسيه واگذار خواهد كرد. در مجموع به نظر می رسد 
كه ترامپ در ســال 2019 بيشترين تمركز سياست خارجی آمريکا را بر شرق آسيا 

بگذارد و وی نيز سياست پاسيفيك گرايی اوباما را ادامه دهد.
- تنش های سیاسی در آمریکا: دموكرات ها در انتخابات ميان دوره ای اخير 
موفق شــدند كنترل مجلس نمايندگان را از دست جمهوری خواهان خارج كرده و 
در اختيار خود بگيرند. بنابراين نبرد ميان دونالد ترامپ و مجلس نمايندگان كه در 
كنترل دموكرات هاست، آغاز خواهد شد. دولت آمريکا از روز شنبه اول دی ماه 139۷ 
با توجه به عدم توافق دموكرات ها و جمهوری خواهان در سنا بر سر منابع مالی مورد 
نظر دونالد ترامپ برای احداث ديوار مرزی با مکزيك، به حالت نيمه تعطيل در آمد. 
اين در حالی بود كه اكثريت اين مجلس در اختيار جمهوريخواهان بود. شروع مجلس 
جديد در حالی خواهد بود كه دموكرات ها اكثريت را در مجلس نمايندگان دارند و اين 
به معنای تشديد اختافات با ترامپ خواهد بود. روزنامه نيويورک تايمز در گزارشی با 
موضوع فضای پرتنش دولت دونالد ترامپ، نوشته كه تمامی رويداد هايی كه در 2 سال 
اول رياست جمهوری ترامپ روی داده در مقايسه با آن چيزی كه پيش روی آمريکا و 
ترامپ است شبيه يك آرامش قبل از طوفان است. امريکن كانسرويتيو در پيش بينی 
خــود در مورد اوضاع داخلی آمريکا اعام كرده:»رابــرت مولر )بازرس ويژه تحقيق 
درباره دخالت ادعايی روسيه در انتخابات آمريکا( تحقيقاتش را نهايی خواهد كرد و 
گزارش آن را برای مت ويتاكر، كفيل دادستان كل، كه هرگز با اين تحقيقات موافق 
نبود، ارسال خواهد كرد. ويتاكر با استفاده از اختياراتش به عنوان دادستان كل، مانع 
از افشای عمومی نتايج تحقيقات مولر خواهد شد و يك خاصه سانسور شده از آن را 
منتشر خواهد كرد كه حاوی هيچ مدركی دال بر تبانی ستاد انتخاباتی ترامپ و دولت 
روسيه نباشد. دموكرات ها به خشم می آيند. همانطور باب مولر كه سعی خواهد كرد در 
اولين مصاحبه زنده اش در ساعت پربيننده به تشريح جزئيات يافته های خود بپردازد.«

محمدرضا مرادی

آیــت اه نوری همدانی بــا بیان اینکه 
با اجرای برنامه اســام فقیــری در جامعه 
اسامی باقی نمی ماند، گفت: اگر از ظرفیت ها 

بهره برداری شود فقری نخواهیم داشت.
به گزارش رسا، آيت اه حسين نوری همدانی 
ازمراجع تقليد امــروز در درس خارج خود كه در 
مســجد اعظم قم برگزار شد، با بيان اينکه جهل، 
ظلم و فقر در جامعه اسامی جايگاهی ندارد، گفت: 

مطالب اقتصادی اســام در كتاب اقتصادنا شهيد 
آيت اه صدر بيان شده كه ايشان شخصيتی بسيار 
باســواد و نابغه بودند.وی با اشاره به توجه اسام به 
نيازهای جامعه افزود: اگر انفال عملی شــود فقری 
باقی نمی ماند، تمام معادن، اراضی موات، جنگل ها، 
نيزارها، بستر رودخانه ها انفال است كه برای شخص 
نيست و كسی نمی تواند تصرف كند بلکه در اختيار 
پيامبر و امــام)ع( بوده و در زمان غيبت در اختيار 

نائب امام است كه اگر از اين ظرفيت ها استفاده شود 
فقر به صورت كلی ريشه كن می شود.

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با 
بيان اينکه با اجرايی كردن برنامه اسام فقيری در 
جامعه اسامی باقی نمی ماند، اظهار داشت: اگر از 
ظرفيت های موجود خوب بهره برداری شود فقری 
نخواهيم داشــت، اگر به دســتورات اسامی عمل 

می شد فقر به صورت كلی از بين می رفت.

آيت اه نوری همدانی با بيان اينکه امر امت نبايد 
در دست سفيه و فاسق باشد، ابراز داشت: امروز زمام 
بيشتر كارها به ويژه در غرب در دست افراد سفيه 
است، به فرموده اميرمؤمنان)ع( اگر امر امت اسام 
در دست سفها و فجار باشد حقوق الهی و مردم را 
ضايع می كنند و بندگان را مانند برده تحت سيطره 
خود قرار می دهند از اين رو نبايد اجازه داد چنين 

افرادی زمامدار جامعه شوند.

آیت اه نوری همدانی:
اجرای دستورات اسام و استفاده از ظرفیت ها فقر را در جامعه ریشه كن می كند



اسرائیلازترسحزباه
یکگردانجدیددیگرراهاندازیکرد

ارتش رژیم صهیونیستی به خاطر ترس از توان 
روزافزون جنبش حزب اه لبنان، یک گردان ذخیره 

جدید ایجاد کرد.
ارتش رژیم اشــغالگر قدس رسما اعام کرد که درپی 
افزایش نگرانی ها نسبت به حمله ناگهانی حزب اه لبنان به 
نظامیان اسرائیلی، یک گردان ذخیره راه اندازی کرده است.
مجله صهیونیستی و عبری زبان »یسرائیل دیفنس« در این 

باره نوشت، علت تشکیل این گردان، افزایش توان جنبش 
حزب اه در لبنان و تقویت همکاری ها و هماهنگی های میان 

این جنبش و سوریه است.
پس از شکست تروریست ها و حامیان آنها در سوریه، 
نیروهای مقاومت در این کشور حضور گسترده دارند و هر 
لحظه آماده هســتند که از بلندی های جوان و قنیطره به 

ارتش صهیونیستی حمله کنند.

مدیرانارشدصندوقسرمایهگذاریعربستان
دراعتراضبهمداخاتبنسلماناستعفاکردند

به دنبال دخالت های ولیعهد ســعودی، مدیران 
ارشد صندوق حاکمیتی سرمایه گذاری عربستان به 
عنوان بازوی سرمایه گذاری آل سعود استعفا کردند.

روزنامه آمریکایی »وال اســتریت ژورنال« از استعفای 
مسئوان بلندپایه صندوق حاکمیتی سرمایه گذاری عربستان 
)بازوی سرمایه گذاری دولت عربستان(، خبر داد. این روزنامه 
اعام کرد، مدیر اداره حقوقی این صندوق که انگلیسی است، 

مدیر بخش سرمایه گذاری عمومی این صندوق که سوئیسی 
اســت، مدیر بخش سهام خاص این صندوق که اسپانیایی 
است، از مسئولیت های خود در این صندوق استعفا کردند.

»اریک اپیرمیر« مدیر سابق اداره برنامه ریزی راهبردی 
در صندوق حاکمیتی عربستان، علت استعفای خود را این 
مســئله ذکر کرد که فهمیده بود او در سایه سلطه کامل 

»محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی، نقش صوری دارد. 
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پارلمان عراق در واکنش به سفر سرزده اخیر 
»دونالد ترامپ« به این کشــور، قصد دارد در 
توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن تجدید نظر 
کند و عاوه بر آن، مســئله خروج نیروهای 
آمریکایی در عراق را هم پارلمان در دســتور 

کار قرار می دهد.
پارلمان عراق در واکنش به سفر هماهنگ نشده و 
سر زده اخیر رئیس جمهور آمریکا به استان »اانبار«، 
قصد دارد توافقنامه امنیتی بغداد- واشــنگتن را که 
در سال 2008 میان طرفین امضا شده بود، تجدید 
نظر کند. همزمان با آن، پارلمان عراق به قضیه ورود 
نیروهای آمریکایی از ســوریه بــه عراق نیز واکنش 
نشــان داده اســت؛»بدر الزیادی« عضو کمیسیون 
امنیــت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد: پارلمان در 
بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق جدی است. 
وی گفت: پر شدن مجدد پایگاه های نظامی عراق با 
نیروهای آمریکایی، بر خاف توافقنامه راهبردی بین 

دو کشور است.
به گزارش خبرگزاري صدا و سیما، الزیادی افزود: 
در حــال حاضر می بینیم پایگاه های نظامی عراق با 
نظامیان آمریکایی و همه تجهیزات، تســلیحات و 
هواپیماهای آنها پر شده است که این موضوع برخاف 

توافقنامه دو جانبه بین عراق و آمریکاست.
الزیادی خاطر نشان کرد: پارلمان عراق به ویژه 
کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان، در بیرون راندن 
نیروهای آمریکایی از عراق جدی اســت و تصمیم 
مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از عراق، شخصی 
نیست، بلکه سیاسی خواهد بود و این مسئله در حوزه 
اختیارات فراکسیون اکثریت، یعنی فراکسیون اصاح 

پارلمان عراق خواستار برچیدن 
پایگاه های آمریکا در این کشور شد

و سازندگی پارلمان است.
خبرگــزاری فــارس نیــز گــزارش داد، »ولید 
السهانی« نماینده ائتاف »الفتح« عراق، دیروز اعام 
کرد که پارلمان درباره توافقنامه اســتراتژیک امضاء 
شــده با آمریکا، به ویژه پس از پیروزی بر تروریسم، 

بازنگری خواهد کرد.
وی در گفت وگو بــا پایگاه خبری »العهدنیوز«، 
تصریح کرد که پارلمان عراق قصد دارد، سال 2019 
را ســال حاکمیت عراق بداند و تصمیماتی را درباره 

مسئله حضور آمریکا در این کشور اتخاذ کند.
الســهانی گفت، پارلمان تاش خواهد کرد تا 
بندهای توافقنامه اســتراتژیک با آمریکا را بازنگری 
کند، بــه ویژه که نیروهــای امنیتی در بخش های 
مختلف، تروریسم را شکست داده اند. سال های گذشته 
بهترین درس و عبرت برای کســانی است که منافع 

گروهی را بر منافع شخصی ترجیح می دهند.
ترامپ که چهارشنبه گذشته در سفری ناگهانی، 
از پایگاه هوایی »عین ااسد« محل استقرار نیروهای 
آمریکایی در اســتان اانبار بازدیــد کرده بود، طی 
ســخنانی تاکید کرد که مطلقا قصد ندارد از عراق 

عقب  نشینی کند.
رئیس جمهــور آمریکا در ادامه این اظهارات، بار 
دیگر تصمیمش برای خارج کردن نیروهای آمریکایی 
از سوریه را مورد تأکید قرار داد و گفت: وظیفه آمریکا 
ساختن کشورها نیست و این کار را باید کشورهای 
ثروتمند انجام دهند. داعش شکست خورده و خلیفه 
رفته است و اگر نیاز باشد عملیاتی در سوریه انجام 
دهیــم، از پایگاه  نظامیان آمریکایــی در عراق این 

عملیات انجام خواهد شد.
 سفر ســرزده رئیس جمهور آمریکا به عراق، با 

واکنش مقامات بغداد مواجه شد و گروه های مختلف 
عراقی از جمله »جنبش النجباء« و »ائتاف سائرون«، 

خواستار خروج نظامیان آمریکایی از عراق شدند.
ورود نیروهای آمریکایی  به اربیل

»یحیی رسول« سخنگوی عملیات مشترک عراق 
در واکنش به مخالفت افکار عمومی با ورود نیروهای 
آمریکایی از سوریه به داخل خاک عراق، اعام کرد، 
عقب نشینی نیروها و تجهیزات آمریکایی از سوریه، 
به مقصد اربیل خواهد بود نه مناطق و اراضی تحت 

کنترل دولت فدرال.
به گزارش ایســنا، یحیی رسول تاکید کرد، این 
نیروها هیچ عدولی را نسبت به اختیارات دولت فدرال 
انجام نخواهند داد و تنها هدف شــان عبور به سمت 

اربیل است نه استقرار در عراق.
وی تصریح کرد: عراق نیازی به این نیروها ندارد 
و نیروهای آمریکایی خارج شده از سوریه، هرگز در 
پایگاه »عین ااسد« استان اانبار )غرب عراق( مستقر 
نخواهند شد. تعداد مستشاران نظامی آمریکایی که 
در حال حاضر در عراق حضور دارند، کافی اســت و 

نیازی به افزایش آنها نیست.
»عید عماش«، عضو شــورای استانداری اانبار 
هم اعــام کرد، نیروهای آمریکایی در شهرســتان 
»القائم«، شمال و جنوب شرق رود فرات، »الرطبه«، 
» البغدادی« و دیگر مناطق صحرایی اســتان اانبار 

پایگاه دارند.
این عضو شورای استانداری اانبار افزود: استان 
اانبار شــاهد تحرکات گسترده نیروهای آمریکایی 
اســت و درباره آنهــا به دولت عــراق اطاعی داده 

نشده است.

یک گروه هکری  تهدید کرده است که اگر 
مبلغ درخواستی اش را دریافت نکند، هزاران 

سند درباره 11 سپتامبر را منتشر خواهد کرد.
پرونده 11 سپتامبر بعد از گذشت 17 سال هنوز 
باز است. یک گروه هکری موسوم به »ارباب تاریکی« 
تهدید کرده اســت که اگر مبلغ درخواستی اش را به 
صورت »بیت کوین« دریافت نکند،  هزاران ســند و 
مدرک محرمانه ســرقت شده از شرکت های بیمه و 
آژانس های دولتی را افشا خواهد کرد؛ اسنادی که به 
گفته این گروه هکری حقیقت ماجرای سپتامبر سال 

2001 میادی را افشا خواهد کرد.
به  گزارش  ایســنا  بــه نقل از پایــگاه اینترنتی 
راشــاتودی، گروه هکری »اربــاب تاریکی« که یک 
گروه حرفه ای تهدید کننده است و به خاطر هک کردن 
کلینیک های جراحی پاستیک و دیگر اهداف مهم 
و حساس معروف است، لینک مربوط به یک آرشیو 
رمزگذاری شده 10 گیگابایتی از اسناد و مدارک مربوط 

به دعــوی قضایی 
تروریستی  حمات 
سال  سپتامبر   11
میــادی   2001
را منتشــر کرده و 
تهدیــد کرد اگر به 
درخواســت هایش 
رمز  نشــود،  عمل 
این آرشیو را منتشر 

خواهد کرد.
در  گــروه  این 

توییتی نوشــت: ما پاســخ های بســیاری را درباره 
توطئه های حمات تروریستی 11 سپتامبر از طریق 
18 هزار سند محرمانه ای که افشا می کنیم ارائه خواهیم 
داد.گروه »ارباب تاریکی« تیزری را منتشر کرده است 
که شامل نامه ها، ایمیل ها و اسناد و مدارک مختلفی 
است که به شرکت های حقوقی، اداره امنیت حمل ونقل 

و اداره هوانــوردی 
و  دارد  فدرال اشاره 
در انتهای این تیزر 
وعده داده شده که 
بیشتری  اطاعات 
در راه است.آنها ادعا 
این  که  می کننــد 
را  مدارک  و  اسناد 
فقط از شرکت های 
بــزرگ  بیمــه ای 
جهــان همچــون 
»لویدز« لندن و »هیســکوس« به دست نیاورده اند،  
بلکه این اسناد و مدارک از شرکت اماک و مستغات 
»سیلوراستین«، مالک مجتمع  مرکز تجارت جهانی 
و دیگــر آژانس های دولتی از طریق حمات هکری، 

ربوده شده اند.
این اســناد و مدارک که انتظار می رود شــامل 

اسناد و مدارک محرمانه دولتی هم باشند، قرار بوده 
نابود شــوند، ولی توسط شرکت های حقوقی حفظ و 
نگهداری شده اند. این اسناد ظاهرا حقیقت را درباره 
یکی از برجســته ترین و رمزآلودتریــن رویدادها در 
تاریخ اخیر که پاسخ های زیادی در رابطه با آن وجود 
ندارد، افشا می کند.گروه هکری »ارباب تاریکی« در 
این اطاعیه گفت: هرکس که نگران است نامش در 
این اسناد و مدارک ذکر شده باشد می تواند نام خود 
را جست وجو کرده تا مبلغی را که باید پرداخت کند 
متوجه شود. به سازمان های تروریستی و کشورهای 
رقیب آمریکا در وهله اول پیشــنهاد شد تا برای این 
اطاعات پول پرداخت کنند. اگر آنها پولی پرداخت 
نکنند، شرکت های بیمه می توانند مبلغ نامشخصی را 
به عنوان باج از طریق »بیت کوین« پرداخت کنند و 
یــا درغیر این صورت، ما تمامی افرادی را که در این 
توطئه دست داشته اند، با افشای این اطاعات، دفن 

خواهیم کرد.

تهدیدیکگروههکریبهافشایپشتپردهحادثه11سپتامبر

یک مقام ارشد نظامی چین در باره مناقشه 
این کشور با آمریکا در دریای چین جنوبی اعام 
کرد، غرق کردن ناو های هواپیمابر آمریکا و تلفات 

باای آن ها، کشمکش ها را خاتمه می دهد.
بســیاری از کارشناسان مسائل راهبردی، چین را 
ابرقــدرت دهه های آینده می دانند و معتقدند چین به 
محض این که جایگاه نخســت خود را در هرم توزیع 
قدرت اقتصادی جهان تثبت کرد این قدرت را تبدیل 
به قدرت نظامی کرده و آمریکا را از نخســتین جایی 
که بیرون خواهد کرد منطقه شرق آسیا است. تنش ها 
بین چین وآمریکا هنوز هم سر موضوعات مختلف مثل 
موضوع استقال تایوان و ادعای حاکمیت چین بر دریای 
چین جنوبی ادامه دارد و اخیرا موضوع جنگ تجاری 

نیز بر موضوعات قبلی اضافه شده است.
یک مقام بلندپایه نظامی چین نیز در اظهار نظری 
جنجالی  با اشاره به افزایش تنش پکن با واشنگتن، بابت 
حضور ناوگان دریایی آمریکا در منطقه به بهانه حفظ 
آزادی کشــتیرانی، گفته است که غرق کردن ناوهای 

هواپیمابر آمریکا به 
تنش هــا در منطقه 
بر سر »دریای چین 
جنوبــی« خاتمــه 
گزارش  به  می دهد. 
دریاســاار  فارس، 
»لو یووان«  معاون 
علــوم  آکادمــی 
چین  ارتش  نظامی 
در ســخنانی گفت:  
که با غرق کردن دو 

ناو هواپیمابر آمریکا، تنش با واشنگتن  بر سر دریای 
چین جنوبی و شرقی پایان می پذیرد. این مقام بلندپایه 
چینی که در 20 دســامبر )29 آذر( طی نشستی در 
صنایع نظامی این کشــور سخنرانی می کرد، با اشاره 
به یکی از پنج ضعف اساســی آمریکا از جمله ترس از 
تلفات و ذکر افزایش قابلیت های موشک های کروز ضد 
کشتی چین گفت که نابود ساختن یک ناو هواپیمابر 

جــان 5000 نفــر 
پرســنل را با خطر 
با  و  می کند  مواجه 
نابود ساختن دو ناو، 
تلفات  ایــن  میزان 
می شــود.  برابر  دو 
»لــو  دریاســاار 
توضیح  در  یووان« 
ادامه  مطلــب  این 
»آنگاه وحشت  داد: 
آمریــکا را شــاهد 
خواهیم بود.« وی در ادامه گفت که چین در برخورد 
با آمریکا باید از قدرت تهاجمی خود در حمله به نقطه 
ضعف های دشــمن اســتفاده کند و باید به هرجایی 
که دشــمن از آن هــراس دارد، حمله کند و با توجه 
به نقطه ضعف دشــمن، بر توسعه برتری خود تمرکز 
داشته باشد. روزنامه »ساوت چاینا« چاپ هنگ کنگ 
نیز روز چهارشنبه اعام کرد: چین برای نخستین بار 

از سامانه موشکی پیشرفته »اس 400« که از روسیه 
خریداری کــرده، برای هدف قرار دادن و نابود کردن 
برخی از اهداف به صورت آزمایشی بهره برداری کرد. 
در این آزمایش، واحد موشکی ارتش چین یک هدف 
بالستیک شبیه سازی شده را در فاصله 250 کیلومتری، 
ردیابی و با پرتاب موشک با سرعت سه کیلومتر در ثانیه 
آن را منهــدم کرد. این تازه ترین اقدام ارتش چین در 
راستای خرید این سامانه دفاعی موشکی پیشرفته و 
در جهت تقویت روابط و همکاری های نظامی با روسیه 
اســت. در مورد موضع تایوان نیز »شی جین پینگ«، 
رئیس جمهــور چین دیروز گفت که این کشــور حق 
استفاده از قدرت نظامی برای تحت کنترل درآوردن 
تایوان را برای خود محفوظ می داند. وی در پکن و در 
مراســمی که تعدادی از شخصیت های تجاری تایوان 
نیز حضور داشــتند گفت: ما قــول نمی دهیم که از 
نیروی نظامی استفاده نکنیم و حق استفاده از هرگونه 
اقدامات ازم برای دستیابی به این هدف و جلوگیری 
 از اســتقال تایوان را برای خــود محفوظ می دانیم.
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ائتاف ســعودی - اماراتی تنها طی سال 
گذشــته با 52 هزارو 249 حمله به یمن باعث 
شهادت 1۷۳۳ نفر و زخمی شدن 2۰5۷ تن دیگر 
شده است. تمام این قربانیان غیر نظامی هستند.

پایگاه خبری »العهد« لبنان گزارشی درخصوص 
تعداد شهدا و زخمی های تجاوز رژیم آل سعود و امارات 
به یمن طی سال 2018 منتشر کره است. بر اساس 
این گزارش در نتیجه حمات هوایی و خمپاره ای و 
تیراندازی های گســترده در مناطق مختلف یمن در 
سال گذشته، 1733 غیرنظامی به شهادت رسیده اند 
کــه 275 نفر از آنها کــودک و 492 نفر از آنها زن 

هستند. 966 نفر از شهدا نیز مرد هستند.
به گزارش تسنیم، این حمات همچنین 2057 
زخمی به جای گذاشــته کــه 1303 نفر از آنها مرد 
هستند. در میان مجروحان 397 زن و 357 کودک 
نیز دیده می شوند. یمن طی سال گذشته در معرض 
بیش از 52 هزار و 249 تجاوز نظامی شــامل حمله 
هوایی، حمات موشــکی،  توپخانه ای و دریایی قرار 
داشت. همچنین مناطق مختلف یمن هدف 15 هزار 
و 353 حمله هوایی با میانگین 50 حمله هوایی در هر 
روز قرار داشته است که 244 حمله با بمب خوشه ای 
و 74 حمله با هواپیمای بدون  سرنشین صورت گرفته 

است.متجاوزان سعودی و اماراتی همچنین، 494 بار 
از کشــتی های جنگی خود به ســمت سواحل یمن 
حمله موشــکی انجام دادند، 36 هزار و 430 بار نیز 
حمله توپخانه ای و موشکی به مناطق مختلف یمن 
صورت گرفته است. تعداد سورتی های پرواز و حمات 
هوایی ائتاف متجاوز سعودی اماراتی از ابتدای جنگ 
)در ششم فروردین 1394( از 100 هزار حمله فراتر 

رفته است.
انگلیس لحظه ای از فروش ساح دست نکشیده

از سوی دیگر روزنامه ایندیپندنت در مطلبی اعام 
کــرده، با وجود اذعان به جنایات جنگی عربســتان 

در یمــن، انگلیــس به مذاکرات خــود برای فروش 
ســاح به این کشــور ادامه داده است. ایندیپندنت 
تاکید کــرده دولت انگلیس چند هفته پس از مرگ 
جمال خاشــقجی، روزنامه نگار ســعودی و حتی با 
وجود محکوم کردن علنی این قتل، به دنبال توافق 
تسلیحاتی با عربستان بود، در حالی که دولت انگلیس 
خواستار پاسخ عربستان به مرگ این ناراضی سعودی 
بوده است! مقامات تجاری انگلیس که مسئول فروش 
ساح هستند طی مدتی که بحث خاشقجی داغ بود 
به برگزاری جلســاتی با همتایان سعودی خود ادامه 

داده اند.
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وزیر جنگ مســتعفی رژیم صهیونیســتی 
جزئیات طرح آمریکا را پیش از اســتعفای خود، 

برای هیئت فلسطینی افشا کرده بود. 
برخی منابع به روزنامه فرامنطقه ای »الحیات« گفتند، 
»اویگدور لیبرمن« به هیئت فلسطینی که دو هفته پیش 
از استعفای خود با آنها دیدار کرد، گفته بود، طبق طرح 
آمریکا، حاکمیت فلســطین بر ســاکنان و نه سرزمین 

فلســطین بوده و به منطقه »آ« کــه حدود 13 درصد 
از مســاحت کرانه باختری است، بخش هایی از منطقه 
»ب« که 18 درصد مساحت کرانه باختری است و بخش 
کوچکی از منطقه »ج« که حــدود 60 درصد از کرانه 
باختری را شــامل می شود، محدود خواهد بود. به گفته 
لیبرمن، این طرح بر حفظ شهرک های صهیونیستی و 
حاکمیت اسرائیل بر گذرگاه های کرانه باختری و مرزهای 

خارجی آن و نیز بر امنیت، منابع آبی و دشت ها تاکید 
دارد.عاوه بر این، طرح واشــنگتن ضامن حفظ کنترل 
اسرائیل بر بخش مهم تر و بزرگتر قدس شرقی اشغالی 
بوده و شــامل طرحی برای جمع آوری مبالغ هنگفتی 
از کشــورهای جهان برای ایجاد زیرساخت های کشور 
فلســطین از جمله فرودگاه، بندر و گذرگاه آبی در نوار 
غزه است.»محمود عباس«، رئیس تشکیات خودگردان 

فلسطین، در این مورد اعام کرد، فلسطینی ها با طرح 
احتمالــی آمریکا مقابله خواهنــد کرد، این یک توطئه 
است، آنها به ما می گویند منتظر قرارداد باشید، منتظر 
چه باشــیم؟ همه چیز روشن شده و مشخص هستند، 
مسئله پنهانی نمانده است، آنچه آنها پیشنهاد کرده اند، 
مردود اســت، ما برای مقابله با آن مبارزه خواهیم کرد 

زیرا ما هرگز قدس مان را نخواهیم فروخت.
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3 سال از شهادت آیت اه نمرگذشت
 نامی که سعودی ها هنوز تاب شنیدنش را ندارند

در حالی که سه سال از شهادت مظلومانه »آیت اه نمر«، 
رهبر شیعیان عربســتان می گذرد، نام وی همچنان باعث 

نگرانی و هراس سعودی ها می شود.
دیروز سومین سالگرد شهادت آیت اه نمر رهبر شیعیان عربستان 
بود. گفته می شــود »بن ســلمان« دیوانه وار خود شخصا پس از 
شکســتن گردن و کمر این روحانی مظلوم که زخم گلوله هنوز بر 
تنش بود، وی را به دست جاد سپرد و جاد نیز سر از تنش جدا کرد!

 اما با وجود گذشت سه سال از شهادت مظلومانه آیت اه نمر، 
آل سعود همچنان با نام وی به لرزه می افتد. این عالم متفکر شیعی 
بارها خواستار ساخت مجدد بقیع شده بود، طوری که در سال 2007 
عریضه بی سابقه ای را تهیه و به معاون حاکم منطقه ای الشرقیه ارائه 
کرد و در آن مطالبه شــیعیان این کشــور را درج کرد. این عریضه 
تمجید »سعد الفقیه« مخالف سنی مذهب آل سعود در آن زمان را 
دربر داشت. وی همچنین در سال 2008 تشکلی را برای مبارزه با 
فساد اجتماعی و ظلم سیاسی علیه پیروان اهل بیت)ع( در عربستان 

به راه انداخت.
قیام النمر

در ســال 2011 میادی با آغاز بیداری اسامی، آیت اه شیخ 
نمر ممنوعیت رسمی آل سعود را مبنی بر منع خطابه ها و تدریس 
خود شکست و به ادای سخنرانی های آتشین درباره آزادی سیاسی 
با محوریت تغییر سیاســی اقدام کرد. در خفقان سیاســی ســال 
2011 در عربســتان، اعتراضات و حرکت های مســالمت آمیز در 
منطقه شیعه نشــین قطیف به راه افتاد که خواستار آزادی زندانیان 
بازداشت شده و فراموش شده ای شدند که 16 سال دربازداشت به 
ســرمی بردند. این عالم بزرگ همچنین به مقامات سعودی نسبت 
به ورود نیروهای ســپر جزیره و سرکوب مردم بحرین اعتراض کرد 
 و در حمایــت از بحرینی هــا حرکت هــای اعتراض آمیزی را به راه

 انداخت.
»النمر« در ســخنرانی های آتشــین خود هیچ گاه بر خروج بر 
حکام آل سعود و حرکت های مسلحانه و توطئه پنهانی اقدام نکرد، 
بلکــه تنها به انتقاد علنی و امر به معــروف و نهی از منکر و اعام 
خواســته های مشروع مبادرت ورزید. النمر بارها به دست نیروهای 
سعودی دستگیر شد، اما آخرین بازداشت وی به ژوئن)خرداد( 2012 
میادی پس از سخنرانی کوبنده اش برمی گردد که خواهان برقراری 
عدالت و دموکراسی و اصاحات در کشور بود؛ او که هیچگاه مبارزه 
مسلحانه و حتی پرتاب سنگ به سمت نیروهای امنیتی سعودی را 
جایز نمی دانست؛ حال نیروهای سعودی برای دستگیری اش چهار 
گلوله به ســمتش شلیک کردند؛ با وجود اینکه می توانستند بدون 

هیچ خونریزی او را به دفعات پیشین بازداشت کنند.
سال 2013 دادگاه نمایشی برپا شد و با ادعاهای دروغین حکم 
وی »اعدام« عنوان شد. آل سعود براین باور بود که با خاموشی النمر، 
فریادها و اعتراضات خاموش می شود؛ اما با پایان آخرین برگ از فصل 
زندگی النمــر در دوم ژانویه 2016 میادی، آغاز فصلی دیگری از 
آزادیخواهی های مردم عربستان رقم خورد و آتشفشان اعتراضات به 
سیاست های آل سعود فوران کرد. با گذشت سه سال از شهادت نمر 
باقر النمر همچنان پایه های آل سعود با نام وی به لرزه می افتد. او در 
یکی از سخنرانی های آتشینش خطاب به آل سعود می گوید: می دانم 
فردا برای بازداشــت من به سراغم خواهید آمد. خوش  آمدید! این 
منطق و راه و روش شماست: »بازداشت« و »شکنجه« و »کشتار«؛ 

ما از قتل و کشتار نمی هراسیم. ما از هیچ چیز نمی ترسیم.«
سه شنبه شب، گروهی از شیعیان بحرین با برگزاری تظاهرات در 
اولین روز های سال نوی میادی و حمل تصاویر شهید نمر خواسته  
خود مبنی بر ضرورت تغییر حکومت دیکتاتوری به دموکراسی بدون 
فرقه گرایی در کشورشــان را مطرح کردند. این شیعیان در جزیره 
»سترة« در شرق بحرین با در دست داشتن تصاویری از رهبر شیعیان 
عربستان و در سالگرد به شهادت رسیدن وی و تصاویری از شهدای 
خود، علیه رژیم ســرکوبگر آل خلیفه و آل سعود تظاهرات کردند و 

با مقابله نیرو های امنیتی مواجه شدند.

سردبیر روزنامه »رأی الیوم« سال جدید را  سال  پایان 
تسلط آمریکا بر منطقه  و ســقوط افسانه برتری اسرائیل 

دانست.
»عبدالبــاری عطوان« نوشــت: ســال جدید و چه بســا همه 
ســال های آینده، ســال تولد بیداری عربی- اسامی بوده و این به 
معنی پایان سلطه آمریکا بر منطقه و سقوط افسانه برتری اسرائیل 
است. نشانه های این بیداری اکنون در سوریه، یمن، عراق و لیبی با 
بازگشت به اقدام مشترک عربی و افزایش قدرت محور مقاومت، در 

حال پدیدار شدن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، عطوان با اشاره به تصمیم 
آمریکا برای خارج  کردن نیروهایش از سوریه و تحلیل چرایی این 
مســئله، نوشت: پس از گذشــت حدود یک هفته از اعام تصمیم 
دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا، مبنی بــر خارج کردن همه 
نیروهای آمریکایی از سوریه، کاما مشخص شد که اغلب مخالفان 
ایــن اقدام، چه در داخل دولت آمریکا یا خارج از آن، از دوســتان 
 اسرائیل و کسانی هستند که به شدت نگران امنیت و ثبات این رژیم

 هستند.
عطوان در ادامه افزود که  اقدام ترامپ به خارج کردن نیروهایش 
از ســوریه، اذعان صریح به شکست طرح های آمریکا در این کشور 
)سوریه( است؛ طرح هایی که به اعتراف خود ترامپ، بیش از هفت 
تریلیون دار هزینه روی دست آمریکا گذاشته و این بدان معناست 
که ادامه حضور این نیروها در ســایه تشدید تنش ها میان ایران و 
آمریــکا و افزایش احتمال رویارویــی و هدف قرار گرفتن نیروهای 

آمریکایی، منشأ خطر بزرگی است. 

نویسنده مشهور جهان عرب پیش بینی کرد
2019، سال سقوط افسانه برتری اسرائیل

و پایان تسلط آمریکا بر منطقه

رئیس جمهور آمریکا در واکنش به انتقادات فرمانده سابق 
نیروهای آمریکایی در افغانستان در اظهاراتی تند او را حامی 
»هیاری کلینتون« خواند و گفت که این فرمانده مانند »سگ« 

توسط »باراک اوباما« برکنار شده است. 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عاقه زیادی به »ســگ« دارد، 
وی البته خیلی هم نمک نشــناس اســت و کافی است فردی حتی 
نزدیک ترین افرادی که در به قدرت رســیدن وی نقش داشته اند، در 
جبهه مقابل قرار بگیرند و یا انتقادی از وی و عملکردش بکنند ترامپ 
بافاصله آنها را برکنار و با واژه »ســگ« از آنها یاد می کند. با بررسی 
حســاب توییتر ترامپ، مشخص شــد که او 17 بار از واژه »مثل یک 
سگ« در حساب توییتر خود استفاده کرده است که هفت مورد آنها 
برای به ســخره گرفتن افرادی بوده که از سمت خود اخراج شده اند. 
همه افرادی که ترامپ آنها را »سگ« خطاب کرده است یا سیاهپوست 

بوده اند و یا یکی از رقبا، مخالفان و منتقدان او. 
در جدید ترین مورد، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی شدید علیه 
»استنلی مک کریستال« فرمانده سابق نظامیان آمریکایی، وی را با لفظ 
سگ نوازش داده و گفت: »ژنرال مک کریستال مثل یک سگ توسط 
اوباما اخراج شد«. ترامپ در ادامه توهین های توئیتری خود به این ژنرال 
چهار ستاره و بازنشسته ارتش آمریکا نوشت که ماموریت مک کریستال 
در افغانستان »شکست کامل« بود. وی ادامه داد که این ژنرال حرف های 
احمقانه می زند، دهانی گشاد دارد و او را از هواداران »هیاری کلینتون« 
نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 
خواند. ژنرال مک کریســتال اخیرا در گفت وگو با شبکه خبری »ای.
بی.سی« در انتقاد از کاهش احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان 
آن را اقدامی اشتباه دانست، اقدامی که »بزرگ ترین اهرم« حال حاضر 
واشــنگتن برای مجبور کردن طالبان برای ملحق شدن به روند صلح 
را از بیــن  برد. وی تاکید کرده بود: اگر به طالبان بگویید که ما حتماً 
در تاریخ مشــخصی افغانستان را ترک می کنیم و یا نیروهای خود را 
کاهش خواهیم داد در واقع خود را تضعیف کرده ایم، مشوق های آنها 
برای توافق به شــدت کاش می یابد.وی درباره احتمال پیوستن خود 
به دولت ترامپ ضمن تکذیب تمایل خود تصریح کرد: برای من مهم 

است با کسانی کار کنم که صادق باشند.

 واکنش ترامپ به انتقاد آرام 
یک ژنرال 4 ستاره

 »مثل سگ اخراجت کردند«

واشــنگتن و تل آویو که در جنگ هفت و نیم ساله مقابل 
دمشــق و مقاومت شکست خورده اند، اکنون تاش می کنند 
که نظامیان کشــورهای امارات و مصر را جایگزین نیروهای 

آمریکایی در سوریه بکنند.
این روزها دست و پا زدن های مقامات آمریکایی و صهیونیستی در 
ارتباط با پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی، واقعا دیدنی است؛ طی 
روزهای گذشته سران تل آویو، واشنگتن و اطرافیان »دونالد ترامپ« 
از او خواستند که در مورد مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، 
مواردی را لحاظ کند و او هم پذیرفت که حرف های قبلی خود، مبنی 

بر خروج »سریع« و »کامل« را پس بگیرد. 
در ادامه این ماجرا، سناتور آمریکایی »لیندسی گراهام« و رسانه های 
صهیونیســتی اعام کردند که رئیس  جمهور آمریکا به آنها اطمینان 
داده که عقب نشینی به گونه ای خواهد بود که خطرآفرین نشود. پس 
از آن هم »نیویورک تایمز« به نقل از مقامات کاخ ســفید اعام کرد، 
عقب نشینی نیروهای آمریکایی طی یک بازه زمانی چهار ماهه صورت 

می گیرد. 
اما، نکته جالب ماجرا چیزی است که دیروز رسانه های گروهی به 
نقل ازسایت صهیونیستی »دبکا« آن را گزارش کردند؛ مبنی بر اینکه 
قرار است نیروهای اماراتی و مصری جای نیروهای آمریکایی را در سوریه 
بگیرند. این سایت حتی به دروغ مدعی شده که دمشق نیز با استقرار 

نیروهای این دو کشور در شهر »منبج« سوریه موافقت کرده است. 
در هــر صورت، هر چند برای مقامات دمشــق این خبر به قدری 
مضحــک آمد که نیازی به موضع گیــری در برابر آن ندیدند، ولی در 
صورتی آمریکا قصد داشته باشد این طرح را به اجرا درآورد، ماجرای 
خروج به یک امر کاما مســخره ای تبدیل خواهد شــد. در ارتباط با 
همین موضوع، دیروز ایسنا خبر داد که ترامپ با همتای مصری خود 
تلفنی گفت و گو کرد و موضوع گفت و گوی آنها نیز »سوریه« بوده است.

به هر حال، خروج آمریکا از ســوریه از سر اجبار و حتمی خواهد 
بود و دولت دمشــق و حامیانش نیــز اوضاع را کاما تحت نظر دارند 
و در صورت نیاز ، برای مســلط کردن ارتش سوریه بر کل خاک این 
کشور وارد عمل خواهند شد. دولت های امارات و مصر نیز این موضوع 
را به خوبی می دانند که نظامیان آنها در صورت ورود به سوریه ، هدف 

قرار می گیرند.

منابع اسرائیلی خبر دادند
طرح مضحک صهیونیستی برای سوریه 

مصر و امارات جایگزین نیروهای 
آمریکایی شوند


