
مجله هفتگی و چهار رنگ کیهان ورزشــی حــاوی مطالب خواندنی، گزارش، 
تحلیل، مصاحبه و آخرین اخبار از ورزش ایران و جهان امروز )شــنبه- 15 دی 
97( در سراسر کشور منتشر شد. در این شماره مطالب زیر از نگاه شما خواهد 

گذشت:
* رویایی که دور از دسترس  نیست )سرمقاله(، گفت وگوی اختصاصی با وینفرد 
شفر سرمربی آلمانی اســتقال )فوتبال، آلمان جنگ زده را آباد کرد(، ویژه نامه 
هفدهمین دوره مســابقات جام ملت های آســیا در امارات، نگاه چند بعدی به 
آدام همتی بازیکن پرســپولیس، گزارش کشتی، شطرنج، والیبال، سوارکاری، 

بسکتبال، به همراه آخرین اخبار از ورزش ایران و جهان و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای کرمان )بــه عنوان دســتگاه 
مناقصه گــزار( در نظــر دارد مناقصــه نصب و راه انــدازی 9 بانــک خازنی 4/8 
مگاواتــی بــه همراه خرید فیــدر 20 کیلوولت بــا رله های حفاظتی به شــماره ثبت 
200971406000063 را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیــه مراحل برگزاری مناقصــه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اســناد مناقصه در سامانه: ســاعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 

97/10/17
آخرین مهلت دریافت اســناد مناقصه از سامانه: ســاعت 19 روز پنج شنبه 

مورخ 97/10/20
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی: تا ساعت 9 

روز سه شنبه مورخ 97/11/2
مهلت ارسال اصل پاکت الف: تا ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 97/11/2

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 97/11/2
ساختمان شماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.

محل تحویل پاکت الف: کرمان- بلوار شــهید عباســپور- اداره دبیرخانه شرکت 
سهامی برق منطقه ای کرمان کد پستی: 7614653143

تذکر مهم: تحویل یک نســخه اصل پاکت الف به صورت اک و مهر 
شده به آدرس فوق الذکر الزامی می باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 883/000/000 ریال 
به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در ذیل:

- رســید واریز وجه به شماره حساب 2175093806008 بانک ملی ایران- شعبه برق 
منطقه ای کرمان

- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که 
دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند.

- ســایر ضمانتنامه های مقرر در بندهای )پ(، )ج(، )چ(، )ح( ماده 4 آیین نامه تضمین 
معامات دولتی به شماره 123402 / ت 50659 هـ مورخ 94/9/22.

- به پیشــنهادهایی که فاقد ســپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده های کمتر از 
میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از انقضاء مدت مقرر در 

آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

،www.krec.co.ir ضمنــًا ایــن آگهــی در ســایت اینترنتــی بــه آدرســهای 
http://iets.mporg.ir و www.tavanir.org.ir در دسترس می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی
نوبت اول )دومرحله ای( شماره 97/96

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1397/8/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای محمود مهرداد شکریه به شماره 
ملــی 2594147699 بــه ســمت رئیس هیئت 
مدیره - آقای سیدهاشــم آذرفام به شــماره ملی 
0049556916 به ســمت نایــب رئیس هیئت 
مدیره - آقای ســیدمهدی آذرفام به شماره ملی 
0039862364 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء 
مدیرعامل سیدمهدی آذرفام همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت  تکین مقاوم سازی 
پیشرفته سهامی خاص به شماره ثبت 243851 

و شناسه ملی 10102845321
به اســتناد صورتجلســه هیئت امنا مورخ 1396/8/10 و 
مجوز شماره 129=14/53/1302/24339 مورخ 97/6/19 
پلیس اطاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: روزنامه کثیراانتشــار کیهان برای درج آگهی های 
موسسه انتخاب شد. کاظم امجد کد ملی 4723520643 
و مهــدی امجد کد ملــی 0079894968 و هدی امجد 
4723735291 و ســاجده امجد 4722347301 و آاء 
امجد کد ملــی 0080090141به ســمت اعضای اصلی 
هیئت مدیره و اسماعیل جنتی کد ملی 4723517510 
و محمد وکیلی کد ملی 0082676984 بســمت اعضای 
علی البــدل هیئــت مدیره بــرای مدت 2 ســال انتخاب 
شــدند. محمدعلی جوششــان کد ملی 4723145508 
به ســمت بازرس اصلی و عبدالرسول جوششان کد ملی 
4723503897 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه آ وای مهر 
ولی اه به شماره ثبت 33275
 و شناسه ملی 14003867952 

شــرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش انواع خرما شامل: حدود 180 تن ربی، حدود 
550 تن زاهدی، حدود 35 تن پیارم، حدود 4 تن مجول و حدود 17 تن خرمای آزاد)سنگ شــکن، برهی و...( در ســال 1397، 
از طریــق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان خرید می توانند ضمن اخذ برگ شــرایط شــرکت در مزایده از دفتر 
مرکزی شرکت واقع در کرمان- میدان عاشورا- بلوار جانباز خیابان ارتش نبش کوچه شماره 12 و یا از طریق تماس تلفنی با 
شــماره های 32758001-034و 32758002-034 ضمن کسب اطاع پیشنهاد کتبی خود را در پاکت سربسته، تا ساعت 12 
روز شنبه مورخ 1397/10/22 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. حضور متقاضیان در زمان بازگشایی پاکتها)ساعت 13 همان روز 
مورخ 1397/10/22( در دفتر مرکزی شــرکت الزامی بوده و در صورت مساوی بودن قیمتها بافاصله مزایده حضوری برگزار 

خواهد شد. تلفن تماس: 034-32758001

آگهی مزایده فروش محصول خرما

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

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 شنبه مورخ 1397/10/29
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخ 1397/10/30 

آخرین مهلت تحویل پاکت  )الف()ضمانت نامه شــرکت در مزایده( به صورت 
حضوری ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/10/29 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 دوم(آگهی مزایده عمومی شماره 97/2 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
* اصاحیه: پیرو چاپ نوبت اول این آگهی که در تاریخ 97/10/1۳ صفحه اول به چاپ 

رسیده بود، در چند مورد تاریخ ها اشتباه بود که در  این نوبت اصاح گردیده است.

سال هفتادو هفتم   شماره 22092   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 15 دی 1397   28 ربیع الثانی 1440    5 ژانویه 2019

با حضور محسن رضایی انجام شد 
نمایش 
دستاوردهای جدید 
نیروی زمینی سپاه

۳

* 22 میلیــارد دار در جریــان تاطمات ارزی از 
کشور خارج شده است.

* هــزاران تن کاای اساســی در گمرکات معطل 
وعده های برجامی دولت.

* تناقض گویی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره استعفا.

* درآمدهای نفتی در ســال 96 صــرف اعتبارات 
عمرانی نشده است.

* معاون وزیر جهاد کشاورزی اعام کرد: پرتقال تامسون 
شب عید کیلویی 3100 تومان.

صفحه۴

در پی وحشت از کند شدن اقتصاد رقم خورد 

آمریکا سال جدید را
با سقوط بازارهای مالی آغاز کرد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ارسال پیام ضعف به دشمن
در پوشش مصلحت کشور!
شادی و شکر مردم از بارش برف و باران

* 5 مقام دون پایه برای نجات بن ســلمان از پرونده 
خاشقجی، اعدام می شوند.

* اندیشکده روسی: مثلث ایران، قطر، ترکیه موفق تر 
از مثلث آمریکا، سعودی و اسرائیل است.

* السیســی: در مصــر زندانــی سیاســی نداریم
دیده بان حقوق بشر: 60 هزار زندانی سیاسی دارید.

* خشــم دهلی نو از اظهارات تمســخرآمیز ترامپ 
علیه نخست وزیر هند.                        صفحه آخر

رئیس جمهور آمریکا گفت سوریه باشد برای ایران 

اظهارات تازه ترامپ درباره سوریه و ایران
وحشت صهیونیست ها را برانگیخت

يادداشت  روز

بوی توطئه 
بازیگران احمق

خبر ویژه

مردم منتظر وعده رونق اقتصادی هستند
نه وعده انتصاب سفیر زن

صفحه2 صفحه2

خطیب جمعه تهران:
امسال »بهمن« متفاوتی داریم

زنجیره طایی »مقاومت منطقه ای« تشکیل شده است

* عمر البشیر: عده ای به من توصیه کرده  اند در صورتی که روابط سودان با اسرائیل بهبود پیدا کند، مسائل 
سودان نیز حل و فصل خواهد شد.

* هرچند که وی بیش از این توضیح نداد، ولی طی این مدت ، شــرایط داخلی سودان بسیار بدتر شده و 
در عرصه خارجی نیز مجبور شد، صدها سودانی را در تجاوز به یمن، به کشتن بدهد.

* رئیس جمهور ســودان در سال 2014 بر اساس محاسبات اشتباه از شرایط منطقه، روابط دولتش را با 
ایران قطع کرده و همزمان ، در صدد گسترش مناسبات با رژیم صهیونیستی بر آمده بود. 

* در همان زمان » عبدالباری عطوان« ســردبیر روزنامه فرامنطقــه ای»رای الیوم«،  از اثر کردن خدعه 
آمریکا و اسرائیل بر رئیس جمهور سودان حرف زده بود.                                              صفحه آخر

عکس : محمد علی شیخ زاده

کانادا 
یک شهروند چینی را 
دستگیر کرد
چین
 1۳ کانادایی را!
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* مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی: 
در مقابل خــروج آمریکا از برجام و کندی 
اروپا درSPV به صاح نیست اقدام عملی 

کنیم!
* اگــر لوایح مرتبط بــا FATF در داخل 
تصویب شود، بهانه از طرف اروپایی گرفته 

شده و SPV اجرایی می شود.
* یکــی از فعالیــن اصاح طلــب اخیرا 
مدعی شده اســت که به دلیل تندروی ها 
از  نتوانســتیم  داخلی  ماجراجویی های  و 

امکانات برجام استفاده کنیم!
* متاســفانه حامیان برجــام و FATF با 
بزک طرف مقابل، همواره توپ را در زمین 
داخلی انداختــه و ایران را بدهکار و متهم 
جا می زنند. این رویکرد خســارت بار مانند 
بنزینی اســت که بر آتش طمع و طلبکاری 

طرف اروپایی ریخته می شود. 
* برخی دولتمردان و مدعیان اصاحات در 
اظهارات مختلف با ابراز ضعف، این پالس را 
به طرف مقابل دادند که ایران به هر قیمتی 

برجام را ادامه خواهد داد!
* با ارسال این پالس حقارت آمیز و منفعانه، 
کاما مشخص است که طرف اروپایی هیچ 
اقدامی در راســتای اجرای تعهدات خود 
انجام نخواهد داد، چون مطمئن است که با 

عهدشکنی، چیزی را از دست نمی دهد.
صفحه۲

* حجت ااسام و المســلمین حاج علی اکبری: 
باید نمازجمعه را بهتر از همه سال ها برگزار کنیم. 
نیاز به یک نمازجمعه باشکوه و با صابت و شیرین 

بیشتر از همیشه احساس می شود.
* عزیــزان نمازگزار از وجــود میله های نمازجمعه 
خشــنود نیستند، از ستاد نمازجمعه خواهش کردم 
و دوســتان حفاظت هم محبت کردند و دو ردیف از 
موانع برداشته شد و بخش باقی مانده مورد نیاز است 

که نسبت به آن هم اصاح دقیق تری خواهد شد.

* جبهه مقاومت به زنجیــره طایی مقاومت در 
منطقه تبدیل شده است؛ از حزب اه لبنان گرفته 
تا حشد الشــعبی عــراق و قوات الوطنی ســوریه 
و انصاراه یمــن و مقاومت مردمــی در نیجریه 
و بحریــن و ایســتادگی مؤمنانه ملّــت مظلوم و 
سلحشــور یمن، زنجیره طایی و سلســله الذهب 
 را در منطقه تشــکیل داده اســت؛ این ها حاصل 

مقاومت است.
صفحه۳

عمرالبشیر: گفتند به اسرائیل نزدیک شوید
مشکات حل می شود اما بدتر شد

در دیدار وزیر اقتصاد مطرح شد 
انتقاد مراجع تقلید 
به عدم نظارت
 و گرانی های
 بی حساب و کتاب
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صفحه۱۰

حجت ااسام محمدی گلپایگانی 
روایت کرد 
رهبر انقاب 
با هدیه بسیار گرانقیمت 
پادشاه عربستان
 چه کرد؟

11



اخبار كشور
صفحه 2

     شنبه ۱5 دی ۱۳۹۷
28 ربیع الثانی ۱440 - شماره 220۹2

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* از جایــگاه پرافتخــار نمازگــزاری جمعه و جماعات، شــرف انتصاب 
حجت ااسام محمدجواد حاج  علی  اکبری، از جانب رهبر حکیم انقاب، را 
به امامت موقت نماز جمعه تهران، به ایشان تبریک گفته و توصیه به حق 
می کنم که، قدر و منزلت این اعتماد ولی امر مسلمین  را ارج نهاده و با عمل 
انقابی به وظایف خطیر خود، سرباز شایسته ای برای معظم له و سنگربان و 
مجاهد نستوهی در جبهه جنگ نرم و مبارزه با تهاجمات روزافزون فرهنگی 
دشمنان داخلی و خارجی نظام و انقاب و همچنین مواضع صادق و حفظ 

حقوق مادی و معنوی مردم شهید پرور کشور باشند.
0919---2470

* وقتی رهبر معظم انقاب در دیدار دبیر کل جهاد اســامی فلسطین با 
ایشان می فرمایند حکومت فلسطین در تل آویو تشکیل خواهد شد یعنی 
اینکه با ادامه مقاومت  پیروزی های جدیدی در راه است. پیروزی های بعدی 

قطعا خیره کننده تر خواهد بود.
0990---7211

*  اعتراف جالب و شنیدنی پاپ  فرانسیس رهبر کاتولیک ها درباره وخامت 
اوضاع معیشتی مردم اروپا، قربانی نظام سرمایه داری غرب در شب کریسمس 
در جمع رسانه ها به خوبی چهره سیاه این نظام پر مدعا و  از هم پاشیدگی 
محتوایی آن حکایت دارد. پاپ گفت شــمار زیــادی از زنان و کودکان  ما 
)بی خانمان هــا( در غرب، در وضعیتی زندگی می کنند که در شــان یک 
انســان نیست! این ها از استعداد یک تحول جدی و قیام همه جانبه علیه 

نظام سرمایه داری در غرب حکایت دارد. ان شاءا...
0918---0291

* اقدام آقای رشیدپور در برنامه حاا خورشید در خواندن نامه افرادی که 
یــا ضدانقاب بودند یا جبهه و جنگ را ندیده بودند کاری به دور از تعهد 
حرفه ای بود. امیدوارم در رســانه  ملی به نیروهای جهادی انقاب و دفاع 
مقدس بیش از این احترام گذاشته شود. تاش برخی در این سال ها فقط 
بی ارزش معرفی کردن ایثار شهدا بوده است. در حالی که اگر خون شهدا 

نبود هیچ کس از جنایت و ددمنشی  بعثی ها در امان نمی  ماند.
0225---0911 و2613---021

* در فیلم مستند خارج از دید که طی چند شب متوالی از شبکه 3 سیما 
پخش شد چگونگی نفوذ دشمنان در سطوح عالی کشور به تصویر درآمد. 
اوا دستگاه های نظارتی کجا هستند که جاسوسان آرم داری مانند محمدباقر 
نمازی و فرزندش ســیامک موفق می شوند در سطوح  عالی تصمیم گیری 
کشــور نفوذ کنند ثانیا چرا دستگاه قضایی تحت فشار دولت مجبور شده 

این جاسوسان را به مرخصی بفرستد؟
نیک نام

*  مســتند »خارج از دید« در سال گذشته به شدت سانسور شد و حتی 
قســمت هایی از آن پخش نشد! اما امســال فصل دوم آن با عنوان نفوذ، 

خیانت های عوامل نفوذی در حاکمیت را به زیبایی بیان می کند.
گروسی

* مستند »خارج از دید« به خوبی نشان داد برخی به رسم آزادی زنان در 
کشور به جاسوسی روی آورده و پس از مدتی به راحتی هم از کشور خارج 
و به یاوه گویی مشغول شده اند. این نشان می دهد که وزارت اطاعات باید 

هوشیارانه تر عمل کند.
دشتی

* آقای رئیس جمهور گفته اند: اگر روی پای خودمان بایســتیم به ما زور 
نمی گویند، اگر نیازمند شدی همه به تو زور می گویند، احتیاج و نیاز گاهی 
یک قدرت بزرگ را درهم می شکند. طبق این گفته رئیس جمهور، برجام 
و اجرای یک طرفه آن و ماندن در برجام به طمع ترحم شــیاطین غربی و 
نگاه به بیرون که خاصه عملکرد پنج ساله دولت است، از اساس فاجعه بار 
برای کشور بوده است! چرا که سبب جری  شدن غرب در دشمنی علیه ما 
شده است! طبق همین گفته، راه مقابله با دشمن، آتش زدن برجام مرده، 
تقویت بنیه دفاعی، اقتصادی و فرهنگی کشــور و با موضع اقتدار با غرب 

مواجه شدن است! نه از ترس و راه دیپلماسی التماسی!
0990---5423

* جناب ظریف! ما دلواپسان و منتقدان هیچ، پاسخ کسانی را که در شب 
توافق برجام به خیابان آمدند و گفتند، نان و پنیر و خاویار، دار هزاری را 
بیار! فکر می کردند برجام دار را به هزار تومان می رساند چه پاسخی دارید؟! 

مگر نگفتید که با برجام همه تحریم ها در روز اول بالمره لغو می شود؟!
توکلی- الیگودرز لرستان

 FATF یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی در دفاع از *
استدال کرده که ما عضوی از اقتصاد جهانی هستیم و مجبوریم الزامات 
جامعه جهانی را بپذیریم عرض می کنیم صدای شکست عبارت مشهور به 
جامعه جهانی و به عبارت درســت تر آمریکا و غرب بلند شده است. عقل 
حکم می کند آقایان دست از دنباله روی غرب کشیده و به اقتصاد مقاومتی 

رو بیاورند.
0919---7671

* آن طوری که رئیس جمهور دستاوردهای دولت را در جمع مدیران وزارت 
نیرو ردیف کرد، گویا مردم باید شرمنده خدمات دولت باشند!

0990---7522
* چرا نمایندگانی که ســوگند یاد کرده اند تا حافظ منافع ملت باشند در 
برابر عملکرد ضعیف دولت در مهار تورم، گرانی، رکود، نقدینگی، بیکاری 
و... به وظیفه خود عمل نمی کنند؟! ازم است نمایندگان به وعده های داده 
شده دولت در افزایش یارانه دهک های پایین و... در ایام تبلیغات انتخاباتی 

هم ورود کنند.
0918---2753

* چرا کشورهای غیرمتعهد و سازمان کنفرانس اسامی در قبال قحطی و 
سوءتغذیه مردم مستضعف و فقیر یمن که آل سعود یهودی با قتل عام زن 
و مرد و کودک و بزرگ این کشــور به وجود آورده هیچ واکنشــی در برابر 
ددمنشی آل سعود ندارند؟! سازمان های بین المللی عاوه بر بی تفاوتی گاه 
بی وجدانی خود را با ارسال مواد غذایی فاسد برای این ملت مظلوم نشان 

داده است.
اتابکی- تهران

* دستور رئیس گمرک برای ترخیص سریع کااها در این زمان، شایسته 
تقدیر است و باید آهن آات، ام دی اف و کااهای اصلی در اولویت قرار گیرند. تا 
ماده اولیه صنایع و ساختمان سازی سریع تر به مقصد برسد و با کاهش قیمت 
مواد اولیه کارگاه های آهنگری و نجاری تعطیل شده، مجددا رونق بگیرند.
مهندس تارا

* از یک سو مجلس تصویب می کند که دولت کوچک شود از طرف دیگر 
وزارت بهداشت و برخی وزارتخانه ها با گسترش فعالیت و تحت فشارهای 
سیاسی در مکان هایی که فاقد امکانات آموزشی است به تاسیس دانشکده 
و بعد دانشگاه اهتمام می ورزد! اقداماتی که فقط بار مالی برای دولت دارد!
0910---3673

* دولت اعام کرده ورود گردشگران به کشور 50 درصد افزایش داشته است. 
این آمار نباید دولتمردان را به اشتباه بیندازد چرا که بیشتر این افراد عراقی 

و افغانستانی هستند و موضوع به کاهش ارزش پول ملی مربوط می شود.
0936---6210

* توصیه بنده این است که راویان جنگ تحمیلی در بیان خاطرات خود 
در رسانه ها به ویژه رسانه ملی صدا و سیما به جای عبارت نیروهای عراقی 

از عنوان نیروهای بعثی استفاده بکنند.
0935---1472

* رسانه ملی تابلونظام محسوب می شود پول پاشی های بی مبنا و بی منطق 
در برنامه های مســابقه آشپزی و غیره با اهداف عالیه این رسانه که حکم 
دانشگاه عمومی را دارد در تضاد است فهمیدن این مطلب کار سختی نیست.
0939---1156

* فروشــنده دستگاه پزشکی »نبوایزر« در خیابان ولی عصر، نبش کوچه 
شــهید رجب بیگی یک سال اســت که بابت گارانتی، مرا سر می دواند، از 
مسئوان، خصوصا سازمان حمایت از مصرف کنندگان تقاضای رسیدگی دارم.
سبحان محقق

* قطع آب در شرق اهواز موجب سوختن پمپ های آب این منطقه شده 
مسئولیت این خسارت ها با کیست؟

0936---5568

مردم منتظر وعده رونق اقتصادی هستند
نه وعده انتصاب سفیر زن

رویکردهای پوپولیستی و عوام فریبانه به حوزه انتخاب سفیر و دیپلماسی، 
مغایر با منافع ملی است.

در پی اعام انتصاب خانم حمیرا ریگی به عنوان سفیر ایران در کشور 
برونئی، موجی از تبلیغات مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور به وعده 
خود عمل کرد و سفیر منصوب »زن، اهل سنت و بلوچ است«، به راه افتاد.
این انتصاب در حالی که خانم ریگی فاقد سابقه دیپلماتیک می باشد. او 
پیش از این فرماندار شهر 61 هزار نفری قصر قند در جنوب استان سیستان 
و بلوچستان بوده و پیش از آن نیز، مشاور بهزیستی استان، دبیر کمیسیون 

بانوان فرمانداری چابهار و دبیر کمیسیون شورای شهر چابهار بوده است.
ســوالی که از وزارت خارجه و آقای جهانگیری باید کرد این است که 
آیا شرایط ازم برای سفیر بودن، تجربه و مهارت دیپلماتیک است یا مثا 
جنســیت، مذهب و قومیت؟! چرا از یک سو شعار تخصص و فن سااری 
می دهند و از طرف دیگر خاف تخصص عمل می کنند؟! با احترام شخص 
خانم ریگی، باید از دولت و وزارت خارجه پرسید چرا مصرند دو قطبی های 
انحرافی و تفرقه انگیز نظیر »سنی- شیعه«، »زن- مرد« و »بلوچ و سیستانی« 
راه بیندازند و حتی حوزه خطیر سیاست خارجی را از سیاسی کاری خود 

استثنا نکنند.
انتصاب های غیرکارشناسی از این دست مورد انتقاد است؛ اعم از اینکه 
فرد منصوب شیعه یا سنی، زن یا مرد و مربوط به این یا آن قومیت باشد.
البته از مدیریتی که به مدت چند ماه فاقد سفیر در کشورهای مهمی 
نظیر چین و هند بود، ابد انتظار زیادی است که توقع داشته باشیم، قبل 

از هر رویکرد سیاسی کارانه و عوام فریبانه، به تخصص بها بدهد.
از سوی دیگر ادعای عملی شدن وعده جهانگیری در حالی است که 
وی اخیرا ادعا کرد فاقد اختیار است و حتی اختیار جابه جا کردن منشی 

خود را ندارد.
در این میان مردم مناطق محروم و جنســیت و قومیت ها و مذاهب 
مختلف در کشور پیش از آنکه دغدغه حضور در انتصابات را داشته باشند، 
انتظار دارند امثال جهانگیری به وعده های خود درباره رونق اقتصادی عمل 
کنند و درباره سوء مدیریت های بزرگی نظیر واگذاری 18 میلیارد دار ارز 
به قیمت 4200 تومان پاسخگو و عذرخواه باشند؛ نه اینکه هرچند وقت 

یک بار، برای مردم سرگرمی تازه ای فراهم نمایند.
تبرئه اروپا از بدعهدی

مأموریت مشترک افراطیون نفوذی
عضو سازمان منحله مجاهدین انقاب می گوید به دلیل تندروی ها و 

ماجراجویی های داخلی نتوانستیم از برجام استفاده کنیم.
بهزاد نبوی در گفت وگو با انجمن اسامی پزشکان گفت: بعد از برجام 
هیئت های اروپایی به ایران آمدند اما اقدامات ماجراجویانه هم ایجاد شد که 
این مسئله موجب شد آنها احساس کنند شرایط سرمایه گذاری را ندارند.

وی ادامه داد: سرمایه ترسو است. جایی نمی رود که خطر و ریسکش 
باا باشد. بنابراین نتوانستیم از برجام استفاده کنیم. معنایش این نیست که 
برجام چیز بدی است. به نظر من برجام مهمترین توافقی است که جمهوری 

اسامی طی چهل سال انقاب توانست به انجام برساند.
نبوی با بیــان اینکه به دلیل تندروی هــا و ماجراجویی های داخلی 
نتوانســتیم از امکانات برجام اســتفاده کنیم، تصریح کرد: بعد دیدیم که 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، تیر خاص را رها کرد و تحریم ها را شروع 
کرد. شــنیدم یکی از کسانی که قدیم ها تندرو نبود، بعد از خروج ترامپ 
از برجام سجده شکر برگزار کرد. چرا اینکار را کرد، نمی دانم. حتی تعداد 
محدودی از سرمایه گذارانی مثل توتال هم مجبور شدند عماً حضور خود 

در ایران را منتفی کنند.
وی با طرح این مطلب که می گویند اروپا برای برجام کاری نمی کند اما 
من می گویم اروپا تاش می کند اما نمی تواند چون اقتصادش دست حوزه 
خصوصی اســت و آنها هم به منافعشان می اندیشند، عنوان کرد: علیرغم 
تندروی ها، ایران باید موقعیت جهانی که بعد از چهل سال به دست آوردیم 
را حفظ کند. چین را که قبول داریم، بیایید مثل چین با دنیا رفتار کنیم.

وی اضافه کرد: آن عواملی که نمی گذارد روابط خارجی داشته باشیم 
را افشــا کنیم. دولت نمی تواند ما که می توانیم. اان انتقاد از دولت جایزه 

هم دارد، کار شجاعانه ای نیست.
یادآور می شــود اخیراً حجاریان نیز مدعی شده بود »وقتی نگذاشتند 
روحانی برجام رابه اجرا بگذارد، او باید همان زمان استعفا می کرد«. تکرار 
این مواضع انحرافی و دروغین نشان می دهد عناصر آلوده به نفوذ در برنامه ای 
مشــترک اصرار دارند با متهم کردن نیروهای داخلی، اروپا و آمریکا را از 

تنگنای پاسخگویی و بدعهدی خارج کنند.
ادعای خصوصی بودن شرکت های اروپایی در حالی است که دست کم 

100 شرکت و بانک دولتی اروپایی وجود دارند که می توان آنها را وادار به 
همکاری با ایران کرد اما اروپایی ها به چنین کاری تن نمی دهند چرا که 

اولویت آنها همکاری و هماهنگی و حفظ روابط راهبردی با آمریکاست.
جالــب اینکه بهزاد نبــوی نمی گوید کدام اتفــاق در داخل مصداق 
ماجراجویی و تندروی بوده اســت؟ و کدام بند برجام از سوی ایران انجام 
نشــده که به اروپایی ها بهانه بدعهدی بدهــد؟ و بااخره اینکه حضرات 
ادعا می کردند برجام موجب گســترش ثبات و همکاری با اروپا می شود و 
شرکت های خارجی را جلب می کند اما اکنون به جای پاسخگویی درباره 

این وعده دروغ، فرار به جلو می کنند.
قوه قضائیه

به پرونده رشوه توتال ورود کند
با وجود آنکه وزارت نفت درباره هر موضوع ناچیز و کوچکی واکنش نشان 

داده و جوابیه می دهد، اما سکوتش درباره پرونده فساد توتال ادامه دارد.
روزنامه جوان در این باره نوشــت: طی چند سال گذشته هرگاه درباره 
فســاد توتال سؤال می شــد، همه چیز کتمان می شد، آلزایمری عجیب 
شایع شده بود که نمی خواست توالی فساد ها توسط توتال را زنده کند. در 
فساد های رخ داده، آمریکا و فرانسه طرف رشوه دهنده یعنی توتال را جمعاً 
400 میلیون دار جریمه کردند، 60 میلیون دار به چند مدیر نفتی رسید 
تا عاوه بر انتخاب توتال به عنوان صاحب قرارداد های نفتی، سقف قرارداد 
نیز افزایش یابد تا سود این شرکت فرانسوی از جیب مردم ایران افزایش 
یابد. گرچه یکی از این فساد ها در دوره دولت کارگزاران انجام شده است، 
اما قرارداد دیگر، در دوره اصاحات به وقوع پیوسته است و وزارت نفت، باید 
به این سؤال پاسخ دهد که چه برخوردی با مفسدان کرده و چرا همچنان 
از توتال دفاع می کند؟ توتال همان شرکتی است که وزیر نفت در مراسم 
امضای قرارداد فاز 11 با آن، به دفاع از آن پرداخت و گفت: اسام با توتال 
نجات می یابد! این شرکت که به محض جدی تر شدن تحریم ایران، کشور 

را ترک کرد، در ایران فساد کرده است.
در نقد هایی هم که از خروج این شرکت مطرح می شود، رسماً جوابیه 
می دهد که باید به این شرکت حق داد و کسانی که از خروج این شرکت 
انتقاد می کنند، مشــتی بی سواد هستند که نمی دانند وقتی سهام توتال 
در بورس آمریکا معامله می شــود، رفتن توتال از ایران عادی است. هنوز 
هم وزارت نفت ازاین شــرکت فاسد دفاع می کند و معتقد است که همه 
کنش های توتال منطقی است و ما باید با آن کنار بیاییم. وزارت نفت که 
طی سال های گذشته همواره شرکت های ایرانی را با ابزار توتال و عملکرد 
وی در فاز 2 و 3 پارس جنوبی زیر سؤال می برد، به شکلی عجیب تبدیل 

به مدافع تمام قد این شرکت شده است. 
وزارت نفت چه درباره فساد توتال و چه خروج این شرکت از ایران موضع 
محکمی نگرفته اســت، اولی را انکار می کند و با دومی کنار می آید؛ با این 
توجیه که این شرکت یک شرکت بین المللی است و اقتضای حرفه ای گری 
آن ایجاب می کند که قرارداد فاز 11 را پاره کند. با چنین رویکردی، مشخص 
اســت که هیچ اتفاق مثبتی در صنعت نفت رخ نمی دهد و همه چیز در 
گروی ناز چشم توتال و شرکت هایی است که به سادگی فساد می کنند و 
وزارت نفت هم هیچ واکنشی نشان نمی دهد. خوب است دستگاه قضایی 
با ورود به پرونده توتال، درباره فساد رخ داده در قرارداد های این شرکت و 
البته بررسی دقیق تر درباره فاز 11 پارس جنوبی، همه چیز را آشکار کند. 

آقای توجیه گر و اتهام پراکن
در جشن روزنامه شما چه می کرد؟!

دعوت ویژه از ظریف برای سخنرانی در جشن انتشار بیست هزارومین 
شماره روزنامه خراسان مایه تعجب ناظران شد.

ظریف پنج شنبه گذشته به دعوت مدیریت روزنامه و موسسه خراسان، 
در مراسم مذکور در مشهد شرکت و سخنرانی کرد و ضمنا تمبر این مراسم 
را مهر کرد و عکس یادگاری با مدیریت روزنامه گرفت. در این مراسم نقاشی 
پرتره ترسیم شده، تقدیم ظریف شد و او نیز جوایز و هدایای برگزیدگان 

را اهدا کرد.
این دعوت در حالی است که چند روز قبل از آن، محمدسعید احدیان 
از بی صداقتی درباره برجام و فراموشکار فرض کردن مردم انتقاد کرده بود. 
احدیان یک هفته قبل از آن، در توئیتی نوشته بود: » در خراسان فردا، گفت 
وگوی چالشی با ظریف را چاپ می کنیم. او در پاسخ به سؤاات انتقادی 
ما می گوید هدف از برجام، اقتصادی نبوده است. وی در پاسخ به مصادیق 

روشن از وعده های اقتصادی دولت، بازهم توجیه می کند. ولی مردم هرچه 
را یادشان برود، وعده چرخیدن چرخ کارخانه ها را یادشان نمی رود«.

با وجود این موضع، مدیریت روزنامه خراسان چند روز بعد، از ظریف 
دعوت کرد تا به مشهد رفته و سخنران و مهمان ویژه جشن این روزنامه  

باشد!
این دعوت در حالی صورت گرفت که آقای ظریف طی چندماه گذشته، 
به جای اعتراض و مطالبه جدی از اروپا درباره بدعهدی هایش، بارها اقدام به 
توهین و اتهام پراکنی علیه منتقدانی کرد که به درستی عواقب فاجعه بار و 
خسارت آمیز اعتماد به شیطان بزرگ و متحدان اروپایی اش را هشدار داده 
بودند. ظریف آخرین بار اتهام دروغ پولشــویی )آن هم با ارقام و اعدادی 
مانند 30 هزار میلیارد تومان( را متوجه منتقدان و نهادهای فرهنگی کرد 

که بافاصله مورد استقبال دشمنان نظام قرار گرفت.
آنچه باید از مدیریت روزنامه خراسان - به عنوان یک روزنامه عمومی 
و وابســته به بیت المال- پرسید این است که عوامل خسارت در برجام و 

مایه های عبرت آن را تبدیل به افرادی معتبر و موجه می کنند؟!  
این نکته هم گفتنی است که مدیر روزنامه خراسان در اوج هیجانات 
مربوط به مذاکرات برجام، کتاب هایی متضمن تجلیل از توافق و آثار مثبت 

آن منتشر کرد.
خسته نمی شوید که خسارت های برجام را 

خیرات جا می زنید؟!
آقای روحانی و آقای ظریف و برخی مدیران دیگر، حرفی جز برجام و 
خیرات و برکات آن)!( ندارند که هر وقت حرف می زنند از برجام می گویند. 

مگر همه چیز کشور برجام است؟!
»الف« ضمن انتشــار این مطلب نوشت: آقای روحانی اخیراً در جمع 
مدیران وزارت نفت گفت: »برجام یکی از خیرات دولت یازدهم اســت که 
حســنه آن مداوم بوده و برای »همیشه« باقی می ماند و مانند کار خیری 

است که پایان ندارد، اما نباید آن را تنها اقدام دولت یازدهم دانست«.
اینکه آقای روحانی از برجام دفاع می کند چندان عجیب نیست، زیرا 
آنکه تیمی را با آن همه ادعا و بزرگی به میدان می فرستد و همه مسائل 
را به آن موضوع )برجام( ربط می دهد وقتی تیمش به موفقیت دست پیدا 
نمی کند، نمی آید بگوید ما بد بودیم! واضح است که اشتباهاتش رو قبول 
نمی کند و مشکل را به زمین و زمان ربط می دهد. برجام آقای روحانی نیز 
همین است؛ دولت و مجموعه ایشان توافقی را قبول کرده که به گفته یکی 
از مدیران ارشد دولتی، دستاوردش تقریباً هیچ بوده است. وقتی از تعابیری 
چون »فتح الفتوح«، »بزرگ ترین دستاورد تاریخ ایران«، »پیروزی بزرگ تر از 
فتح خرمشهر« و... برای یک توافق تاریک و بدون تضمین استفاده می کنند، 
معلوم است که قبول نمی کنند برجام دستاوردی برای مردم نداشته است 
و تا قیامت هم می گویند خوب بوده و بانی خیر گشته برای ملت! همانطور 
که آقای ظریف نیز بعد از ناکارآمدی و بی خاصیتی برجام همچنان می گوید 

برخی ها کفران نعمت کرده و برای برجام باید شکر نعمت کنیم!
پس توقعی نیست که آقایان خود فتح الفتوح از هم پاشیده شان انتقاد 

کنند و اندازه سر سوزنی نقد به آن را قبول کنند.
اما ســؤال اینجاســت که دولت تدبیر و امید چرا دو دستی به برجام 
چســبیده و همچنان که اروپایی ها 7 ماه است آنها را سرکار گذاشته اند و 
وقت کشی می کنند، فکری برای اقتصاد و وضعیت فعلی نکرده و آن را سر 
و ســامان نمی دهند؟ مگر کشور فقط برجام است که تا فرصتی می آید و 
وقت حرف زدن می شود از روحانی گرفته تا وزرا و... همه به منتقدان کنایه 

زده و باز پرچم برجام را باا می برند!
چرا آنها که تیتر زدند »روز شکســت حصر اقتصادی«، »سد تحریم 
شکســت«، »پیروزی تدبیر بر تحریم«، امروز انتقادات مردم به برجام را 
پوشش نمی دهند و یکبار برای همیشه به آقای روحانی نمی گویند از برجام 
چه چیزی را در مسائل اقتصادی، سیاسی به دست آوردیم و سفره مردم با 

برجامی که این همه کشور را به آن گره زدیم کوچک تر شد یا بزرگ تر؟!
بهتر است آقایان به جای برجام، به وضعیت زندگی کارگران و معیشت 
مردم فکر کنند و آنقدر دلســوزی برای توافق هســته ای نکنند! وضعیت 
فرهنگی، اجتماعی و معیشت که به برجام مرتبط نمی شود و نیست! آقای 
روحانی وضعیت آنها را درست کنید، مردم از وضعیت اقتصادی شان راضی 
نیستند و رهبری هم به این موضوع اشاره کرده اند، شما موظف اید به آنها 
رســیدگی کنید. اقتصاد و بازار ســکه و ارز را با آن تدبیری که از آن دم 

می زنید، رونق بدهید و مردم را امیدوار کنید.
دی سال 93 و در زمان مذاکرات هسته ای، رهبر معظم انقاب فرمودند: 
»باید دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد نه به نقطه های خیالی«. 
ای کاش رئیس جمهور نیز قدری از برجام و توهمات آن کاسته و چشم از 
خارج بردارد. اقتصاد را از داخل و با مدیریت صحیح و کارآمد سر و سامان 

بدهد و نقاط قوت داخلی را ببیند و به سرمایه های داخلی توجه کند.

گفت و شنود

راه كج!
گفــت: حاا که بی خاصیتی برجام و فاجعه ای که به ملت 
تحمیل کرده اســت برای همه آشکار شده، برخی از مدعیان 

اصاحات به ماست مالی و ماله کشی افتاده اند!
گفتم: فاجعه برجام که قابل ماست مالی کردن نیست. 
قرار بود تحریم ها لغو شود که نشد و ده ها تحریم دیگر 

هم اضافه شد. کجای این فاجعه قابل انکار است؟!
گفت: حــاا برخــی از مدعیــان اصاحــات می گویند 
تند روی هــای برخی جریانات باعث شــد که نتوانیم از برجام 

استفاده کنیم؟!
گفتم: ولی آژانس انرژی اتمی و اروپایي ها و مسئوان 
هسته ای کشــورمان هم بر عهد شکنی آمریکا و اروپا 
تاکید دارند، چی شده که این عده از مدعیان اصاحات 
به جای آمریکا و اروپا، ایران اسامی را مقصر می دانند؟!
گفت: تا کی می خواهند به کاسه لیسی آمریکا ادامه بدهند؟!
گفتم: یارو می گفت خدایا تو خودت راه راست را به 

طرف ما کج کن!

سعداه زارعی

با مرور خبرهای یکی- دو هفته اخیر درمی یابیم که توطئه ای با محوریت 
آمریکا در منطقه عراق و سوریه در حال شکل گیری است. آمریکا علیرغم قبول 
شکست نظامی و سیاسی در عراق در صدد به آشوب کشیدن عراق و سوریه 
است به این امید که از این نمد کاهی برای او فراهم شود. واشنگتن با تألیف 
خواسته های ترکیه، کردهای عراق و داعش در صدد اجرای طرحی است که 
بدون آنکه هزینه چندانی متوجه آمریکا شود، طرح قبلی منطقه که به طرح 
آستانه موسوم بود و ایران و روسیه در کانون آن قرار داشتند را به بن بست 

بکشاند. در این خصوص خبرها و شواهد و تجزیه و تحلیل هایی وجود دارد:
1- حدود دو هفته پس از اعام خروج آمریکا از سوریه، حدود 100 کامیون 
حامل خودروهای زرهی، اسلحه، ابزارهای مهندسی و خودروهای »همفر« از 
پایگاه نظامی آمریکا واقع در مناطق شمالی دیرالزور به سمت استان حسکه 
سوریه حرکت کرده اند یک منبع وابسته به کردهای سوریه فاش کرد که این 
کامیون ها از طریق گذرگاه »سیمالکا« به کردستان عراق می روند. پس از آن بود 
که »یحیی رسول« سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق دو روز 
پیش بطور ضمنی اعتراف کرد که این نقل و انتقاات با هماهنگی و حتی خبر 
مقامات عراقی صورت نگرفته است، او در عین حال برای توجیه برخورد انفعالی 
ارتش عراق گفت »نیروهای آمریکایی پس از خروج از سوریه، ابتدا عازم اربیل و 
سپس به کشور خود و یا مکان های دیگر می روند و از اربیل صرفاً بعنوان »نقطه 
گذار« استفاده می نمایند«! یحیی رسول همزمان از ورود قریب الوقوع نیروهای 
دیگر نظامی آمریکا به پایگاهی در جنوب  استان اانبار خبر داد ولی در عین 
حال افزود آنان در این منطقه باقی نخواهند ماند. همزمان با این مسئله دفتر 
بازرس کل وزارت کشور عراق در اانبار اعام کرد در 35 کیلومتری »الرمادی« 
مرکز استان اانبار، کامیون حامل مواد منفجره و لوازم یدکی نفربرها و تانک ها 
را که آماده قاچاق به شمال عراق بودند، کشف و ضبط کرده است. جمع این 
خبرها بیانگر آن است که طی روزهای اخیر مقادیر زیادی ساح ها که در جنگ 

نزدیک کارآیی دارند به دو منطقه در شمال و جنوب عراق منتقل شده اند.
همزمان با این مســئله، خبرها بیانگر آن است که داعش طی چهار ماه 
گذشته آزادی عمل بیشتری پیدا کرده و بر دامنه زمین های تحت تصرف آن 
در شمال شرق سوریه و جنوب غربی عراق افزوده شده است و این گسترش 
با همکاری آمریکا و ترکیه صورت گرفته است. بعنوان مثال کردهای سوریه 
که در اواسط مهر ماه گذشته به منظور پاکسازی مناطق شرق فرات عملیاتی 
موســوم به »طوفان الجزیره« را طراحی و با آمریکا هماهنگ کرده بودند به 
اجرا گذاشــتند. در این ماجرا رفتار آمریکا و ترکیه به گونه ای بود که سبب 
شکســت کامل این عملیات و توسعه مناطق تحت تصرف داعش گردید در 
این عملیات آمریکایی ها به کردهای سوریه وعده »پوشش هوایی« و استفاده 
از بمب افکن های خود دادند ولی در حین عملیات بطور کامل از عمل به این 
وعده پا پس کشیده و سبب شکست کامل کردها در عملیاتی شدند که 300 
کشته و نزدیک به 1000 زخمی روی دست آنان گذاشت. در حین این عملیات، 
ترکیه با تهدید لفظی دو منطقه کردی »تل ابیض« و »رأس العین« که عملی 
هم نشد، سبب پراکندگی نیروهای کرد و تضعیف عملیات آنان علیه داعش 
شد چرا که کردها ناگزیر شدند بخش وسیعی از نیروهای رزمی خود را به جای 
بکارگیری در عملیات مذکور به سمت تل ابیض و رأس العین گسیل نمایند. در 
نهایت با تهدید توخالی ترکیه، نیروهای داعش یک بار دیگر بر مناطق نفتی 
عمر واقع در شط فرات سیطره یافتند. در این میان یکی از شیوخ عشایر کرد 
سوریه فاش کرد که در نوامبر )آبان( گذشته، »جیمز جفری« فرستاده آمریکا 
در امور سوریه به فرماندهان کرد سوریه دستور داده در روند رساندن مواد 
غذایی و نظامی به عناصر داعش تسهیل کنند« بر این اساس می توان گفت جمع 
این خبرها بیانگر آن است که آنچه در حال اجراست نقشه مشترک آمریکا، 
ترکیه، داعش و کردهای عراق می باشد که با محوریت فرماندهی نظامی ارتش 

آمریکا در حال اجراست.
2- به نظر می آید آمریکا با سوار برخواسته های هر کدام از این اجزاء در 
صدد فریب آنان و به نتیجه رساندن مطلوب خود می باشد. اما مطلوب آمریکا 
چیســت؟ مطلوب آمریکا بعد از شکست در پیش بردن برنامه اسقاط دولت 
سوریه و حفظ امنیت رژیم اســرائیل، به شکست کشاندن برنامه تثبیت و 
عادی سازی سوریه است. در واقع واشنگتن با درک اینکه در روند سیاسی و 
امنیتی کنونی سوریه و عراق جایگاهی ندارد و مخالفان آن در حال پیش بردن 
برنامه های خود هستند، درصدد بهم زدن بازی از طریق شکل دهی به یک مربع 
امنیتی با هدف سیاسی است این مربع امنیتی در مقابل مربع امنیتی قبلی است 
که ایران و روسیه در کانون آن بودند. آمریکایی ها به مرور درصدد جداسازی 
ترکیه از مربع آستانه برآمده و قرائن فعلی می گویند تا حدی هم موفق شده اند. 
آمریکا هم اینک در حال شکل دادن به مربعی است که در آن هزینه و خطر 
شکست متوجه دیگران و فایده احتمالی آن متوجه واشنگتن باشد. ترامپ در 
سفر پنجم دی ماه به عراق به طور سربسته به این نکته اشاره کرد که از عراق 

خارج نمی شویم و از آن برای عملیات ضدسوریه استفاده می کنیم.
اما مطلوب سه ضلع دیگر چیست؟ مطلوب ترکیه باقی ماندن در سوریه 
و تثبیت حضور خود در همین مناطقی که در تصرف دارد و اگر شدنی باشد 
توسعه این مناطق بنا به این مبارزه با داعش و النصره و... در تفکر ترکیه نه 
تنها جایگاهی ندارد بلکه به عنوان موقعیت هایی قابل ائتاف هم دیده می شود. 
از نظر ترکیه این گروه ها می توانند هیچ خطری برای ترکیه نداشــته باشند. 
مطلوب کردهای عراق و به طور خاص »مسعود بارزانی« بازگرداندن کرکوک و 
احیاء پروژه استقال کردستان است  و در این راه حاضر است به هر ریسکی 
تن دهد کما اینکه تاکنون اینگونه بوده است. از نظر بارزانی می توان از مخالفت 
مشترک آمریکا و ترکیه با نفوذ جبهه مقاومت در عراق و سوریه که مهمترین 
مانع تجزیه عراق یا سوریه هستند، استفاده کرد و طرح بازگرداندن کرکوک 
و تجزیه را احیا نمود. مطلوب داعش آزادی عمل و دور کردن صحنه درگیری 
ضد این گروه در شرق فرات و انتقال صحنه درگیری از این منطقه به منطقه 
شــمالی عراق است. برحسب آنچه از ظواهر برمی آید، مقامات آمریکایی به 
ترکیه، داعش و کردهای عراق باورانده اند که می توانند با یک نقشه مشترک 
شــرایط را در سوریه و عراق متحول گردانند و در واقع آنان را برای ورود به 

»مهلکه ای تازه« متقاعد و آماده کرده اند.
3- در این میان طرحی که آمریکا به آن می اندیشد این است که با استفاده 
از ظرفیت داعش، ابتدا کرکوک از دست دولت عراق خارج و به تصرف داعش 
درآید و همزمان داعش در مناطق جنوبی استان اانبار نیز با پشتیبانی مالی 
و لجستیکی سعودی به موقعیت هایی دست پیدا کند تا در نهایت آمریکا بر 
نفوذ رو به گســترش ایران و روسیه در سوریه و نیز با گسترش نفوذ دولت 
سوریه بر مناطق مختلف این کشور فایق آید. آمریکایی ها معتقدند تحوات 
کنونی سوریه بدون همراهی ایران و صرفا با اقدامات روسیه و دولت سوریه به 
سامان مورد نظر ایران، روسیه و سوریه نمی رسد. بر این اساس آمریکا طرح 
انتقال تمرکز ایران از سوریه به عراق را مدنظر قرار داده است. آنان معتقدند 
وقتی شعله آشــوب در کرکوک و اانبار برافروخته شود دولت های ایران و 
عــراق ناگزیرند تمام توان خود را برای مهار آن به کار گیرند و این در حالی 
است که - از منظر واشنگتن- ساختار توزیع قدرت در عراق به گونه ای است 
که قادر به اقدام جدی علیه توطئه امنیتی-سیاسی علیه خود نیست و لذا 

فشارها به طور متمرکز متوجه ایران خواهد بود.
در این میان حکومت نیم بند اقلیم و   شخص مسعود بارزانی معتقدند راه 
بازگرداندن کرکوک این است که ابتدا به تصرف داعش درآید و پس از آن طی 
یک فرایند مسالمت آمیز و در واقع در یک زد و بند به کردهای عراق منتقل 
گردد و داعش به ازای آن در تصرف استان اانبار مورد پشتیبانی غیررسمی 

ولی موثر کردها، آمریکایی ها و ترکیه قرار گیرند.
ترکیه در این بین معتقد است شعله ور شدن درگیری ها در کرکوک و اانبار 
سبب می شود عملیات آزادسازی ادلب از اشغال مشترک ترکیه و تروریست ها 
توسط ارتش سوریه و همکاری های ایران و روسیه یا بطور کلی منتفی شود 
و یا برای مدت زیادی- یک تا دو ساله- به عقب بیفتد و از این طریق ترکیه 
بتواند موقعیت های نخست تحت اشغال خود در شمال سوریه را تثبیت کند.

4- در ایــن ماجرا آمریکایی ها، ترکیه، کردهای عراق و داعش به نوعی 
ساده لوحی کرده اند آنان نقش دولت عراق، دولت ایران، دولت سوریه و دولت 
روسیه را به طور جدی از نظر دور داشته اند  و در واقع آمریکایی ها روی سادگی 
و هیجان زدگی ترکیه، کردهای عراق و داعش سوار شده و آنان را به عنوان 
»بازیگران احمق« به کار گرفته اند. اینها خوب است همین دو-سه سال اخیر 
را به یاد آورند که جبهه مقاومت به طور همزمان مقاصد شیطانی اضاع این 

مربع را به هم زده و آنان را با شکست مواجه کرد.
مسعود بارزانی به یک سال پیش برگردد و به یاد آورد که پس از شکست 
طرح همه پرسی که آمریکایی ها به او قول همه گونه همکاری داده بودند به چه 
ذلتی افتاده بود. ترکیه به یاد بیاورد که حضور محدود کنونی اش در شــمال 
ســوریه فقط محصول یک اشتباه استراتژیک روسیه در ماجرای الباب بود 
و گرنه ارتش ترکیه جرأت حضور نداشت در آن صحنه ایران به دایلی چشم 
بر هم نهاد و این در حالی است که اگر ترکیه بخواهد در نقشه ای  با محوریت 
آمریکا بازی کند، وضع دیگری پیش می آید و ایران، روســیه و سوریه کار 
 دیگری می کنند. آستانه با خروج ترکیه به پایان نمی رسد بلکه انسجام بیشتری 

پیدا می کند.

بوی توطئه بازیگران احمق
یادداشت روز

سرویس سیاسی-
مدیرکل شورای راهبردی روابط 
خارجی گفت: در مقابل خروج آمریکا 
 SPV از برجام و کنــدی اروپا در
به صاح نیست اقدام عملی انجام 
دهیم!. در حال حاضر موج جدیدی 
از تحریف و بزک برجام از ســوی 
مدعی  فعالین  و  دولتمردان  برخی 
اصاحات کلید خورده اســت. این 
قبیل اظهارات تأمل برانگیز، ارسال 
پیام ضعف به دشــمن در پوشش 

مصلحت کشور است.
عبدالرضا فرجی راد، مدیرکل شورای 
راهبردی روابط خارجی در ارزیابی خود 
از تاخیر اروپا برای ارائه ســاز و کار مالی 
)SPV( اظهار کرد: اروپایی ها اعام کردند 
که در حال انجام ساز و کار مالی  هستند 
تا به سرانجام برسد، البته یکبار هم اعام 
کردند محرمانه است و نمی خواهند آشکار 
شود، اگر آشکار شود فشارهای بیش تری 

را باید تحمل کنند.
فرجــی راد افــزود: از طرف دیگر 
ایران هنــوز موضوع FATF و CFT را 
انجام نداده و این مسئله بستگی دارد به 
اینکه این موضوع که بین مجلس شورای 
اسامی،  مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و شــورای نگهبان در جریان است آیا به 
سرانجام می رسد؟ این موضوع شاید بتوان 
گفت تا حدی بهانه ای شده برای اروپایی ها 
که ساز و کار مالی را به تاخیر بیاندازند، 
اگر قرار است اصاحاتی روی این انجام 
شود و به آنها اعام کنیم بهتر است هر چه 
زودتر این کار انجام شود تا این بهانه از آنها 
گرفته شود و بتوانیم فشار بیش تری را به 
آنها برای اجرایی شدن ساز و کار بیاوریم.

به گزارش ایســنا، وی ادامه داد: ما 
هم از نظر اقتصادی تحت فشار هستیم 
و در شــرایطی که آمریکا صادرات نفت 
ما را به صفر برســاند یا کاما مبادات 
ما را ببندد، ایران باید بررســی کند که 
ازم اســت از برجام خارج شود یا نه اما 
در شرایط فعلی این کار ضرورتی ندارد،  
زیرا آمریکایی ها  فشار سیاسی را تحمل 
می کنند و  در انزوا قــرار گرفته اند، در 
آینده نزدیــک نمایندگان کنگره تغییر 
می کنند،  با توجه به این که دموکرات ها 
حداکثر هستند به صاح نیست که ایران 
بخواهــد اقدام عملی در مقابله با خروج 
آمریــکا و یا کندی اروپا در رابطه با عدم 
ایجاد ساز و کار مالی و تحویل ندادن آن 

انجام دهد.
بهانه!

مدیرکل شــورای راهبردی روابط 

خارجی گفته است که اگر لوایح مرتبط 
با FATF در داخل تصویب شود، بهانه 
 SPV از طــرف اروپایی گرفته شــده و

اجرایی می شود!
گفتنی اســت محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه-15 مهر 97- در صحن 
علني مجلس گفته بود:»نه بنده و نه آقاي 
رئیس جمهور نمي توانیم تضمین دهیم 
که با پیوستن به ایحه حمایت مالي از 
تروریسم مشکات مان حل خواهد شد.اما 
مي توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن 
بــه این ایحه، آمریکا بهانه مهمي براي 

افزایش مشکات ما پیدا خواهد کرد«.
یک ســؤال؛ آیا بهانه هاي آمریکا و 
متحدان اروپایی این کشور تمامي دارد؟! 
چرا باید هر چند وقت یکبار امتیاز بدهیم 
تا به زعم خودمان بهانه را از دست آمریکا 
بگیریم؟! دیروز بهانه هســته اي، امروز 
بهانه موشــکي و منطقه اي و پولشویي 

و تروریسم و...
یک سؤال دیگر، کدام بهانه را از چه 
کساني مي خواهیم بگیریم؟! از میزبانان 
و حامیان گروهک تروریستي منافقین- 
که 17 هزار ایراني را به شهادت رسانده 
اســت-؟! از حامیان و تجهیزکنندگان 
گروهک تکفیري تروریستي داعش؟! از 
میزبانان و حامیان انگلیسي و هلندي و 
دانمارکي سایر گروهک هاي تروریستي؟! 
از رکــوردداران پولشــویي در دنیا؟! از 
نقــض کنندگان اصــول بدیهي حقوق 

بشر در دنیا؟!
 FATF متاسفانه حامیان برجام و
با بــزک طرف مقابل، همواره توپ را در 
زمیــن داخلی انداخته و ایران را بدهکار 
و متهم جا می زنند. این رویکرد خسارت 
بار مانند بنزینی است که بر آتش طمع و 
طلبکاری طرف اروپایی ریخته می شود. 
ادعای به صفر رسیدن صادرات نفت

مدیرکل شــورای راهبردی روابط 
خارجــی گفته اســت »ما هــم از نظر 
اقتصادی تحت فشار هستیم و در شرایطی 
کــه آمریکا صادرات نفــت ما را به صفر 
برساند یا کاما مبادات ما را ببندد، ایران 
باید بررسی کند که ازم است از برجام 

خارج شود یا نه«!
گزارش اداره اطاعات انرژی آمریکا 
در ابتدای سال 2013 و 2014 با عنوان 
»چشــم انداز کوتاه مدت انرژی« نشان 
می دهد که اثر گذاری تحریم ها بر »تولید« 
نفت خام در سال 2013 )در شرایطی که 
تحریم های نفتی تشدید شده بود( نسبت 
به سال قبل از آن یک چهارم شده است 
و میزان تولید نفت خام ایران در ســال 

2013 تنها 5 درصد نسبت به سال 2012 
کاهــش دارد. در واقع پیش از توافق ژنو 
)که در سال 2014 اجرایی شد( تحریم 

فروش نفت ایران شکست خورده بود.
آمریکایی ها حتی در قانون »کاهش 
تهدید ایران و حقوق بشر سوریه« در سال 
2012 مصوب کرده بودند که فروش نفت 
ایران به صفر برسد اما در عمل نتوانستند 
حتــی فروش نفت ایــران را به زیر یک 

میلیون بشکه در روز برسانند.
علت این ناکامی آمریکا نیز مشخص 
اســت و آن اینکه اساساً تحریم دیگری 
باقی نمانده بود که آمریکا برای کاهش 
فروش نفت ایــران تصویب و اجرا کند 
و در واقــع نهایت اثرگذاری آمریکا برای 
کاهش فروش نفــت ایران همان میزان 

1/1 تا 1/2 بود.
دموکرات خوب - جمهوری خواه بد!

مدیرکل شــورای راهبردی روابط 
خارجی گفته است که »در آینده نزدیک 
نمایندگان کنگره تغییر می کنند،  با توجه 
به این که دموکرات ها حداکثر هستند به 
صاح نیست که ایران بخواهد اقدام عملی 
در مقابله با خروج آمریکا و یا کندی اروپا 
در رابطه با عدم ایجاد ســاز و کار مالی و 

تحویل ندادن آن انجام دهد.«
وی با ایجاد دوگانه غلط »دموکرات 
خوب-جمهوری خواه بد«! اینگونه القاء 
کرده است که در صورت روی کارآمدن 
دموکراتها، مشــکات ما با آمریکا حل 

می شود! 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
جمهوری خواهــان و دموکرات ها با همه 
اختافات ریز و درشت در مسائل مختلف، 
وقتی پای مسئله منافع ملی و کان - که 
در اینجا دشمنی با ایران است- به میان 
می آید، همه اختاف ها را کنار گذاشته 
و وحــدت کلمه را البته در راه باطل، به 

نمایش می گذارند!
مقایسه تعداد موافقین و مخالفین 
طرح هــای ضدایرانی در مجالس آمریکا 
نشــان می دهد که جمهوری خواهان و 
دموکرات ها در هر مســئله ای اختاف 
داشته باشــند، در دشمنی با جمهوری 
اســامی ایران هیــچ اختاف نظری با 

هم ندارند.
دموکرات هــا معتقدند باید عاوه بر 
چماق، هویج را هم نشان داد، اما هیچگاه 
هویــج را نباید داد بلکــه هنگامی که 
ایرانی ها احساس کردند هویج را می توانند 

دریافت کنند، چماق را فرود آورد!
به صاح نیست!

مدیرکل شــورای راهبردی روابط 

خارجی گفته اســت »به صاح نیست 
که ایران بخواهد اقدام عملی در مقابله با 
خروج آمریکا و یا کندی اروپا در رابطه با 
عدم ایجاد ساز و کار مالی و تحویل ندادن 

آن انجام دهد«.
این اظهارنظر تأمل برانگیز، ارســال 
پیام ضعف به دشمن در پوشش مصلحت 

کشور است.
پیش از این نیز مقامات ارشد دولت 
در اظهــارات مختلف با ابراز ضعف، این 
پالس را به طرف مقابل دادند که ایران به 
هــر قیمتی برجام را ادامه خواهد داد! با 
ارسال این پالس حقارت آمیز و منفعانه، 
کاما مشخص اســت که طرف اروپایی 
هیچ اقدامی در راستای اجرای تعهدات 
خود انجام نخواهــد داد، چون مطمئن 
است که با عهدشکنی، چیزی را از دست 
بقیه در صفحه 11 نمی دهد. 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ارسال پیام ضعف به دشمن
در پوشش مصلحت كشور!

ســعید نمکی با حکم 
عنوان  بــه  رئیس جمهور 
سرپرست وزارت بهداشت، 
پزشکی  آموزش  و  درمان 

منصوب شد.
پایــگاه اطاع  به گزارش 
جمهوری،  ریاســت  رســانی 
حجت ااســام حسن روحانی 
رئیس جمهور با صدور حکمی 
ســعید نمکــی را بــه عنوان 
سرپرســت وزارت بهداشــت، 
پزشــکی  آموزش  و  درمــان 

منصوب کرد. 
رئیس جمهــور روز پنجشــنبه 
بــا قدردانــی از خدمــات خالصانه 
و تاش هــای صادقانه سیدحســن 
قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی طی دولت 
های یازدهم و دوازدهم؛ به ویژه در 
اجرا و پیشبرد طرح تحول سامت، 
استعفای وی را پذیرفت و سرپرست 
وزارتخانه  ایــن  بــرای  را  جدیدی 

منصوب کرد.
در استعفای وزیر بهداشت 

چه آمده بود؟!
هاشمی  زاده  قاضی  سیدحسن 
چهارشــنبه هفته گذشته و قبل از 
استعفای خود  به کرمانشــاه،  سفر 
را  تقدیــم رئیس جمهور کرده و تا 
زمانی که رئیس جمهور این استعفا 

را پذیرفت این متن انتشار نیافته بود.
در متــن اســتعفای قاضی زاده 
هاشــمی آمده بود: اعضای محترم 
هیئــت دولت نیــز گواهند که طی 
چند ســال گذشــته تاش کردم 
که به واســطه ناهماهنگی و خلف 
وعده های مکرر مدیریت ســازمان 
برنامه و بودجه کشور به این مرحله 
نرســیم. اما آن روال ادامه یافت و 
حتی دستورهای مکرر حضرت عالی 
در طول سال های گذشته)مکاتبات 
به  با سازمان مدیریت  حضرت عالی 
پیوســت تقدیم حضــور می گردد( 
همچنــان مطلع مانــده و یا ناقص 
اجرا شــده است و به یقین سامت 
هموطنان را در آینده نه چندان دور 
باچالش های فــراوان مواجه خواهد 
نمــود. لذا ادامــه کار را امکان پذیر 
نمی بینــم و به ناچار بدین وســیله 

اســتعفای خــود را از ادامــه 
مسئولیت تقدیم می نمایم.

گفتنی است سعید نمکی 
وزارت  جدیــد  سرپرســت 
بهداشــت پیش از این، معاون 
اجتماعی  و  علمی، فرهنگــی 
برنامه و  نوبخت در ســازمان 
بودجه بود و به نظر می رســد 
که درگیری و اختاف نوبخت 
و قاضی زاده هاشمی به اضافه 
شدن یک نیروی دیگر نوبخت 

در کابینه منتهی شده است.
روحانی تاش داشت قاضی زاده 

را حفظ کند!
در این میان واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور درباره علت استعفای 
وزیر بهداشــت تصریــح کرد: آقای 
هاشمی به علت اختاف نظر درباره 
بودجه استعفا داده و رئیس جمهور 
او را وزیــر ایقی می داند و مقاومت 
کرده که  از دولت نرود و تا حد امکان 

مشکل حل شود.
به گزارش تسنیم واعظی ادامه 
داد: شــرایط امروز ما با ســال های 
گذشته متفاوت است و به دلیل جنگ 
اقتصادی و تحریم؛ سازمان برنامه و 
بودجه با محدودیت مواجه اســت. 
امیــدوارم مذاکراتی که در این باره 
در حال انجام است به نتیجه برسد 
و بتوان تا امروز تصمیم گیری کرد.

با قبول استعفای قاضی زاده توسط رئیس جمهور

»نمکی« سرپرست وزارت بهداشت شد



اخبار كشور

تهدید کارگردان یک مستند
یک منتقد سینما از تهدید کارگردان یک مستند از سوی فاطمه هاشمی 

انتقاد کرد! 
 امیر حسین جوانشیر  منتقد سینما در گفت وگو با کیهان گفت: مستند 
»هاشمی زنده است« روایتی جنجالی از زندگی سیاستمدار تاریخ معاصر ایران 
است که در جشنواره مردمی فیلم عمار علی رغم کارشکنی های وزارت ارشاد 

به نمایش درآمد.
 وی افزود: این مستند ضمن بررسی مقاطعی از تاریخ معاصر کشورمان در 
سال های فعالیت مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، روایتگر گوشه هایی از حیات 
انقابی، سیاسی و اجتماعی ایشان بود و کارگردان جوان و خوش ذوق این اثر 
به خوبی توانست در مدت ۱۰۰ دقیقه به صورت بی طرفانه و واقعی ابعاد مختلف 
شــخصیتی مرحوم هاشمی رفسنجانی را در قاب تصویر به نمایش بگذارد و با 
دید منصفانه اش گوشه هایی از انحرافاتی که در دهه ۷۰ ، ۸۰ و ۹۰ در مسیر 
خدمت گزاری این شــخصیت به وجود آمد را بسیار دلسوزانه و محترمانه و با 
اســتناد به مدارک تاریخــی بیان نماید و در پایان اکرانش هم در ســینمای 
فلســطین تمام حضار وی را مورد تشویق قرار دادند که نشانگر موفقیت این 

مستند در بیان شجاعانه حقایق است.
جوانشیر تاکید کرد: علی طادی فرزند خلف ابوالقاسم طالبی بحق نشان 
داد که پا در راه پدرش گذاشــته و اهداف انقابی و ارزشــی او را می پیماید و 
قطعا آینده روشنی هم در انتظارش خواهد بود و درخشش در کارهای بعدی 

از هم اکنون هویداست.
امــا مطلبی که درخصوص این فیلم جای تعجب باقی گذاشــت برخورد 
غیرمتعارف و سیاسی و کینه جویانه مدیرکل نمایش خانگی سازمان سینمایی 
در عدم صدور مجوز برای این فیلم مستند بود که تعمداً هم اعام عمومی شده! 
آن هم از سوی فرد معلوم الحالی که کارنامه هنری اش برای همگان آشناست 
و نیازی به توضیح هم ندارد و فقط به این ســوال کوچک بسنده می کنیم که 
چطور ایشان برای آن تئاتر کذایی و معروف در آن هتل اکچری مجوز صادر 

می کند اما برای اکران یک مستند ارزشمند مجوزی صادر نمی کند؟
جوانشــیر همچنین تصریح نمود: نوع برخــورد نهادی که مرجع اصلی و 
متولی دولتی امور فرهنگی و هنری اســت با این مستند خود سندی شد بر 
مظلومیت فیلمســازان ارزشی و دغدغه مند انقاب اسامی و نشانه ای است از 
وجود فضای پادگانی حاکم بر وزارت ارشاد که با شعارهای دولت تدبیر و امید 
کاما در تضاد اســت و تهدید علی طادی توسط فاطمه هاشمی هم به خوبی 
نشان داد ریشه فشارها و جوسازی ها علیه این کارگردان جوان سینمای انقاب 

از کجاست!
گفتنی اســت؛ علی طادی، کارگردان مســتند »هاشمی زنده است« در 
نشست خبری این اثر در جشــنواره عمار گفت: فاطمه هاشمی با دیدن این 
مستند گفت ما با پخش این مستند مخالفیم و اگر آن را پخش کنید، ما همه 

رسانه هایی را که داریم علیه شما به خط خواهیم کرد.
باز هم حلقه ای دیگر از پروژه نفوذ عیان شد

اثرگرافیست اسرائیلی در نمایشگاهی در تهران
 به نمایش درآمد

در ســایه غفلت وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی و نهادهای نظارتی و 
امنیتی، باز هم حلقه ای دیگر از پروژه نفوذ فرهنگی در تهران نمایان شد.

روز دهم دی مــاه خبرگزاری دولتی و لیبرال ایســنا، به نقل از روابط 
عمومی فرهنگسرای ارسباران خبر از برگزاری نمایشگاه پوستر با حضور 4۸ 

گرافیست از ۱۷ کشور جهان داد. 
این نمایشــگاه بین المللی پوســتر آب با عنوان »به رنگ حیات«، عصر 
پنجشــنبه سیزدهم دی ماه ســاعت ۱۵ با حضور هنرمندان و مسئوان در 

نگارخانه ملک الشعرای بهار باغ موزه قصر افتتاح شد.
در میان شــرکت کنندگان نمایشــگاه یاد شــده، بیش از اسامی چند 

گرافیست زاویه دار با انقاب، نام یک گرافیست اسرائیلی خودنمایی می کرد.
این فرد یوســی لمل نام دارد که دارای تابعیت اسرائیل است و به گواه 

پروفایل صفحه شخصی اش در فضای مجازی، ساکن تل آویو است.
  این گرافیست پیشــتر در گفت وگویی مطبوعاتی یک آرزوی خود را 

برقراری ارتباط با هنرمندان ایرانی مطرح کرده بود.
در حالی که هویت لمل از فعاان جدی عرصه گرافیک پنهان نیســت 
جای تعجب است که چگونه از این فرد برای شرکت در نمایشگاهی در تهران 

دعوت شده است.
جالب اینکه گرافیســت صهیونیست در نمایشــگاهی شرکت کرده که 

تابلوی دفاع از محیط زیست در دست دارد.
اسناد مربوط به هویت این فرد صهیونیست و نام دعوت کننده اصلی از 

این فرد در بخش ادب و هنر کیهان موجود است.

صفحه 3
     شنبه ۱5 دی ۱3۹۷
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دومین سری از مجموعه مستند »خارج از دید« تحت عنوان »خارج از دید 2؛ 
نفوذ« به کارگردانی مهدی نقویان، به مناسبت سالگرد ۹ دی ماه، همچنان در حال 
پخش از شــبکه سوم سیماست. این مجموعه مستند در حالی که انتظار می رفت 
به حســب معمول و مناسبت تهیه و پخش یعنی سالگرد ۹ دی ماه، به زمینه ها و 
ریشــه ها و تاثیرات قیام مردم علیه فتنه گران در ۹ دی ماه ۱3۸۸ بپردازد، اما در 
یک فضای غافلگیر کننده ضمن  اشاره به عوامل و عناصری که به قیام مردمی ۹ دی 
منتهی شد، اما در این مقطع متوقف نشده و به ناگفته ها و نقاط پنهانی پرداخت که 
در واقع این بار قیام ۹ دی مردم، ریشه و زمینه آن گردید و پس از آن اتفاق افتاد.

مهدی نقویان که سابقه ساخت فیلم های مستند ارزشمندی مانند »رمز و 
راز ملکه« )درباره حقایق قدرت سیاسی ملکه انگلیس(، »گاو خشمگین« )درباره 
وال اســتریت(، »برادران« )درباره یکی از شهدای مدافع حرم(، »پول و پورن« 
)درباره تجارت فساد( و همچنین مجموعه های خوش ساختی همچون »روزگار 
رضاخانــی«، »در برابــر طوفان« و »خارج از دیــد« را دارد، این بار با مجموعه 
مســتند »خارج از دیــد 2؛ نفوذ« ماجراهای فتنه پــس از انتخابات دوره دهم 
ریاســت جمهوری و قیام مردمی علیه آن را زمینه و دســتمایه کشف راز و رمز 
حوادث و وقایعی قرار می دهد که طی ســال های پس از آن تا امروز اتفاق افتاده 
است و در این میان، مسیر جنگ نرم و تاش برای استحاله جامعه که از طریق 
نفوذ و شبکه سازی ســرویس های جاسوسی بیگانه اتفاق می افتد را با مصادیق 
آن نشــان می دهد؛ از پروژه های موسســاتی مانند »وودرو ویلسن« و »نایاک«، 
نفوذ در جامعه نخبه و شناســایی و رصد نقاط نفوذ برای جاسوسی اطاعات و 
تزریق اندیشه های غرب گرایانه تا طرح و برنامه جاسوسان پیشانی سفیدی مانند 
محمدباقر نمازی و سیامک نمازی و شرکت های پوششی که جهت جمع آوری 
اطاعات و تزریق تفکر بیگانه در میان فعاان اجتماعی و اقتصادی تاسیس کردند 
و سال ها به جاسوسی و برنامه ریزی برای تخریب زیرساخت های فرهنگی کشور 
مشــغول بودند تا برنامه بنیادهایی همچون »هیفوس« که با عوامل خود، سعی 
در دین زدایی و القای تفکرات ضداخاقی و خانواده ســتیز داشت و تا پروژه های 
ظاهرا علمی و اجتماعی مانند طرح های به اصطاح محیط زیستی که در واقع 

در خدمت جمع آوری اطاعات برای سرویس های جاسوسی غرب قرار گرفت.
مهــدی نقویان، بــه مانند مســتندهای قبلی اش با ارائه اســناد تصویری 
و فیلم های افشــاگرانه، به طور دقیق به موضوعات طرح شــده پرداخته و با به 
کارگیری جلوه های تصویری و ریتم مناسب تصویری، جذابیت های ازم را برای 

برخورد مخاطب با محتوای سنگین و مملو از اطاعات مستند فراهم می سازد.
مجموعه مســتند »خارج از دید 2: نفوذ«، برای آنها که طی سال های اخیر 
با ســؤاات و پرسش های بســیاری درباره پدیده نفوذ فرهنگی و شبکه سازی 

اطاعاتی/جاسوسی مواجه شدند، می تواند دیدنی و جذاب باشد.
مجموعه مستند »خارج از دید 2؛ نفوذ« به مسائلی در عرصه تهاجم فرهنگی 
و اجتماعی می پردازد که در واقع می تواند چشم انداز طرح های آینده موسسات 
خارجی و سرویس های اطاعاتی غرب برای نفوذ و استحاله در جامعه ایرانی را 
ترسیم نماید و از همین روی گویی این مستند فقط برای امروز ساخته نشده و 
برخاف روال معمول این دسته آثار، یک مستند آینده گرا بوده و فراتر از زمان، 

میادین آتی نبرد فرهنگی را نشان می دهد.

اخبار ادبی و هنری

شهید سیدمرتضی آوینی)ره(: شاید جنگ خاتمه یافته 
باشد، اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت.
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سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

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

سرمایه گذاران عاقمند می توانند به صورت مستقل یا ترکیبی از چند شرکت داخلی و یا خارجی در این پروژه شرکت نمایند. در صورتی که سرمایه گذار ترکیبی 
از چند شرکت باشد، هر یک از این شرکت ها باید فقط در یک گروه مشارکت عضو باشند.

جدول مشخصات طرح پتروشیمی GTX در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
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مأخذ: مدیریت برنامه ریزی و توسعه - شرکت ملی صنایع پتروشیمی
* م.م.م.ر: میلیون متر مکعب در روز

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

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

م الف 3635

آگهی تمدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری 
در طرح احداث واحد پتروشیمی GTX در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان

با روحیه عدالت خواهی 
در صراط مستقیم حرکت کنید!

»خداوند مثالی زده اســت: دو نفر را که یکی از آن دو، گنگ 
مادرزاد اســت، و قادر بر هیچ کاری نیســت، و ســربار صاحبش 
می باشد، او را در پی هر کاری بفرستد، خوب انجام نمی دهد، آیا 
چنین انســانی، با کســی که امر به عدل و داد می کند، و بر راهی 
نحل- ۷6 راست قرار دارد، برابر است؟!«        

دبیر مجمع تشخیص در بازدید از 
برخی از دستاوردهای جدید سازمان 
و جهاد خودکفایی ضمن  تحقیقات 
ارزشــمند خواندن تاش این نهاد 
برای پیشــرفت در عرصه طراحی 
و ســاخت جنگ افزارهــای جدید 
گفت: هدف سپاه و نیروی زمینی از 
محرومیت زدایی ایجاد امنیت واقعی 

و پایدار است.
چنانکه روابط عمومی نیروی زمینی 
ســپاه گزارش داده محسن رضایی دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه 
بازدید از دستاوردهای سازمان تحقیقات و 
جهاد خودکفایی این نیرو، ضمن تقدیر از 
اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: این 
سازمان در تمام زمینه های تسلیحاتی و 
تجهیزاتــی راه های جدیدی را باز کرده و 
بســیاری از مشکاتی که رزمندگان ما با 
آن مواجه بودند با این ابتکارات حل شده 
است. با توجه به پیشرفت هایی که دشمنان 
ما در زمینه تسلیحات و تجهیزات دارند، 
این پیشرفت های فناورانه می تواند قدرت 
مــا را افزایش و تلفات نیروی انســانی را 

کاهش دهد.
دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در پاسخ به ســؤالی پیرامون نقش 
قرارگاه های نیروی زمینی سپاه در توسعه 
امنیت ملی افزود: به جرات می توان گفت 
در حوزه امنیت مناطق حســاس کشور 
همچون سیستان و بلوچستان و کردستان 
نیروی زمینی سپاه نقش موثر و ارزشمندی 

را ایفا کرده است. 
فرمانده اسبق سپاه با تاکید بر لزوم 
اهمیت نهادهای اطاعاتی به اطاع رسانی 

سریع درباره گروهک های ضد انقاب تاکید 
کرد: باید نهادهای ذکر شده اطاعات را به 
سرعت در اختیار نیروی زمینی سپاه قرار 
دهند تا آنها با قدرت با گروهک های ضد 
انقاب برخورد کننــد. حضور یگان های 
نیروی زمینی ســپاه در مرزها و کارهای 
رزمی نشان از این دارد که این نیرو همواره 

آماده مقابله با دشمنان است.
وی گفت: پیشرفت در فناوری نباید ما 
را از کمک های انسان دوستانه و فعالیت های 
انسانی بازبدارد و هیچ جایگزینی نباید در 
این حوزه صــورت بگیرد؛ بلکه فناوری و 
نیروی انسانی مکمل یکدیگرند و فناوری 
را ما باید برای تکمیل پروسه سازماندهی 

به کار بگیریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
دربــاره اقدامات نیروی زمینی ســپاه در 
حوزه محرومیت زدایی و ســاخت صدها 
واحد مســکونی و تهیه بسته های غذایی 
برای محرومان در مناطق جنوب شرق و 
شمال غرب کشور گفت: محرومیت یکی 
از عوامل ناامنی است و اگر سپاه وارد حوزه 
محرومیت زدایی شده برای این نیست که 

کار دولت را تکرار کند؛ بلکه هدف ســپاه 
و نیروی زمینی  از محرومیت زدایی ایجاد 
امنیت واقعی و پایدار اســت. در مناطق 
درگیر، ریشه کن کردن ناامنی به لزوم توجه 

به محرومیت زدایی باز می گردد. 
دستاوردهای جدید سپاه

برخی از دســتاوردهایی که سازمان 
تحقیقات و جهاد خود کفایی سپاه با حضور 
محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام، به نمایش گذاشــت از 

این عبارتند:
تیر بــار لول چرخشــی ۷/۱2 میلی 
متری که سیستم عملکردی الکترونیکی 
دارد؛ ســامانه توپ ســه لول چرخشی 
با نرخ شــلیک۱۵۰۰ تــا ۱6۰۰ تیر در 
دقیقه و قابلیت نصب روی بالگرد و قایق؛ 
مولتی روتور مســلح به ســاح و بمب  با 
وزن ۵ کیلوگــرم و زمان پرواز 2۰ دقیقه 
مولتی روتور نوعی کوادکوپتر )از خانواده 
پرنده های بدون سرنشین کوچک(؛  رادار 
مراقبــت زمینی طــارق )3( که قابلیت 
آشکار ســازی اهداف زمینی با آســتانه 

تطبیقی و قابلیت کنترل از راه دور دارد.

تولید ســوخت های جامد دوپایه با 
ایمپالس ویژه هــدف از اجرای این طرح 
بررسی روش های تولید و اجرای مختلف 
پیشرانه های جامد دو پایه با فرمواسیون 
متفاوت و همچنین بررســی روش های 
کنترل کیفیت آنها و ارائه راهکار مناسب 

جهت کاهش پس سوزی.
شبیه ساز میدان مین که از آن برای 
شبیه سازی میدان مین استفاده می شود 
تا نفــرات تحت آموزش در شــبیه ترین 
حالت به واقعیت قرار گرفته و به بهترین 
شــکل آموزش ببینند. قابلیت تمرین در 
شرایط مختلف با به کارگیری انواع مین 
و تله های موجود در ســامانه و همچنین 
وقوع شبیه ساز انفجار در میدان با پوشش 
گرد و خاک زمین و سیستم صوتی توسط 
باندهای تعبیه شده از جمله ویژگی های 

این شبیه ساز است. 
سیســتم های تصویر برداری سیتی 
تراهرتز؛ بمب هواُســر هدایت شــونده 
جمرات که بمبی هدایت شونده با قابلیت 
نصب بر روی پرنده هایی از قبیل بالگرد 
و جایروپلن را داراســت؛ سامانه موشک 
ســهند 3؛ ســامانه راکتی 24۰ میلی 
متری حاوی بمبلت های فیوزدار؛ پرتابگر 

هیدرونیوماتیک آرش.
قابلیت  بــا  تاکتیکــی  خــودروی 
حمل ســاح و مجروح که در راســتای 
چابک سازی و بهسازی و افزایش توانایی 
نیروهای واکنش ســریع توسط نیروی 
زمینی سپاه ساخته شده و یک خودروی 
تاکتیکی با قابلیت حمل موشــک های 
ضد تانــک و برانکاردهای کوچک حامل 

مجروحان است.

با حضور محسن رضایی انجام شد

نمایش دستاوردهای جدید نیروی زمینی سپاه

المسلمین  و  حجت ااســام  حضور  نخستین 
محمدجــواد حاج علی اکبری در قامت امامت جمعه 
موقت تهران، با حذف دو ردیف از نرده هایی همراه 

بود که بین مردم و مسئولین فاصله ایجاد می کند.
جــواد  محمــد  المســلمین  و  حجت ااســام 
حاج علی اکبری در خطبه دوم نماز جمعه تهران با اشــاره 
بــه این موضوع، گفت: عزیزان نمازگزار از وجود میله های 
نمازجمعه خشــنود نیستند. از ستاد نماز جمعه خواهش 
کردم و دوســتان حفاظت هم محبت کردند و دو ردیف 
از موانع برداشــته شــد و بخش باقی مانــده، مورد نیاز 
است که نســبت به آن هم اصاح دقیق تری خواهد شد. 
نمازگزاران عاقه مند هســتند محیط نمازجمعه دوستانه 
باشد و مســئولین عزیز هم چنین احساسی دارند و من 

می بینم کــه برخی از آنها در بین جمعیت حضور دارند... 
ان شاءاه هم فاصله  ظاهری و هم فاصله حقیقی بین مردم 

و مسئولین برداشته شود.«
به گزارش فارس، برداشته شدن نرده های نماز جمعه، 
نخستین بار از سوی حجت ااسام و المسلمین آل هاشم، 
امام  جمعه تبریز کلید خورد و مورد استقبال افکار عمومی 
قرار گرفت. در ادامه، این اقدام به تعدادی دیگر از شهرها 

نیز کشیده شد.
خبــر دیگر اینکــه، حجت ااســام و المســلمین 
حاج علی اکبــری دیروز از درب ورودی نمازگزاران و بدون 
تشــریفات وارد مصا و شبســتان نماز جمعه تهران شد. 
این اقدام پسندیده، مورد استقبال مردم و کاربران فضای 

مجازی قرار گرفت.

کاهش نرده های نماز جمعه تهران
اظهار امیدواری برای حذف فاصله بین مردم و مسئولین

امام  جمعه موقت تهران با بیان اینکه ملت ایران در 
بخش های گوناگون در حال دریافت میوه های مقاومت 
است، گفت: باید بایستیم و مقاومت کنیم. بهمن امسال 
ان شــاءاه بهمنی متفاوت و آکنده از دلبســتگی و 
وفاداری ملت ایران در سایه سار نظام مقّدس بر محور 

وایت خواهد بود.
حجت ااسام والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در 
خطبه های نماز جمعه تهران با اشــاره به عظمت روز جمعه، 
نمازجمعه را »حّج هفتگی« خوانــد و گفت: حضور در نماز 
جمعه، به برادران و خواهران دینی نیرو می بخشــد و آنها را 

برای آغاز هفته ای دیگر آماده می کند.
وی با اشاره به انتصاب خود به سمت امامت  جمعه موقت 
تهران ابراز داشــت: بر خود فرض می دانم از رهبر عالیقدر و 
حکیم انقاب به خاطر اعتماد به شاگرد کوچکشان صمیمانه 
تشــکر کنم و امیدوارم به دعای رهبر عزیز و عالیقدر و شما 
برادران و خواهران در انجام این وظیفه مهم موفق باشم. امام  
جمعه موقت تهران ادامه داد: از کسانی که در این مدت ابراز 
خوشــحالی کردند، تشــکر می کنم. همچنین از کسانی که 
نگران شــدند و نقدی داشتند، تشکر می کنم و از این به بعد 

هم به نقد مشفقانه بیشتر احتیاج داریم.
حجت ااسام والمسلمین حاج علی اکبری با بیان اینکه 
امروز در آســتانه چهل ســالگی انقاب وظیفــه داریم مانند 
جان مان از نماز جمعه مراقبت کنیم، بر کیفیت بخشی به نماز 
جمعــه تأکید کرد و گفت: باید نماز جمعــه را بهتر از همه 
سال ها برگزار کنیم. نیاز به یک نماز جمعه باشکوه و با صابت 

و شیرین بیشتر از همیشه احساس می شود.
وی با بیان اینکه حدود ۹۰۰ نماز جمعه در سراسر کشور 
برگزار می شود، بر لزوم پرشور مردم در نماز جمعه  تأکید کرد.

امام  جمعه موقت تهران با تأکید بر عنصر مقاومت، ابراز 
داشــت: آنچه تاکنون به دســت آورده ایم، حاصل کیمیای 
مقاومت است. خدا به کسانی که پای پیمان بندگی می مانند، 

بشارت می دهد و فرشتگان را برای بشارت آنها می فرستد.
حجت ااسام و المسلمین حاج علی اکبری بیان داشت: 
ملت عزیز ما روزهای تلخ و سیاه تسلیم و سازش با مستکبران 
را هیچ وقت از یاد نخواهد برد. روزهایی که ملت تحقیر شــد؛ 
روزهایی که عظمت ایران توســط حاکمــان پلید به حراج 
گذاشته شــد و روزهایی که آزادی در گوشــه زندان ها ذبح 
می شد، فراموش شدنی نیســت. روزهای وادادگی فرهنگی و 
هویتی ملت را فراموش نمی کنیم. روزهای وابستگی و نوکری 
آمریکا و استکبار و روزهای دوستی با صهیونیست های پلید و 

تبهکار را از یاد نخواهیم برد.
وی ادامه داد: به یــاد بیاوریم تولد دوباره یک ملت را با 
پیروزی انقاب. تولد دوباره یک ملت با راهنمایی یک انسان 
الهی، آزاده، عارف، عبدصالح پروردگار متعال که نسخه نجات 
ملت ایران را از نص قرآن و عترت اســتخراج کرد و نقشه راه 

عزت آنها را در اختیارشان قرار داد.
امام  جمعه موقت تهران با بیــان اینکه ملت ایران، مزد 
مقاومــت دلیرانه خــود را در عرصه های علمــی، فرهنگی، 
اجتماعی و در ساخت بنیان های عظیم اقتصادی کشور دارد 
دریافت می کند، اظهار داشــت: ملــت دارد روی پاهای خود 
می ایستد و دشمنان، برآمدن تمدن جدید از شرق با پیام های 

تازه را دارند مشاهده می کنند.
حجت ااسام والمسلمین حاج علی اکبری با بیان اینکه 
چهل سال ایستادگی در برابر انواع و اقسام توطئه ها، تحریم ها، 
فتنه ها و نفوذها باعث شد تا خدای متعال شهد پیروزی را به 
کام ملت ایران بچشاند، به اوضاع منطقه و دنیای غرب اشاره 
کرد و افزود: اگر از این سو، تمدنی در حال طلوع است، از آن 
سو تمدن آمریکایی در حال افول است؛ نشانه های زیادی برای 
آن وجود دارد و فهرست بلندی است؛ اما آنچه در زمان ما رخ 

خطیب جمعه تهران:

امسال »بهمن« متفاوتی داریم
زنجیره طایی »مقاومت منطقه ای« تشکیل شده است

خارج از دید 2 
مستندی فراتر از زمان

۱۹ تا ۲6 فروردین ۱3۹۸
سی وششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 

برگزار می شود
سی وششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۱۹ تا ۲6 فروردین 

۱3۹۸ در مصای بزرگ امام خمینی)ره( برگزار می شود.
همزمان با مســابقات بین المللی قرآن کریم، ششمین دوره مسابقات بین المللی 
حفظ و قرائت دانش آموزان، ســومین دوره مســابقات بین المللی حفظ قرآن بانوان، 
چهارمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت نابینایان هم از ۱۹ تا 26 فروردین ماه 
سال ۱3۹۸ برگزار می شود که مسابقات دانش آموزان و نابینایان در مصای بزرگ امام 

خمینی)ره( و مسابقات بانوان به احتمال فراوان در هتل ارم تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس؛ سومین دوره مسابقات بین المللی حفظ، قرائت، ترتیل، خطابه 
و پایان نامه نویسی ویژه طاب علوم دینی جهان اسام نیز از تاریخ 2۱ تا 26 فروردین 
در شهر مقدس قم برگزار می شود. این رقابت ها طی دو دوره گذشته در مدرسه علمیه 
امام موسی کاظم برگزار شد و دوره سوم هم در همین مکان برگزار خواهد شد. مهدی 
غام نژاد از اســتان تهران و محمد جواد مرادی از قم با کسب عنوان نخست کشور در 
رشته های قرائت و حفظ کل قرآن در سال ۱3۹۷ به عنوان نمایندگان جمهوری اسامی 

ایران در سی وششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم معرفی شدند.
امروز آخرین مهلت ثبت نام وام شهریه دانشجویی

مهلت ثبت نام برای پرداخت وام قرض الحسنه شهریه به دانشجویان 
دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و علمی-کاربردی که تا ۱5 دی ماه تمدید 

شده بود، امروز پایان می یابد.
به گزارش ایســنا، مشــاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشــجویان وزارت 
علوم اعام کرد: در ســال جاری مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار بابت وام شهریه 
دانشجویان دانشگاه های آزاد اسامی، غیرانتفاعی و علمی-کاربردی در نظر گرفته  
شــده است که این وام براساس تفاهم نامه ای که با بانک قرض الحسنه مهر ایران 

منعقد شده از طریق این بانک پرداخت می شود.
رئیس صندوق رفاه تصریح کرد: مبلغ این وام در هر نیم سال برای دانشجویان 
دوره کاردانی و کارشناســی ۵ میلیون ریال )۵۰۰ هزار تومان(، کارشناسی ارشد 
۱۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار ریال )۱  میلیون و صدو ۵۰ هزار تومان( و دوره دکتری 

2۵ میلیون ریال )2 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان( است.
ذوالفقار یزدان مهر ادامه داد: براساس تقویم صندوق رفاه دانشجویان، 3۰ آذر 
مهلت ثبت نام وام شهریه دانشجویی به پایان می رسید، اما با توجه به درخواست 
دانشگاه ها برای تمدید زمان ثبت نام وام شهریه دانشجویی تا ۱۵ دی تمدید شد.

 دانشــجویان می توانند برای دریافت وام به پرتال دانشــجویی صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس bp.swf.ir یا صندوق رفاه 

دانشجویی دانشگاه محل تحصیل درخواست خود مراجعه کنند.
مشــاور وزیر و رئیس صنــدوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم، تحقیقات و 
فنــاوری در خصوص بازپرداخت این وام گفــت: بازپرداخت این وام پس از زمان 

فارغ التحصیلی دانشجو در اقساط 6۰ ماهه بوده و کارمزد آن 3 درصد است.
یزدان مهر در پایان بیان کرد: دانشجویان برای دریافت این وام ازم است فقط 
یک  بار به شعب بانک مراجعه کنند و با تشکیل پرونده نیاز به مراجعه مجدد در 

ترم های آتی نیست.
جزئیاتی از ورود بدون کنکور 

به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها
رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه 
شــورای ســنجش مبنی بر ورود بدون کنکور به ۸5 درصد ظرفیت 

دانشگاه ها توضیحاتی ارائه کرد.
عبدالرســول عمادی در گفت وگو با ایسنا، درباره توییت دو شب گذشته وزیر 
آموزش و پرورش مبنی بر »خداحافظی با کنکور« و مصوبه شــورای ســنجش و 
پذیرش دانشجو مبنی بر »ورود بدون کنکور به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها« گفت: 
پنج سال از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو می گذرد و در این قانون تاکید 
شده بود که از سال ۹۷ باید ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها بدون کنکور پر شود. وی 
افزود: امسال اولین سالی است که قبل از ثبت نام کنکور سراسری، ظرفیت این ۸۵ 
درصد رشــته های آزاد از کنکور اطاع رسانی می شود و بدون آنکه داوطلبان نیاز به 
شرکت در کنکور داشته باشند، مستقیم به دانشگاه های محل اجرای رشته های مورد 

نظر مراجعه می کنند و در وب سایت دانشگاه ثبت نام اولیه خود را انجام می دهند.
وی ادامه داد: ســازمان سنجش فرایند کار را به زودی اعام خواهد کرد و همه 
دانشگاه هایی که ظرفیت آزاد از کنکور دارند، اعم از دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی 

مشمول این مصوبه خواهند بود.
رئیس مرکز ســنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ســوابق 
تحصیلی دانش آموزان ماک عمل اســت، گفت: داوطلبــان مدارک خود را پس از 
ثبت نام به دانشــگاه ارائه می کنند و در نهایت دانشگاه پس از بررسی مدارک اعام 

پذیرش خواهد کرد.

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: رئیس جمهــور آمریکا خود 
دزدانه و شبانه به منطقه ســفر می کند آنگاه مدعی 

کاستن اقتدار جمهوری اسامی ایران است!
حجت ااســام والمسلمین علیرضا اعرافی در خطبه های 
نماز جمعه قم که با حضور گسترده و پرشور مردم انقابی این 
شهر در مصلی قدس برگزار شد، افزود: ترامپ مدعی است که 
ایران خواستار مذاکره اســت اما آمریکا آماده مذاکره نیست! 

باید به این موجود بی خرد گفت آرزو بر پیران! عیب نیست.
وی اظهار داشــت: البته او حق دارد این توهمات را ابراز 
کند زیرا گذشت زمان به او ثابت کرد که نه اقتدار ایران کاهش 
یافته و نه مردم رشید ایران اسامی حاضرند از نظام اسامی 

جدا شوند.
رئیس جامعهً المصطفی العالمیه بیان داشــت: ترامپ نیز 
مانند پیشــینیان خود که آرزوهای خود را به بستر بیماری و 

مرگ بردند، این آرزوها را به فضل الهی به گور خواهد برد.
وی در ادامه با اشاره به برخی بدحجابی ها در سطح شهر 

قم، گفت: مردم این کشــور برای مقابله با مظاهر بدحجابی و 
بی حجابی در مقابل رضاخان متوحش ایستادند تا ارزش های 

اخاقی و عفت و حیا و حجاب تضعیف نشود. 
خطیب جمعه قم افزود: هنوز پیشــگامان قیام مســجد 
گوهرشاد در میان ما هســتند لذا باید جلوی مظاهر فساد و 
بی عفتی ایستاد و همه این موضوع را درصدر برنامه های خود 

قرار دهند.
حجت ااســام والمســلمین اعرافی در بخش دیگری از 
خطبه ها موضوع اجاسیه اخیر جامعه مدرسین را مورد اشاره 
قــرار داد و گفت: این اجاس نتایج مهمی دربر داشــت و در 
بیانیه پایانی نیز توصیه های ارزشمندی بیان شد که امیدواریم 
مسئوان کشور و از همه مهم تر نهادهای فرهنگی، این توصیه ها 

و تذکرات علمای باد را مورد توجه جدی قرار دهند.
امام جمعه قم همچنین با اشاره به انتصاب استاندار جدید 
قم، ابراز داشت: ما به استاندار جدید تبریک می گوییم اما همه 
بدانند قم پایگاه انقاب است و امروز قلب تپنده جهان اسام 
و حوزه های علمیه است بنابراین انتظار داریم مسئوان به این 

مهم توجه داشته باشند.
وی افــزود: قم بــه دلیل این وضعیت جایــگاه ممتازی 
دارد و مســئوان باید در رفع مشــکات آن و نیز گسترش 

زیرساخت های عمرانی و فرهنگی آن کوشا باشند.
وی در آغــاز خطبه هــا بــه تجلیل از آیت اه هاشــمی 

شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پرداخت و ابراز داشت: او 
در راه مبارزه با دشــمنان اسام تاش 
مجاهدانه داشــت و سه تن از برادرانش 

در این راه به شهادت رسیدند.
حجت ااســام والمسلمین اعرافی 
همچنین با اشاره به سالروز قیام ۱۹ دی 
مــاه، گفت: مردم قم با آن قیام، انقاب 
اسامی را جانی تازه بخشیدند و آغازگر 
جنبشــی بودند که به فروپاشــی نظام 
ستمشــاهی و پیروزی انقاب اسامی 

منجر شد.

امام جمعه قم:
ترامپ که دزدانه به عراق می آید مدعی کاهش اقتدار منطقه ای ایران است!

می دهد، مثال زدنی است.
وی خاطرنشــان کرد: غرب آسیا به خاطر مقاومت ملت 
ایران به گورســتان آرزوهای آمریکایی تبدیل شد و به لطف 
خدا، رژیم صهیونیســتی در برابر ملت ما روزهای سختی را 
پشت سر می گذارد و نصاب شکســت آنها به دو روز رسیده 
اســت؛ این اتفاق کمی نیســت. همچنیــن جبهه مقاومت 
به زنجیره طایی مقاومت در منطقه تبدیل شــده است؛ از 
حزب اه لبنان گرفته تا حشد الشــعبی عراق و قوات الوطنی 
سوریه و انصاراه یمن و مقاومت مردمی در نیجریه و بحرین 
و ایســتادگی مؤمنانه ملت مظلوم و سلحشور یمن، زنجیره 
طایی و سلسله الذهب را در منطقه تشکیل داده است؛ اینها 

حاصل مقاومت است.
امام  جمعــه موقت تهران با بیان اینکــه ملت ایران در 
بخش های گوناگون در حال دریافت میوه های مقاومت است، 
تصریح کرد: باید بایســتیم و مقاومت کنیم. بهمن امســال 

ان شاءاه بهمنی متفاوت و آکنده از دلبستگی و وفاداری ملت 
ایران در سایه سار نظام مقدس بر محور وایت خواهد بود.

بخــش پایانــی نخســتین خطبه هــای نمــاز جمعه 
حجت ااسام والمسلمین حاج علی اکبری خطاب به مسئوان 
کشور بود: مسئولین عزیز، با اعتماد به جوانان مؤمن و انقابی، 
نسخه مقاومت را تکمیل کنند و میدان را برای جوانان نخبه 
و مهیای خدمت آماده کنند. امیدواریم در روزهای ســختی 

که جامعه به خاطر تحریم ها و دشواری های اقتصادی تجربه 
می کند، مســئوان صبورانه و مهربانانه، مجاهدت را بیشــتر 
کنند و توکل به خدا را افزایش دهند؛ همچنین مهربانی شان 
بــا مردم را تقویت کنند. این امتحانی  اســت برای همه ما، و 

امیدواریم همه در این امتحان موفق شوند.
50 درصد بدحجابی در جامعه تقصیر مردان است

حســن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی 

انقاب فرهنگی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهران با بیان اینکه ۵۰ درصــد بدحجابی در جامعه تقصیر 
مردان اســت، تأکید کرد: زنــان و دختران محجبه هنگامی 
که مشــاهده می کنند بدحجاب ها در ســطح جامعه بیشتر 
مورد توجه قرار می گیرند، نسبت به مبانی حجاب بی اعتقاد 
شده و ما شــاهد زنان و دخترانی خواهیم بود که به حجاب 
اعتقاد دارند، اما به ســبب وجود فضای نامناسب در جامعه 
آن را رعایت نمی کنند، بر این اساس ما عاوه بر اصاح افراد، 
ساختارهای جامعه را هم باید اصاح کنیم؛ اگر فلسفه حجاب 
را بــرای دختران تبیین می کنیم، دیگر نباید این دختران در 

جامعه مشاهده کنند که با بدحجاب ها بهتر رفتار می شود.
به گزارش رسا، وی با اشاره به اینکه راجع به اصل حضور 
و دخالت دولت ها در فرهنگ اختاف نظرهای بسیاری وجود 
دارد، افــزود: برخی از دولتمردان هیــچ اعتقادی به دخالت 
دولــت در فرهنــگ ندارند، اما واقعیت این اســت که همه 
وزارتخانه ها به صورت مســتقیم یا غیر مستقیم در فرهنگ 
دخالت می کنند و کلیت دولت در جامعه تغییرات فرهنگی 

ایجاد می کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقاب فرهنگی 
یادآور شد: با دقت در بیانات رهبر معظم انقاب در می یابیم 
که ایشــان هر اقدامی که از سوی دولت ها انجام می گیرد را 
دارای یک سلســله آثار فرهنگی می دانند، بر این اساس هر 
کاری که از ســوی دولت صورت می پذیرد یا هر قانونی که از 
سوی قوه مقننه وضع می شود، یک سری تبعات فرهنگی غیر 

قابل انکار در پی دارد.
بنیانیان خاطرنشــان کرد: درمان آســیب های پیرامون 
مسئله حجاب این است که ما در خانواده، دبستان، دبیرستان 
و دانشــگاه باور به حجاب را نهادینه کنیم؛ اگر حجاب را به 
صورت اجباری بــه جوانان تحمیل کنیم، نــه تنها گرایش 
دینی آنها را تقویت نکرده ایم، بلکه اعتقاداتشان را نیز ضعیف 

خواهیم کرد.
وی بــا انتقاد از عملکــرد برخی مدارس کــه به جای 
فرهنگ ســازی و ایجاد عشق به حجاب دســت به اجباری 
ســازی مباحث دینی می زنند، تصریح کرد: مدارس درمانگاه 
بچه ها اســت؛ اجبار در مباحث دینی سبب انزجار بچه ها از 
دین خواهد شد، بنابراین پدران و مادران باید سراغ مدرسه ای 
بروند که فرزندشان با تحصیل در آن مدرسه از درون عاشق 

مبانی قرآنی و دینی شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقاب فرهنگی با 
بیان اینکه در سطح عمومی جامعه باید قانون قاطعی وجود 
داشــته باشد که با همه هنجارشکنان به شدت برخورد کند، 
اظهار داشت: برخورد قانونی در حجاب مثل مسکنی می ماند 
که پزشــک برای بیمار تجویز می کند، اصل و هدف از وضع  
قانون این است که فلسفه حجاب به گونه ای تبیین شود که 
افراد به حجاب عشــق بورزند؛ فرهنگ سازی ها و قوانین باید 
به گونه ای باشــند که دانش آموزان دختر پس از ۱6 ســال 
تحصیل در نهادهای آمــوزش و پرورش به مبلغه های دینی 

تبدیل شوند.
بنیانیان با اشــاره به ضرورت تقویت مطالبه گری مردم و 
رسانه ها به ویژه صدا و سیما از وزیر آموزش و پرورش، گفت: 
در حوزه سیاست گذاری فرهنگی بسیار فقیر هستیم، زیرا این 
موضوع در حوزه های علمیه و دانشــگاه ها به خوبی نهادینه 
نشده است؛ در حوزه های علمیه باید بیشتر از این به فرهنگ 
و سیاســت گذاری های فرهنگی توجه شده و در دانشگاه نیز 
از ترویج افکار غربی در زمینه فرهنگ سازی و سیاست گذاری 
فرهنگی جلوگیری شود. وی با بیان اینکه نیازمند نخبگانی 
هستیم تا حل معضات فرهنگی را مطالبه کنند، تأکید کرد: 
دشمن ضمن اینکه ســازماندهی عمیقی برای بی دین سازی 
جوانان تدارک دیده است، از سویی دیگر مسئوان را با مسئله 
اقتصاد درگیر می کند تا تاش مذبوحانه اش مثمر ثمر باشد، 
اما بدون شک ما با روحانیون آگاه و متولیان فرهنگی هوشیار 
توطئه های دشمن را ناکام خواهیم گذاشت. رئیس کمیسیون 
فرهنگی شورای عالی انقاب فرهنگی ضمن انتقاد از عملکرد 
برخی کاندیداها در زمان انتخابات، تصریح کرد: برخی نباید 
در انتخابات ها با شــعار سر دادن شعار طرفداری از بدحجابی 
حکم خداوند را زمیــن زده و آیات قرآن را قربانی کنند؛ آن 
رأیی که با این گونه شــعارها جمع آوری شــود، هیچ برکتی 

نخواهد داشت.



صفحه 4اقتصادی
 شنبه           ۱۵ دی ۱۳۹۷

۲۸ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۹۲

تسلیت
انا ه و انا الیه راجعون

جناب آقای  نادر کشتکار
با نهایت تأســف و تاثر درگذشت مادرگرامیتان را 
تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای 
آن مرحومه آمرزش و برای شما و سایر بازماندگان 
صبــر و شــکیبایی آرزومندیم. مــا را در غم خود 

محجوب نیا- ناظریشریک بدانید.

هشدار شــرکت آمریکایی »اپل« درباره 
کاهش درآمد این شرکت باعث به وجود آمدن 
وحشت از کاهش فعالیت کارخانجات آمریکا، 
کند شــدن اقتصاد جهان و سقوط بازارهای 

مالی آمریکا شد.
 بــه گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از رویترز، 
پنج شنبه شب پس از اینکه هشدار غیرمنتظره اپل 
برای کاهش درآمد این شرکت باعث به وجود آمدن 
وحشت از کاهش فعالیت کارخانجات آمریکا و کند 
شدن اقتصاد جهان شد، بورس وال استریت به شدت 

سقوط کرد.
چهارشــنبه شب، مدیرعامل اپل، تیم کوک، در 
نامه ای به سرمایه گذاران خود نوشت که این شرکت 
بزرگی تاثیر کند شدن اقتصاد چین، به علت جنگ 
تجاری با آمریکا را پیش بینی نکرده و حاا با کاهش 
شدید فروش در بازار چین مواجه شده است. با این 

اظهار نظر، سهام اپل ۱۰ درصد سقوط کرد.
ابعاد کاهش درآمد اپل به حدی بود که موجی از 
شوک به تمام بخش تکنولوژی منتقل کرد و باعث 
شــد هر سه شاخص مهم ســهام آمریکا بیش از ۲ 
درصد ســقوط کنند و حتی شاخص »نزدک« بیش 

از ۳ درصد پایین آمد.
شاخص تکنولوژی »ای اندپی« بزرگ ترین سقوط 
یک روزه خود از آگوست ۲۰۱۱ )مرداد و شهریور( تا 

کنون را ثبت کرد و 5/۱ درصد پایین آمد.
گزارش موسسه مدیریت عرضه آمریکا نشان داد 
که در ماه دســامبر )آذر و دی(، فعالیت کارخانجات 
آمریکا، با بزرگ ترین ســقوط خود از اکتبر ۲۰۰۸ 
)آبــان و مهر(، اوج بحران اقتصادی بزرگ جهان، تا 
کنون، روبرو شده است. میزان »پی ام آی« هم، علیرغم 
این که هنوز نشان دهنده رشد است )عددی باای 5۰ 
واحد(، به پایین ترین سطح بیش از ۲ ساله خود رسید.

همچنین میانگین شاخص صنعتی »داو جونز« 
۶۶۰ واحد یــا ۲/۸۳ درصد و »اس اندپی5۰۰« هم 
۶۲/۱4 واحد یا ۲/4۸ درصد سقوط کرد. اما بدتر از 
همه، شاخص کامپوزیت نزدک ۲۰۲ واحد یا ۳/۰4 

سقوط کرد.
عاوه  بر این، نوسانات آخر هفته گذشته به بازار 
نفت هم کشیده شد. روز پنج شنبه، با تاطم شدید 
بازارهای سهام و ارز و نیز نگرانی از کند شدن اقتصاد 
جهان در سال ۲۰۱۹ که باعث کاهش تقاضای نفت 
می شــود، قیمت های نفت یک تا ۲ درصد ســقوط 

کردند.
قیمت هر بشــکه نفت خام برنت دریای شمال، 
به عنوان مرجع بین المللی قیمت نفت، 5۸ ســنت 
 یــا ۱/۰۶ درصد ســقوط کــرد و بــه 54/۳۳ دار

 رسید.
گفتنی است، قبل از تحویل سال نو میادی هم 

سقوط بازارهای سهام با نگرانی از بسته شدن دولت 
در آمریکا و افت اقتصاد جهان، باعث سقوط سنگین 

قیمت نفت خام شده بود.
گزارش های بین المللی نشان دادند که قیمت های 
نفت نزدیک به 4۰ درصد نسبت به رکورد ماه اکتبر 
خود پایین آمده و دو شــاخص مهم وال اســتریت 
)داوجونــز و اس اندپی( هم ریــزش کرده و بدترین 
شب کریسمس تاریخ خود را ثبت کردند. همچنین با 
سقوط سنگین بازارهای سهام و نگرانی سرمایه گذاران 
در مورد کند شــدن اقتصــاد جهانی، قیمت طا به 

بااترین سطح ۶ ماهه خود جهش کرد.
برخی رســانه های آمریکایی گــزارش دادند که 
بازارها به آشــفتگی های اخیر واشنگتن و عملکرد 
ترامپ در مواردی همچون تاش برای اخراج جرومی 
پاول، رئیس  فدرال  رزرو و استعفای وزیر دفاع آمریکا، 

جیمز متیس واکنش نشان می دهند.

در پی وحشت از کند شدن اقتصاد رقم خورد

آمریکا سال جدید را 
با سقوط بازارهای مالی آغاز کرد

ســازمان برنامه و بودجه با بررسی بودجه سال 
۹۶ اعام کرد منابع به دســت آمده از محل فروش 
یا واگذاری دارایی های ســرمایه ای )که عمده قریب 
به مطلق آن درآمدهای نفتی است( صرف اعتبارات 

عمرانی نشده است. 
ســازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعام کرده 
درصد تحقــق درآمدهای ناشــی از فروش تملک 
دارایی های مالی در سال ۱۳۹۶، ۱۳۶/۹ درصد بوده 
اســت؛ اگرچه عملکرد این اعتبارات نسبت به سال 
قبل کاهش داشته، لکن نشان دهنده عزم دولت در 

تسویه بدهی ها است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، به طور کلی تأمین 
منابع به این روش، موجب تعویق بدهی های دولت 

می شود؛ بنابراین، در انتشار و فروش انواع اوراق مالی 
اسامی و استفاده آن در بودجه عمومی کشور، برای 
پرداخت اصل و فرع آنها در بودجه های ســاانه باید 
برنامه ریزی ازم را انجام داد و به پایداری بدهی های 

دولت در سطح کان اقتصاد توجه کرد.
بررسی سه تراز مهم بودجه ای )تراز عملیاتی، تراز 
واگذاری دارایی های مالی، تراز دارایی های مالی( در 
ســال ۱۳۹۶ نشان می دهد که تراز عملیاتی بودجه 
۸۰/۲ هزار میلیارد تومان مانده منفی دارد و به معنی 
بااتر بودن اعتبارات هزینه ای نسبت به درآمدهای 

عمومی است.
در واقــع دولت از محل عوایــد نفتی و فروش 
شــرکت ها و اوراق مالی، اعتبــارات هزینه ای خود 

را جبران نموده اســت. تراز دارایی های ســرمایه ای 
دارای 4۹/5 هــزار میلیــارد تومــان مانده مثبت 
اســت، یعنی منابع به دست آمده از محل فروش یا 
واگذاری دارایی های ســرمایه ای ]که عمده قریب به 
مطلق آن درآمدهای نفتی اســت[ صرف اعتبارات 
عمرانی نشده است.با این حال، کماکان چالش مهم 
بودجه ســال ۱۳۹۶ معطوف به بازار جهانی نفت و 
عوامل اثرگذار بر قیمــت آن و وضعیت تحریم ها و 
همچنین به اوضاع بازارهای مالی، نرخ سود بانکی و 
سیاست های پولی بود. لیکن در سه ماه پایانی سال 
۹۶ نوســان شدید بازار ارز و تصمیم به فروش اوراق 
بدهــی با نرخ بااتر از نرخ بهره بانکی )در تعارض با 
سیاست کاهش نرخ سود بانکی( و پیش فروش سکه، 

مهم ترین اتفاقات و سیاست های دولت بود که البته 
کمتر جنبه بودجه ای داشــت.برای ارزیابی عملکرد 
بودجه معموا از شــاخص هایی مانند نسبت درآمد 
عمومی بــه مصارف بودجه، درآمد مالیاتی به منابع 
بودجه، اعتبارات هزینه ای به مصارف بودجه، مالیات 
به تولید ناخالص داخلی و مصارف به تولید ناخالص 

داخلی )اندازه دولت( استفاده می شود.
این شــاخص ها در سال ۱۳۹۶ به ترتیب 5۲/۳، 
۳۶/۱، 7/۸ ، 77/4 و ۲۱/۶ درصد بوده که در مقایسه 
با قانون برنامه ششــم توســعه به ترتیب ۲/5، ۰/۹، 
۳/5، ۰/4- و ۰/۶ واحــد درصد تغییر داشــته اند. از 
نظر اقتصادی عملکرد دو شاخص اول مطلوب و سه 

شاخص بعدی نامطلوب ارزیابی می شود.

بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه 
درآمدهاینفتیدرسال96صرفاعتباراتعمرانینشدهاست

معاون وزیر جهاد کشــاورزی اعام کرد: 
قیمت پرتقال تامسون شمال برای شب عید 
۳۱۰۰ تومان تعیین شد؛ اما هنوز قیمت سیب 

درختی مشخص نیست.
به گزارش ســازمان مرکزی تعاون روســتایی، 
حسین شــیرزاد درباره تأمین سیب و پرتقال مورد 
نیاز طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی ســال ۱۳۹7 
و نــوروز ۱۳۹۸ و فرآیندهای عملیاتی آن گفت: با 
دریافت اباغیه وزیر جهادکشاورزی در بیستم آذرماه 
سال جاری مبنی بر واگذاری مأموریت تنظیم بازار 
ســیب و پرتقال طرح تنظیم بازار میوه شــب عید 
به این ســازمان، مداخله ســازمان مرکزی تعاون 
روستایی ایران به عنوان متولی این امر، جهت خرید، 
ذخیره سازی و توزیع در دستور کارگروه قرار گرفت.

وی ادامــه داد: بر این اســاس، پیش بینی اولیه 
تأمین حدود ۳۰ هزار تن سیب درختی و ۳۰ هزار 
تن پرتقال تامســون شــمال و ۱۰ هزار تن پرتقال 
والنســیای جنوب بــه تصویب رســید. البته با در 
نظر گرفتن ذخیره ملی معادل ۲۰ درصد ســیب و 
پرتقال مورد نیاز استان ها و حدود یکهزار تن ذخایر 
داخلی اتحادیه های استانی)خارج از طرح(، به منظور 
تعادل بخشی و جبران کاســتی های احتمالی، این 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعام کرد

پرتقالتامسونشبعیدکیلویی3100تومان

ذخیره سازی افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: نوع و 
مشخصات کیفی محصول قابل خرید، عبارت از سیب 
زرد و قرمز درجه یک با محدوده وزنی حداقل ۱5۰ 
و حداکثــر ۲۱۰ گرم )۱۰± گرم(، پرتقال جنوب از 
نوع والنسیا با محدوده وزنی حداقل ۱4۰ و حداکثر 
۲۲۰ گرم )۱۰± گرم( و پرتقال شمال از نوع تامسون، 

بــا محدوده وزنی حداقل ۱۹۰ و حداکثر ۳۰۰ گرم 
) ۱۰± گرم( تعیین شد.

شیرزاد درباره تعیین قیمت های برآوردی سیب 
و پرتقال اظهار داشت: برآورد میزان اعتبار مورد نیاز 
جهت اجرای طــرح به مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد ریال و 
درخواســت تأمین و تخصیص آن از رئیس  سازمان 
برنامه و بودجه کشــور، به اســتناد بند ۱5 اباغیه 

فوق الذکر انجام گرفته است.
وی ادامه داد: در این رابطه، انتشار اسناد مناقصه 
در جراید جهت واگذاری امور بازرســی و نظارت بر 
کمیت و کیفیت ســیب و پرتقــال طرح به بخش 
خصوصی و شرکت های واجد صاحیت اقدام شده و 
به موازات آن، اعزام همکاران سازمان و شبکه تعاون 
روستایی کشور به اســتان های تولید کننده سیب 
درختــی و بازدید کامل از کمیت و کیفیت ســیب 
درختی موجود در ســردخانه ها نیز در کنار بررسی 

میدانی قیمت عمده فروشی انجام شده است.
معــاون وزیر جهادکشــاورزی دربــاره قیمت 
میوه های شب عید گفت: با برگزاری دومین جلسه 
کمیته راهبردی ملی در تاریخ یکم دی ماه ۱۳۹7 
قیمت پرتقال تامسون شمال با مشخصات مندرج در 
دستورالعمل تدوین شده در سبدهای شش تا هشت 
کیلوگرمی دو ردیفه، به مبلغ هر کیلوگرم ۳۱ هزار 
ریال )۳۱۰۰ تومان( مصوب شــد؛ اما به دلیل بازه 
قیمتی معنادار، اختیار تعیین قیمت سیب درختی 
به کمیته راهبردی اســتان های تولیدکننده عمده 
ســیب درختی کشور واگذار شده است که در حال 
حاضر، فراگرد کشف قیمت در استان های هدف به 

پایان رسیده است.

یک عضو هیئت  رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس شورای اسامی گفت: تاطم های اخیر 
ارزی نتیجه کم کاری بعضی از معاونین سابق 
بانک مرکزی بود کــه در نتیجه این روند 22 

میلیارد دار به خارج از کشور رفت. 
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، طــی دو ماه 
گذشته بانک مرکزی گام مهمی در راستای مبارزه 
با ســوداگران بازار ارز و شفافیت ابزارهای پرداخت 
برداشت و حساب های متصل به کارت را به کد ملی 
متصل نمود و سقف تراکنش خرید کارتی برای هر کد 
ملی در ۲4 ساعت حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان تعیین 
و سقف تراکنش خرید کارتی برای هر فقره کارت در 

۲4 ساعت مبلغ 5۰۰ میلیون ریال اعام کرد. 
در همین رابطه امیر خجسته درباره آثار مثبت 
اعمال ســقف تراکنش های مالی بر بــازار ارز اظهار 

داشت: اقدام بانک مرکزی، کار خوب و پسندیده ای 
است و به نظر من باید تراکنش های مالی کنترل شود. 
البته افرادی که در مافیای این برنامه ها حضور دارند 
راهکار دور زدنش را می دانند، لذا بانک مرکزی باید 

با قاطعیت اقدامات خود را ادامه دهد. 
وی با اشاره به استفاده از دستگاه های کارت خوان 
برای جابه جایی های کان پول اظهار داشت: کجای 
دنیا این طور هرج و مرج وجود دارد؟ ما مســئولین 
راه ها را بــاز کرده ایم تا یک عده که با ما در ارتباط 
هستند این اقدامات را انجام دهند؛ بانک مرکزی از 

ابتدا باید این راه را مسدود می کرد. 
به گفته ایــن نماینده مجلس، تاطم های اخیر 
ارزی نتیجه کم کاری بعضی از معاونین سابق بانک 
مرکــزی بود که حاا یک عده از آنها دفاع می کنند! 
هزاران میلیارد تومان در کشــور جابه جا شد که در 

نتیجه این روند، ۲۲ میلیارد دار به خارج از کشــور 
رفت؛ این مســائل کار باندهایی بود که به قدرت و 

ثروت وصل بودند. 
خجســته درباره رویکرد جدیــد بانک مرکزی 
درخصوص چک های تضمینی بیان کرد: من از آقای 
همتی تشکر می کنم که این کار را آغاز کرده است. 
اما سؤال این است که چرا  این اقدامات تا حاا انجام 
نشده بود در حالی که در دنیا همین روال وجود دارد؛ 
چرا دارهای ما از کشور خارج شد در حالی که سیف 

این مسائل و راه حل ها را می دانست؟
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
گفت: در نهایت باید افزود اقدامات مهم و تأثیرگذار 
بانک مرکزی که ثمــره آن در کاهش نرخ ارز قابل 
مشاهده است به شرطی در بلندمدت ماندگار است که 
از تجربیات موجود در زمینه ساماندهی تراکنش های 

بانکی استفاده شود به عنوان مثال در کشورهای دنیا 
به دقت ورودی و خروجی حساب ها را بررسی می کنند 
و اگر حجم تراکنش ها از یک حد مشخصی فراتر رود 

باید علت و نوع معامله مشخص گردد.
گفتنی است، بر اســاس آمارهای رسمی بانک 
مرکزی، در ســال ۹5 به میــزان ۱۸ میلیارد دار و 
در ســال ۹۶ هم به میزان ۱۹ میلیارد دار خالص 
حساب سرمایه منفی بوده که نشان می دهد طی دو 
ســال اخیر حدود ۳7 میلیارد دار به طور خالص از 
کشور خارج شده است؛ متاسفانه در بهار امسال هم 
پنج میلیارد دار خالص خروج ســرمایه داشتیم که 
رقم این شاخص را طی دو سال گذشته به باای 4۰ 
میلیارد دار می رساند؛ به عبارت دیگر عملکرد دولت 
روحانی در زمینه حفظ سرمایه بسیار نامطلوب بود 
که متاسفانه تاطمات ارزی اخیر هم به آن دامن زد!

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
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اقدام دولت در معطل نگه داشتن کشور برای اجرای برجام 
اروپایی سبب شده تا هزاران تن کاای اساسی در گمرکات ایران 

انباشته شود. 
مسلم ناصری؛ نایب رئیس  انجمن فرآورده های خام دامی در گفت وگو 
با خبرگزاری فارس گفت: مشــکات انتقــال و تخصیص ارز به واردات 
محصوات پروتئینی وجود دارد و کار واردات را بسیار سخت کرده است. 
اگر شرایط به این شکل ادامه یابد طی دو سه ماه آینده مشکات واردات 

بسیار سخت تر خواهد شد.
به گفته وی، حدود سه الی چهار ماه است یک محموله پنج هزار تنی 
گوشــت منجمد گوساله از برزیل در بندرعباس متوقف شده و به دلیل 

عدم انتقال ارز هنوز ترخیص نشده است.
نایب رئیس انجمن فرآورده های خام دامی با بیان اینکه برای هر محموله 
۲5 تنی، روزانه هزینه سنگینی بابت حق توقف کشتی )دموراژ( پرداخت 
می شود، افزود: بانک مرکزی باید راهکار انتقال ارز به شرکت های خارجی 
را پیدا کند که می تواند در این زمینه از صرافی های فعال استفاده کند. 

ناصــری افزود: علیرغم اینکه بانک های عامــل پول این محموله را 
از حســاب واردکنندگان برداشــت کرده اند اما حدود ۸۰ روز است که 
نتوانسته اند آن را به حساب شرکت های صادرکننده انتقال دهند. پیش 
از این با بانک های کنلون چین و هالک  بانک ترکیه برای انتقال ارز کار 

می کردیم که پس از تحریم های آمریکا این شرایط امکان پذیر نیست.
گفتنی اســت، ایران و اروپا به دنبال راه اندازی مکانیسم انتقال مالی 
به نام SPV بودند که به رغم وعده ها و قول های فراوان تاکنون به نتیجه 
نرسیده است. توقف گوشت وارداتی با تناژ باا دربندرعباس در حالی است 
که به دلیل کاهش عرضه قیمت گوشــت در داخل به کیلویی ۸۰ هزار 
تومان رسیده. همچنین، چند روز قبل، رسانه ها از درخواست بزرگ ترین 
واردکننده نهاده های دامی از دولت برای دریافت سریع ارز و در نتیجه، 
ایجاد بحران تازه پیش روی تولید مرغ خبر دادند. گفته می شود به دلیل 
عدم تخصیص ارز از ســوی دولت، اجازه تخلیه کااهای اساسی وارداتی 
همچون ذرت، کنجاله و دانه های روغنی داده نمی شود، که هزینه زیادی 
معادل میلیون ها دار به واردکننده ها به عنوان حق توقف کشتی ها تحمیل 
کرده است. این در شرایطی است که اروپایی ها قول داده بودند سیستم 
spv یا همان مبادات ارزی میان ایران و کشــورهای مورد تجارت را تا 
پایان ســال ۲۰۱۸ برقرار کنند ولی نه تنها اینگونه نشــد بلکه باز هم با 
شروع ســال میادی جدید فقط اروپایی ها وعده سرخرمن می دهند و 
دولت حسن روحانی به این وعده ها دل خوش کرده و اقدام دیگری برای 

رفع مشکل انجام نداده است.

هزاران تن کاای اساسی در 
گمرکات معطل وعده های برجامی دولت

رئیس ســازمان خصوصی ســازی که در 
بود،  روحانی  رئیس ســتاد  پارسال  انتخابات 
هفته گذشــته اســتعفا کرد اما بافاصله در 
اظهارات متناقضی گفت کــه با اقتدار به کار 

خود ادامه می دهم!
رئیس سازمان خصوصی سازی از مدتها قبل درگیر 
حاشیه های مختلفی درباره عملکرد خود در واگذاری 
شــرکت های دولتی است. اما هفته گذشته با انتشار 
اخباری درباره ابهام در واگذاری یکی از این شرکتهای 
دولتی به شــخص رئیس ســازمان خصوصی سازی 
در ســال های گذشــته و همچنین تجمع تعدادی 
از افراد مقابل این ســازمان در اعتراض به عملکرد 
 پوری حســینی، این حاشیه ها وارد مرحله جدیدی

 شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، روز چهارشنبه 
خبری به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی 
روی سایت این سازمان رفت که به صراحت به نقل از 
پوری حسینی گفته شده بود: »در تجمعاتی که انجام 
می شود، می گویند که بنده از سازمان خصوصی سازی 
استعفا بدهم. واه بنده استعفا داده ام، به صورت کتبی 

هم این کار را کرده ام.«
اما بافاصله پوری حسینی با پس گرفتن حرف 

خود اعام کرد: با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد 
اینجانب از روی ادب و احترام درخواست جایگزین 
برای سمت ریاست سازمان نموده  ام؛ اینجانب نه تنها 
هیچ گونه استعفای جدیدی را ننوشته ام، بلکه با اقتدار 

به کار خود ادامه می دهم.
گفتنی است تکذیب استعفای پوری حسینی به 
دلیل کارنامه پرحاشیه اش در حالی با دست پاچگی 
روابط عمومی این ســازمان اتفاق افتاده اســت، که 
برخی معتقدند در حالی پوری حسینی خیلی سریع 
از مواضع و گفته خود درخصوص استعفا از ریاست 
سازمان خصوصی سازی پا پس گذاشته است که برخی 
تاش وی برای باقی ماندن در سازمان خصوصی سازی 
را ترس از باز شــدن پرونــده اش در محاکم قضایی 
می داننــد. ضمن اینکه پســت معاونت وزیر اقتصاد 
و ریاست ســازمان خصوصی سازی تا حدود زیادی، 
تا کنون توانســته پوری حسینی را در برابر مجازات 
احتمالی به خاطر عملکرد نامطلوبش در این سازمان 

مصون نگه دارد.
موضوع عجیب دیگر درباره استحکام جایگاه پوری 
حســینی اســت، چنانکه یک مقام آگاه در سازمان 
خصوصی سازی در گفت و گو با خبرگزاری مهر اظهار 
کرد: هر وزیری که سرکار می آید آقای پوری حسینی 

استعفای خود را تقدیم می کند اما وزرا با استعفای او 
موافقت نمی کنند!

ابهام در واگذاری ها
یکی از حاشیه ها پیرامون عملکرد پوری حسینی، 
واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به او است؛ اقدامی 

که با واکنش نماینده تبریز مواجه گردید. 
رئیس سازمان خصوصی ســازی درخصوص این 
موضوع گفته اســت: »این شــرکت از شــرکتهای 
زیرمجموعه شــرکت سرمایه گذاری بانک ملی بوده 
و ارتباطی با سازمان خصوصی سازی نداشته و سال 
۸4 توسط شرکت سرمایه گذاری بانک ملی یک نوبت 
مزایده برای این شرکت برگزار شد و هیچ کس در آن 
شرکت نکرده بود. نوبت دوم هم که اسفند ماه سال 
۸4 بود در آن زمان بنده در سازمان خصوصی سازی 
نبودم. بنابراین در این مزایده شرکت کردیم و برنده 

شدیم«.
از آنجا که پوری حســینی در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۹۶، رئیس ستاد انتخاباتی 
حسن روحانی در آذربایجان شرقی بود، این موضوع 
بر ابهامات پرونده واگذاری مجتمع گوشــت اردبیل 

افزوده است.
از سوی دیگر، بســیاری از واگذاری هایی که در 

دوره پوری حســینی انجام شده با اعتراض مردم و 
مسئوان مواجه گردیده است. 

واگذاری آلومینیوم المهدی و نیشکر هفت تپه از 
این دســت موارد است که با اعتراضات شدید همراه 

شده است.
در همین رابطه، کارگران ماشین ســازی تبریز 
که این شرکت نیز در دوران ریاست پوری حسینی 
بر سازمان خصوصی ســازی واگذار شده است، روز 
پنجشنبه در نامه ای خطاب به مسئوان کشور ضمن 
ابــراز نگرانی از عدم واگذاری صحیح این شــرکت، 

خواستار تعیین تکلیف وضعیت آن شدند.
برخی بر این باورند که تداوم حضور پوری حسینی 
در سازمان خصوصی سازی علیرغم میل باطنی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی بوده و برخی از افراد از درون 
هیئت دولت پشــت پرده ادامــه حضور وی در این 

سازمان هستند.
بر این اســاس باید منتظر مانــد و دید آیا وزیر 
اقتصاد با ابقاء یا برکناری پوری حســینی از ریاست 
سازمان خصوصی سازی، سرانجام قفل سکوت خود 
را خواهد شکست؟، و یا اینکه پوری حسینی کماکان 
صندلی ریاست این سازمان را در اختیار خواهد داشت 

و منابع آگاه از وی دفاع می کنند؟!

تناقضگوییرئیسسازمانخصوصیسازیدربارهاستعفا

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی گفت: 
عده ای می خواهند بــا آدرس دهی غلط وانمود کنند که برخورد 

با عرضه پوشاک قاچاق، آرامش و تنظیم بازار را به هم می ریزد. 
بهرام شهریاری در گفت  وگو با خبرگزاری فارس درباره ارزیابی خود 
از اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه پوشاک قاچاق، اظهارداشت: 
عــده ای می خواهند با آدرس دهی غلط وانمود کننــد، برخورد با عرضه 
پوشاک قاچاق، آرامش و تنظیم بازار را به هم می زند.  این در حالی است 
که بسیاری از برندها و عرضه کنندگانی که پیش از این پوشاک قاچاق در 
فروشــگاه های خود عرضه می کردند، با اجرای این طرح به سمت عرضه 

پوشاک ایرانی روی آورده اند. 
وی ادامــه داد: در مرحله اول اجرای طرح مبارزه با عرضه پوشــاک 
محرز قاچاق۱۰۰ تا ۱5۰ فروشگاه عرضه کننده پوشاک قاچاق در سطح 
تهران شناســایی شده است. ضمن اینکه با کاهش حجم قاچاق پوشاک 
در این بخش علیرغم مشــکات و گرانی ها تا حدی رونق به بازار پوشاک 

بازگشته است. 
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشــاک و نســاجی در پاسخ به 
این سؤال که با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک، برندهایی که پیش از 
ممنوعیت واردات مجوز فعالیت گرفته اند و مجاز به عرضه پوشاک خارجی 
بوده انــد، از چه طریق کااهای خود را تامین می کنند و آیا کااهای این 
گروه قاچاق اســت یا خیر؟ گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کاا قدم به قدم 
طــرح خود را آغاز کرده و در مرحله بعد مســائل مربوط به این گروه را 

بررسی خواهد کرد. 
شــهریاری در پاسخ به این سؤال که مشکل صنعت پوشاک در حال 
حاضر چیست و آیا مواد اولیه این بخش تامین می شود، گفت: مشکات 
تامین مواد اولیه و نقدینگی در حال حاضر تنها مربوط به صنعت پوشاک 
و نساجی نیست، بلکه با افزایش نرخ ارز تمام صنایع دچار مشکل شده اند.
وی درباره تامین مواد اولیه اظهار داشت: همکاری های ازم در وزارت 
صنعت برای ثبت ســفارش واردات مواد اولیه انجام می شود، اما آنچه در 
این بخش وقفه ایجاد می کند، مسئله تخصیص ارز است.  خواسته ما این 
است که اجازه دهند، مواد اولیه تولید پوشاک و نساجی بدون انتقال ارز 
آزاد شود. مشکل ما تامین ارز از طریق سامانه نیما است، زیرا برای تامین 

ارز از این طریق باید ماه ها در نوبت بود. 
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی در مورد وضعیت 
صادرات پوشاک گفت: با مشخص شدن چگونگی رفع تعهد ارزی به تدریج 
جریان صادرات پوشــاک دوباره آغاز خواهد شد، اما باید مشکات تامین 
مواد اولیه حل شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا بازار پوشاک هنوز 
هم در شرایط رکود به سر می برد، گفت: عموم فعاان این بخش از وضعیت 

بازار نسبت به سال گذشته راضی تر هستند. 

سرپرست سازمان توســعه تجارت گفت: برخی افراد قبل 
از ثبت ســفارش واردات انجام می دهند و در داخل گمرکات به 
حدی دپو قرار می دهند تا دولت تحت فشار قرار گیرد و درباره 

آنها تصمیم گیری کند.
محمدرضا مودودی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره رسوب 
برخی از کااها در گمرک، اظهار کرد: برای ما تولید بسیار مورد اهمیت 
است و اگر مواد اولیه تولید در گمرک رسوب کرده باشد حتی با کمک 

قوه قضائیه مسائل آنها را حل و فصل می کنیم.
وی افزود: حتی اگر مشکل قانونی برای ورود این وجود داشته است، 
قوه قضائیه معموا همکاری های زیادی دارد تا کاا بافاصله آزاد شــود، 
بنابراین واردکنندگان اگر مسیر قانونی را برای واردات محصول طی کرده 

باشند، مشکلی نخواهند داشت.
سرپرست سازمان توســعه تجارت ادامه داد: اما مشکل از آنجا آغاز 
می شود که برخی افراد قبل از ثبت سفارش واردات انجام می دهند و در 
داخل گمرکات به حدی دپو قرار می دهند تا دولت تحت فشار قرار گیرد 
و درباره آنها تصمیم گیری کند، اما ممکن است این کاا ها جز کااهای 

ضروری نباشند که ما بخواهیم به آنها ارز اختصاص دهیم.
مودودی تصریح کرد: با این وجود دولت همراهی می کند اما این کار 
نباید تبدیل به یک رویه برای واردات شود، زیرا اگر قرار باشد دولت تحت 
فشار اجازه ترخیص کاا دهد، بافاصله دوباره انبارها و بنادر پرمی شود و 
افراد خواهان ترخیص کااهای جدیدی هستند که در اولویت قرار ندارند.

وی گفت: به طور مثال خیلی از خودروهایی که اکنون در گمرک مانده 
است ثبت سفارش درستی برای آنها انجام نشده است و مراحل را به طور 
کامل طی نکرده اند یا اصا برای واردات آنها ثبت سفارشی نشده است.

این مقام مسئول افزود: برخی از اقام نیز که واردات آنها ممنوع است و 
در لیست هزار و ۳4۹ کاایی ممنوعه قرار دارند، در گمرک تخلیه می شوند 
و واردکننده این انتظار را دارد که وقتی به زمان متروکه شدن کااهایش 
نزدیک می شود ترخیص انجام شود و می  گوید که منابع مملکت در حال 

از بین رفتن است و انتظار تعیین تکلیف دارد!
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: دولت با یک رویکری در حال 
پرداختن به این موضع اســت و جرایم این فراد ســرجایش است و برای 
حمایت از بخش تولید نیز مراقب اســت که کمبودی را در بخش منابع 

اولیه وجود نداشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: باید اعام قیمت ها 
بر اســاس روال و قاعده باشد و افزایش قیمت محصوات به 

صورت خودسرانه غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، بهرام پارسایی با بیان اینکه 
بیشــترین شکایت در کمیســیون اصل ۹۰ مرتبط با تعهد نداشتن 
خودروسازان اســت، گفت: جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، 
سازمان بازرســی، خودروسازان و اعضای کمیســیون در اواخر ماه 
گذشته تشکیل دادیم که مقرر شد کمیته ای به منظور قیمت گذاری 
خودرو و اصاح قردادهای یکطرفه که خودروساز به مشتری تحمیل 

می کند، تشکیل شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر اینکه تعهدات 
انجام نشده دو گروه سایپا و ایران  خودرو حدود ۳۰۰هزار خودرو است، 

گفت: خودرو سازان باید به تعهدات خود عمل کنند.
وی تصریح کرد : افزایش قیمت باید با نظارت و اســتدال انجام 
شود.پارســایی ادامه داد : هرچند شاهد افزایش قطعات خودرو نیز 
هســتیم، اما در برابر این افزایش ها دســتمزد کارگر ثابت باقیمانده 
و افزایشی نیافته است.ســخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ابراز 
امیدواری کرد، با تصویب طرح یک فوریتی ســاماندهی بازار خودرو 
که در دستور کار مجلس قرار گرفته است، از بروز مشکل برای مردم 
جلوگیری شــود.نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسامی از 
ادغام طرح هوای پاک با طرح یک فوریتی ســاماندهی بازار خودرو 
انتقاد کرد و افزود: ایجاد فضای رقابتی ،تشویق به تولید خودروهای 
کم مصرف به منظور کاهش آلودگی هوا ، پاسخگو بودن خودروساز 
در برابر تعهداتش به مصرف کننده از مهم ترین اهداف این طرح است 
که متاسفانه با ادغام آن با طرح هوای پاک به نظر می رسد، از هدف 
اصلی خارج شده ایم که باید در این زمینه راهکاری همزمان با بررسی 

آن در صحن مجلس اندیشیده شود.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک: 
عده ای وانمود می کنند برخورد

 با پوشاک قاچاق بازار را به هم می ریزد

سرپرست سازمان توسعه تجارت خبر داد
شگرد وارداتچی ها 
برای فشار به دولت

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰:
افزایش خودسرانه قیمت خودرو 

غیرقانونی است

یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عملکرد سهامداران 
حقوقی در بورس کشور گفت:ســازمان بورس باید با تدوین 
مقررات جدید و نظارت بر اجرای آنها به داد سهامداران حقیقی 

برسد.
عبدالحســین رضوی امیری در گفت وگو با ایسنا،  اضافه کرد: بازار 
ســرمایه و بورس نیاز به بازنگری کلی در نحــوه  انجام معامات دارد. 
معامــات باید به ســمتی حرکت کند که مانند همــه دنیا از حالت 
نوســان گیرِی صرف، آن هم نوسان گیری بزرگ خارج شود و به سمت 

خرید سهام برای بلندمدت و میان مدت حرکت کند.
رضوی امیری توضیح داد: جدا از ریســک پذیری بازار ســرمایه و 
ریســک های سیاسی حاکم بر جامعه، شاهد هستیم تا شاخص بورس 
حرکت افزایشــی و منطقی خود را شروع می کند و می خواهد قسمتی 
از تورم موجود در جامعه را جبران کند که اعتماد مردم جذب شــود 
بافاصله حرکت غیر منطقی نوسان گیران بزرگ حقوقی و صندوق ها با 
عرضه آبشاری سهام اتفاق می افتد و شاخص کاهشی می شود و این روند 
ادامــه می یابد تا زمانی که مجددا پس از این کاهش ها دوباره خریدها 
آغاز و پس از چندی قبل از مجامع آنها فروش ســهام آغاز شود و این 

روند سال هاست که ادامه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید با تدوین مقررات جدید 
و نظارت بر اجرای آن ها که از وظایف سازمان بورس است به داد بازار 
سرمایه و سهام داران حقیقی رسید و سعی کرد تا اعتماد دائمی مردم 

را بابت سرمایه گذاری در بورس به دست آورد.
رضوی امیری اظهار کرد: در صنایع می بینیم که با افزایش قیمت ارز 
و ایجاد تورم ناشــی از آن، قیمت مواد و دستمزد باا می رود و طبیعی 
است که قیمت تمام شده محصوات باا رود اما هم زمان با این افزایش ها 
قیمت فروش محصوات باا نرفتــه یا مجوز ازم برای این افزایش را 
نگرفته است و اگر موفق به دریافت شوند با فاصله زمانی بسیار زیادی 
اتفاق می افتد. این هم معضل دیگری اســت و مانع از تداوم سوددهی 
مناسب واحدهای صنعتی و به تبع آن کاهش ارزش سهام می شود.  

وی ادامه داد: ارزش ذاتی و جایگزینی بسیاری از واحدهای صنعتی 
و تولیدی بسیار بیشتر از ارزش روز سهام آنهاست که این معضل نیز با 
آزاد کردن فشار مالیاتی شرکت ها برای ارزیابی مجدد دارایی های ثابت 

خویش برطرف شود.
رضوی امیری درباره پرداخت سود ماه شمار به جای روزشمار برای 
حساب های کوتاه مدت بانکی که اخیرا توسط بانک مرکزی به بانک ها 
اباغ شده و تاثیر آن بر معامات بازار سرمایه، گفت: این تصمیم فقط 
به خاطر بانک هاست تا هزینه کمتری پرداخت کنند و منابع بیشتری 
داشته باشند که بتوانند تسهیات بیشتری به صنایع و متقاضیان دیگر 
از جمله بخش مسکن پرداخت کنند. از آنجاکه حجم این سپرده ها زیاد 
است، کاهش سود سپرده ها می تواند عدد بزرگی باشد و هزینه بانک ها 

را کاهش زیادی دهد.

یک کارشناس بازار سرمایه:
سازمان بورس باید اعتماد عمومی را 

به بازار سهام برگرداند
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افقی:
1- مقــام پرده داری خانه خــدا- اثری از ناصر 
خسرو 2- دو شیوه تولید پروتئین برای جبران 
کمبود و گرانی گوشت قرمز 3- عریان - پایتخت 
آلیاژســازان- شــهر تاج محل- ارک مشــهور 
4- چرک و پلیدی- از دســت رفته- استوار و 
پابرجا 5- زیباکننده جواهرات- شهری در شمال 
دریای سیاه- ساکن و بی حرکت 6- مقامی در 
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کشــورمان به خارج از ایران کمتر خواهد شد 
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دیوار یا ســاختمان 2- تحت فشار قرار 
داشــتن- ماده ای خوشبو 3- از ضمایر- 
غیر ثابت- صــدای ریزش آب- مروارید 
درشت 4- نهی از رفتن- رژیم سیاسی- 

شماره 11309 جدو    ل
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5- بار یافتن- پر نقش و نگار- آشــوب 
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به دیانت 8- صوت شگفتی ادیبانه- حجت 
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پــاک - مصنوعــی 10- در هنر طرفدار 
پدیده های جدید است- پدر زال- از توابع 
اردبیل 11- نمایش موزیکال- نویســنده 
رساله- ویرانگر 12- استان سه پاره شده 
برای  فارسی  معادل  گرفتار خشکسالی- 
ایزوله فرانســوی- روکار بنا 13- درخت 
زبان گنجشــک- نوعی زخم- کشوری 
 آنســوی تنگه هرمز- پســوند شباهت

 14- نزاکت- روشی برای جداسازی نخبه ها 
در هر زمینه 15- عدد ترتیبی- دچار بهت 
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* متخصص تغذیه: افرادی 
که مسائل بهداشتی را رعایت 

می کنند و از روحیه مثبت و 
پرانرژی برخوردارند کمتر 

به بیماری های فصلی از جمله 
سرماخوردگی مبتا می شوند.

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مــورخ 1397/04/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان منتهی به سال 1396 
به تصویب رســید. آقایان حســن برادران به شماره 
ملــی 0052929973 علیرضــا برادران به شــماره 
ملی 1062582810 و علی گردمرد به شــماره ملی 
0062821202 به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای حسن مهربان 
رودپشتی به شماره ملی 2738960146 سمت بازرس 
اصلی و خانم اعظم مهربان رودپشــتی به شماره ملی 
0063735180 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت 

برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت جنرال تولز 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰6۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۹۷۷ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۳۳6۵8۳(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/2/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای هادی شیرزاد به کد ملی 0381295044 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای عزیز دولت خواه دولت سرا 
به شــماره ملی 0048866911 به ســمت نائب رئیس هیئت 
مدیــره و مدیرعامل آقای حمید فرمانی باروق به شناســه ملی 
1461826551 به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی پورقاسم 
به شماره ملی 5010277050 به سمت عضو هیئت مدیره آقای 
محسن نادی به کد ملی 0040719855 به سمت عضو هیئت 
مدیره کلیه اوراق بهادار و چکها و ســفته ها و بروات و قراردادها 
و ســایر اسناد تعهدآور شــرکت، امضاء متفق مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود، 
دارندگان امضاء مجاز شــرکت، می توانند با تصویب و تشخیص 
هیئت مدیره، حق امضاء خود را به شــخص یا اشخاص دیگری، 
از کارکنان شرکت تفویض نمایند هیئت مدیره حدود اختیارات 
خود را در بندهای 4، 6، 7، 10، 12، 11، 13، 18، 19 ماده 51 
اساسنامه و در چارچوب مصوبات و آیین نامه های بنیاد تعاون ناجا 

به مدیرعامل )آقای عزیز دولت خواه دولت سرا( تفویض نمود.

آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳6۰۳6 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷6۹۵۹۴

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران)۳۳6۵86(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1397/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی اسامی 
به کد ملی 0043084060 به ســمت عضو و مدیرعامل و 
نیما اســامی به کد ملی 0068797656 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و نیکو اسامی  به کد ملی 0065768132 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فاطمه دانش خوشبو به 
کد ملی 2593147261 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور از قبیل: چک ســفته بروات و قراردادها و 
عقود اســامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه 
حسابرســی حامیان کاردیده پارس )حسابدار رسمی( به 
شناســه ملی 10103179786 به سمت بازرس اصلی و 
محمد ابراهیم سروش نژاد به شماره ملی 0044248148 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراانتشار جهت 

درج آگهی  های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت روغن موتور ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۰۰ و شناسه ملی 

 ۱۰۱۰۰۷۷۹866

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۳۳6۵8۲(

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۳۳6۵8۷(

آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۲۳6۰۳6  و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷6۹۵۹۴ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/2/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره شرکت 
برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند: هادی شــیرزاد به کد ملی 
0381295044 آقــای عزیز دولت خواه دولت ســرا به شــماره ملی 
0048866911 بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران به 
نمایندگی آقای حمید فرمانی باروق به شناسه ملی 10100477865 
آقای علی پورقاسم به شماره ملی 5010277050 آقای محسن نادی 

به کد ملی 0040719855.

فصل پاییز با همه زیبایی ها و رنگ های 
چشــم نوازش به پایان می رسد و فصل 
سرد ســال یعنی فصل زمستان در راه 
است، با فرا رسیدن فصل سرما، کم کم 
مثل  ناخوشایند  بیماری های  کله  و  سر 
سرما خوردگی، آنفلوآنزا، سینوزیت و... 
پیدا می شود و بدون تردید یک یا چند 
نفر از اعضای خانــواده را حداقل برای 
چند روز خانه نشــین و بیمار می کند. 
بنابراین امکان ابتا به این بیماری های 
فصلی زیاد است اما اینکه چقدر آمادگی 
داشته باشیم و بدن خود را قوی و سالم 
نگه داریم تا کمتر به این بیماری ها مبتا 
شویم از نکات عمده ای است که باید در 
نظر داشت و با رعایت مسائل بهداشتی 
و تغذیه مناسب این فصل های سرد را به 

سامتی سپری کرد.
بیماری های شــایع فصل سرما از جمله 
آنفلوآنزا و سرماخوردگی غالباً واگیردار هستند 
و از طریــق ویروس به افــراد دیگر منتقل 
می شــوند، افراد مبتا به ســرماخوردگی و 
آنفلوآنزا معمواً چند روز از کار و فعالیت روزانه 
خود باز می مانند و اگر مراقب نباشند ویروس 
را به اطرافیان خود منتقل می کنند بنابراین 
با اندکــی صبر و حوصله و رعایت مســائل 
بهداشــتی می توان از شیوع این بیماری های 

واگیردار جلوگیری کرد.
سرماخوردگی با آنفلوآنزا یکی 

نیست!
ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا بیماری های 
شایع فصل سرما هستند اما با یکدیگر تفاوت 
دارند، غالبــاً این دو بیمــاری را با یکدیگر 
اشتباه می گیرند اما ســرماخوردگی نسبت 
به آنفلوآنزا بیماری تنفسی مایم تری است، 
فردی که سرما می خورد برای چند روز بیمار 
و بی حال می شود در حالی که آنفلوآنزا ممکن 
است فرد بیمار را هفته ها در رختخواب نگه 
دارد. دکتر »سید محمد صادق غفوری« عضو 
انجمن متخصصان گوارش و کبد ایران درباره 
تفاوت آنفلوآنزا و ســرماخوردگی می گوید: 
»ســرماخوردگی و آنفلوآنزا عایمی مشابه 
دارند با این تفاوت که سرماخوردگی معمواً 
خفیف تر اســت و ممکن است بدون تب یا با 
تب پایین باشــد اما آنفلوآنزا به طور ناگهانی 
شروع شده و با تب باا همراه است همچنین 
مدت زمان بیشتری طول می کشد تا آنفلوآنزا 
بهبود پیدا کند اما این مدت در سرماخوردگی 

کوتاه تر است.«
وی با اشــاره به اینکــه آنفلوآنزا در تمام 
ســنین به غیر از دوران شــیرخوارگی دیده 
می شــود، اضافه می کند: »کودکان به علت 
سیستم دفاعی ضعیف بیشتر به این بیماری 

فریده شریفیبخش نخستچگونه با بیماری های فصل سرما مقابله کنیم؟

عطسه های بی امان در جوان بیماری های فصلی

* عضو انجمن متخصصان گوارش و کبد ایران: سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا عایمی مشابه دارند با این تفاوت که سرماخوردگی 

معمواً خفیف تر است و ممکن است بدون تب یا با تب پایین 
همراه باشد.

* آنفلوآنزا در تمام سنین به غیر از دوران شیرخوارگی دیده 
می شود کودکان به علت سیستم دفاعی ضعیف بیشتر به این 

بیماری مبتا می شوند.

مبتا می شوند، این بیماری واگیردار است 
و در مکان هــای عمومــی امــکان انتقال 
بیماری نسبت به سایر مکان ها بیشتر است، 
بیماری هایی مانند قلبــی، ریوی، کلیوی، 
دیابت، آســم و بارداری و کهنسالی امکان 

ابتا به آنفلوآنزا را افزایش می دهند.«
خانه نشینی چاره کار نیست!

برخــی از افــراد فکر می کننــد برای 
جلوگیــری از بیماری هــای ویروســی به 
خصوص آنان که از راه دســت یا روبوسی 
و تماس با اشیاء انتقال می یابند بهتر است 
درهای خانه را به روی خود ببندند و با ماندن 
در خانه و بســتن در و پنجره مانع از ورود 

هرگونه ویروس به منازل خود شوند.
خانم »معزز« که در یکی از ادارات دولتی 

مشغول به کار است در این باره به گزارشگر 
کیهان می گوید: »هر ســال با شــروع فصل 
پاییز و زمستان مشکل من هم شروع می شود 
چرا که در محیط اداره برخی از همکاران به 
سرماخوردگی یا آنفلوآنزا مبتا می شوند و به 
دلیل عدم رعایت مســائل بهداشتی دیگران 
را هم مبتا می ســازند.« وی اضافه می کند: 
»متأســفانه این باور غلــط در برخی از افراد 
وجود دارد که سرماخوردگی بیماری جدی و 
خطرناکی نیست و به راحتی درمان می شود یا 
اینکه اگر کسی یک بار در طول فصل سرما به 
سرما خوردگی یا آنفلوآنزا مبتا شد بار دیگر 
به این بیماری ها مبتا نمی شود در حالی که 
این باورها صحیح نیســت و این بیماری های 
شایع در فصل پاییز و زمستان می تواند بسیار 
خطرناک هم باشــد و اگر بــه موقع درمان 
نشــود به مشکات جســمی فراوان و حتی 
خدای ناکرده ذات الریه و مرگ منجر شود. از 
طرف دیگر ابتای یک فرد به این بیماری ها 
می تواند جنبه عمومی پیدا کند و افراد زیادی 

را درگیر نماید.«
وی اضافه می کند: »اگر هر کدام از افرادی 
که مبتا شده اند چند روز در خانه استراحت 
کنند و از دستگاه بخور استفاده نمایند و غذای 
مناسبی چون آش و سوپ و شلغم میل نمایند 
حتماً بیماری شان سریع تر خوب خواهد شد و 

به دیگران سرایت نخواهند داد.«
عائــم آنفلوآنزا معمــواً در 3 الی 4 روز 
اول شدید است و کم کم بهبود می یابد، اکثر 

افرادی که به آنفلوآنزا مبتا می شــوند بدون 
هیچ مشــکلی بهبود می یابند اما در برخی از 
موارد این بیماری به مشکات جدی تری منجر 
می شود. مبتایان به بیماری های مزمن مثل 
افراد دیابتی، بیمــاران قلبی، ریوی، کلیوی، 
بیماران ســرطانی و افرادی که دچار ضعف 
سیستم ایمنی هستند، زنان باردار، کودکان 
زیر 5 سال و سالمندان باای 65 سال بیشتر 
از افراد در معرض خطر ابتا به آنفلوآنزا هستند 
و باید مراقب باشند تا دچار این بیماری نشوند.

چه کسانی سرما نمی خورند؟
در پاییز و زمستان، بیماری های مختلف 
فصل ســرما از جمله سرماخوردگی آنفلوآنزا 
کــه غالبا با تب، گلودرد، بدن درد و ســرفه 
همراهند شیوع پیدا می کنند. سینوزیت هم 
یکی از بیماری های شایع فصل زمستان است 
که عامل آن باکتری است و به صورت سردرد، 

ترشحات چرکی از بینی و سرفه شدید بروز 
می کند و در طــول فصل یک یا چند نفر از 
اعضای خانواده با این بیماری ها مواجه هستند. 
اما تحقیقات نشان می دهد که انسان های شاد، 
پرانرژی، سرزنده و سرشــار از انرژی مثبت 
کمتر به سرماخوردگی دچار می شوند. حتی 
این افراد هنگام بیماری، شدت عائم کمتری 

از خود بروز می دهند.
»امیــن صالحی« متخصــص تغذیه در 
گفت وگو با گزارشــگر کیهان درباره شــیوع 
بیماری هــای فصلی می گوید: »فصل پاییز و 
زمستان بیماری های مخصوص این فصل از 
جمله ســرماخوردگی و آنفلوآنزا را به همراه 
می آورد اما رعایت مسائل بهداشتی می تواند 
از شیوع این بیماری ها جلوگیری کند. به طور 
مثال، امتناع از دست دادن و روبوسی با افرادی 
که سرما خورده اند، استفاده نکردن از وسایل 

مشــترک و شست و شوی مداوم دست ها از 
جمله موارد بهداشــتی است که حتما باید 
رعایت شــوند و همچنین بایــد از تماس با 
ترشحات بینی و چشم نیز جدا خودداری شود 
چون در انتقال ویروس بسیار موثر هستند.«

این کارشــناس تغذیه اضافــه می کند: 
»افرادی که این موارد بهداشــتی را رعایت 
می کنند و از روحیه بســیار مثبت و پرانرژی 
و سرزندگی و شــادابی برخوردارند کمتر به 
بیماری های فصلی مبتا می شوند و در صورت 
ابتا هم به سرعت آن را می گذرانند و بهبود 
پیدا می کنند بنابراین هر شخص با هر سن، 
هر شغل و هر تحصیات باید مسائل بهداشتی 
را رعایت کند و انگیزه های مثبت و شادابی را 

در خود تقویت نماید.«
خوددرمانی ممنوع

تب، آبریزش بینی، سرفه، خستگی مفرط، 

بــدن درد از جمله عائم ســرماخوردگی و 
آنفلوآنزا هستند که در سرماخوردگی خفیف تر 
و در آنفلوآنزا شدیدتر هستند. هرگاه این عائم 
در شــخص بروز کرد باید سریعا به پزشک 
متخصص مراجعه کند تا با تشخیص دقیق 
نوع بیماری، داروهای مورد نیاز برای بیماری 

تجویز و بیماری به موقع درمان شود.
یک درمانگــر که در کلینیــک خیابان 
ســهروردی مشغول کار اســت در این باره 
می گویــد: »هر تب، ســرفه، آبریزش بینی، 
خارش گلو و... عامت سرماخوردگی نیست 
و گاهی ممکن اســت حساسیت های فصلی 
به خصوص در فصل پاییز یا بهار شایع شود 
ولی به محض دیدن عائم سرماخوردگی به 
خصوص اگر 4 یا 5 روز طول بکشد باید هرچه 
سریع تر به پزشک متخصص مراجعه شود تا 
بیماری از هر نوع که باشد درمان پیدا کند.«
وی اضافه می کنــد: »در برخی از مواقع 
بیمارانی به درمانــگاه مراجعه می کنند که 
به دلیل کم اهمیت شــمردن بیماری خود و 
به موقع مراجعه نکردن به دکتر، متاســفانه 
بیماری شان شدیدتر و پیچیده تر شده است 
و به چندین عارضه جسمی و روحی تبدیل 
شده اســت در حالی که اگر زودتر مراجعه 
می کردند بیماری شان سریع تر مداوا می شد، 
به طور مثال سرماخوردگی یا آنفلوآنزا به ریه، 
کلیه یا دستگاه گوارشی آسیب وارد کرده و 

باید درمان ها فراگیرتر و طوانی تر شود.«

این درمانگر همچنیــن می گوید: »ازم 
اســت بیماران از خوددرمانــی و تجویز دارو 
بــرای بیماری خود جدا پرهیز کنند چرا که 
در بســیاری از مواقع نه تنهــا بیماری مداوا 

نمی گردد بلکه اعاج تر می شود.«
وی تصریح می کند: »اخیرا با تعداد زیادی 
از بیمــاران مواجه شــده ایم کــه به مصرف 
داروهای گیاهی به ویــژه دمنوش ها تمایل 
نشــان می دهند و معتقدند چون این داروها 
نســبت به داروهای شــیمیایی کم خطرتر و 
کم ضررتر می باشــد بهتر است این داروها را 
جایگزین داروهای شیمیایی کنند در حالی 
که این تصور اشــتباه است و تشخیص این 
که برای هر بیماری چه دارویی مصرف شود 
چه گیاهی و چه شــیمیایی به عهده پزشک 

متخصص است نه افراد عادی.«

این درمانگر همچنین خاطرنشان می کند: 
»مسلما همه افراد تمایل دارند که بیماری شان 
هرچه سریع تر بهبود یابد تا دوباره فعالیت های 
روزمره خود را از ســر بگیرند اما تشــخیص 
بیمــاری و نــوع دارو به عهده هر شــخصی 
نیست به ویژه عطاری ها و کسانی که از علم 
و دانش پزشکی ازم برای تشخیص بیماری ها 
برخوردار نیستند و صرفا به تجربه خود تکیه 

دارند.«
یــک خانم خانــه دار نیــز در این زمینه 
می گویــد: »با شــروع فصل ســرما مصرف 
ویتامین C که کاهش دهنده و برطرف کننده 
بیماری های فصل سرما مانند سرماخوردگی 
اســت در خانه مــا افزایش پیــدا می کند 
و هــر روز مقــدار زیــادی آب لیموتــرش، 
لیموشــیرین، پرتقال و مرکبات مختلف به 
مصرف می رســانیم و خدا را شکر، فرزندانم 
در این فصل بــا بیماری های کمتری مواجه 
می شــوند، همچنین دمنوش پوست پرتغال 
نیز برای تقویت سیســتم ایمنی بدن و رفع 
سرفه، سرماخوردگی بسیار موثر است که از 
این دمنوش هم بسیار استفاده می کنیم اما در 
کنار تغذیه مناسب و استفاده از ویتامین های 
مختلف نباید فراموش کنیــم که به هنگام 
بیماری به پزشک متخصص مراجعه کنیم و 
از خوددرمانی و تجویز داروهای خانگی جدا 
پرهیز نماییم چرا که پیامدهای ناخوشایندی 

به همراه دارد.
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به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1395/9/22 
هواپیمایی  سازمان  مجوز  و 
 55036 شماره  به  کشوری 
مــورخ 95/11/3 و مجــوز 
ســازمان حج و زیــارت به 
شماره 95/17/2954 مورخ 
95/9/30 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای حســین 
خالقــی محمدی با کد ملی 
0049488244 به نمایندگی 
خانه سازی  جهاد  شرکت  از 
ملی  با شناســه  رزمندگان 
به سمت   10101394058
رئیس هیئت مدیره و آقای 
حســن آشــتیانی عراقی با 
کد ملی 0519477758 به 
نمایندگی از موسســه بنیاد 
تعاون ســپاه با شناسه ملی 
به سمت   14003691943
مدیرعامــل و عضــو هیئت 
مدیره و آقای رضا روستایی 
با کد ملی 6219839870 به 
نمایندگی از موسسه صندوق 
پس انــداز و قرض الحســنه 
انصارالمجاهدین با شناســه 
ملــی 10100308357 به 
عنوان عضــو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور از جمله 
چک، سفته، برات و هرگونه 
اســنادی که برای موسسه 
ایجاد تعهــد نماید با امضاء 
ثابت مدیرعامل و متغیر یکی 
از اعضاء هیئت مدیره همراه 

با مهر موسسه معتبر است.
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 اسناد بســیاری از این موارد در دسترس است 
که ایرانیان بســیاری را به جهــت اینکه فقط 
نســبت به مزاحمت برای مردم و نوامیس آنها، 
اعتراض کرده بودند، با گلوله به قتل رســاندند.

نامه وزیر کشور وقت به وزارت خارجه: رفته رفته 
عملیات نظامیان آمریکا نه فقط در شهرستان ها، 
بلکه در مرکز هم اسباب زحمت اهالی را فراهم نموده 
و هر روز شرارت و مشکاتی را تولید می نماید.

گزارش رفتار هرزه گرایانه ماموران آمریکایی ایستگاه 
چم سنگر و درگیری آنها با مقامات محلی

سند:
وزارت کشور

فوری است، محرمانه
فرماندار معظم شهرستان خرم آباد 

محترمــا به عرض می رســاند: طبق اطاع واصلــه در تاریخ 
1324/1/25 ساعت 5 بعد ازظهر یک نفر آمریکایی به نام هرست از 
مامورین ایستگاه چم منگو، درب منزل سرپاسبان 2 منفردپور رفته 
و تقاضای زن می نماید. در این موقع آقای پرهیزگار، رئیس ایستگاه 
نامبرده و عده ای سوزن بان و غیره جمع شده و آمریکایی را بیرون 
می نمایند. سپس مامورین ایرانی منزل پاسبان نامبرده جمع شده 
که قضیه را صورت مجلس نمایند. آمریکایی های مقیم ایستگاه از 

در قضیه ســعیده پورآقایی 
هم بحث تجاوز مطرح نبود. فقط 
بحث فرزند شهید بودن او مطرح 
بــود و اینکه بــه خاطر اه اکبر 
گفتن او را بازداشــت کرده اند و 
بعد کشته شده است. [که بعدا 
کذب بودن این خبر ثابت شد.]

مغزمان  ته دیــگ  به  دیگه 
رسیدیم، هر چه به یاد می آورم 
حتی شنیده هایی که قبا مهم 
تلقی نمی کــردم. از این گوش 
می گرفتــم و از آن گــوش رد 
به  می کردم ولی سعی می کنم 
یاد بیاورم. یک بار دیگر به صورت 
روشــن به مسئولیت افراد دفتر 
اشاره می کنم:  مسئولیت اصلی 
دفتر به عهده آقای بهشــتی و 
الویری بود. البته دو نماینده دیگر 
هم آنها را یاری می کردند. دکتر 
امینی و حجت ااسام مقدم. در 
اصل دبیر جلسه چهارنفر، آقای 
الویری بود و ســخنگوی هیئت 
چهار نفر، آقای بهشتی. من به 
عنوان مدیرداخلی و آچار فرانسه 
دفتر بودم و در بخش معاضدت 
مالی با دکتر عابد جعفری فعال 

بودم.
جلســه بازجویــی مــورخ 
88/8/18 )صفحــات 121 الی 

126 پرونده(
س: بــا توجه به بیانیه اولیه 
هدف از راه اندازی دفتر پیگیری، 
بوده  انتخابات  زندانیان  موضوع 
اســت؛ لذا دلیل طرح موضوع 
کشته شدگان توسط چه فردی 

و با چه هدفی مطرح گردید؟
ج: حقیقتا من متن بیانیه را 
نخوانده ام ولی هدف از راه اندازی 
دفتر، رسیدگی به امور زندانیان و 
آسیب دیدگان بود ولی در ادامه 
با توجه بــه هیئتی که مجلس 
برای این امــر تعیین کرده بود 
و گویا آقایان الویری و بهشــتی 
به جلسه ای که مجلس ترتیب 
داده بــود، دعوت شــده بودند، 
مســئله کشته شــدگان هم در 

همان جلسه ای که توضیح دادم 
قرار شد دنبال شود. علت اضافه 
شــدن موضوع کشته شــدگان 
را باید از آقــای الویری و آقای 
بهشتی ســوال کنید. من فقط 
پیگیر دســتورات آنها بودم، در 

این رابطه چیز دیگری نمی دانم 
یعنی از هدف آنها برای ورود به 

موضوع کشتگان خبر ندارم.
به  س: طرح موضوع تجاوز 
بازداشت شــدگان بــرای اولین 
مرتبه توســط چه فردی مطرح 

شد، توضیح دهید.
ج: بحث تجاوز بعد از طرح 
موضوع، توسط آقای کروبی در 
جامعه قــوت گرفت. قبل از آن 
من خبری در این رابطه نشنیده 
بودم. خــدا را گواه می گیرم در 
مدتی کــه در دفتــر مهندس 
رفت و آمد داشــتم، حتی یک 
بار بحث تجاوز را نشنیدم. ولی 
وقتی آقای کروبی آن را مطرح 
کرد نقــل تمام محافل بود. من 
اصا مایل به ورود به این بحث ها 

نبودم و به همین خاطر اصا وارد 
این مسائل هم نشدم. در قضیه 
توضیح  هم  پورآقایی  ســعیده 
دادم فرزند شــهید بودن او، مرا 
از نظر اعتقادی و اخاقی به این 
موضوع کشاند. با توجه به اینکه 
خبر مرگ این دختر توسط یکی 
از افراد مورد وثوق، یعنی آقای 

زرکوب داده شده بود.
س: در رابطه با طرح ادعای 
تعطیــل نمودن دفتر توســط 

ماموریــن و جمع آوری اســناد 
دفتر توسط ایشان، توضیح دهید.
ج: طــرح ادعــای تعطیل 
مامورین  توســط  دفتر  نمودن 
کذب بود. البتــه روزی که این 
فکر به ذهن مــن افتاد تا دفتر 

را تعطیــل کنیم. روزی بود که 
من برای انجــام کاری از دفتر 
خارج شده بودم و آن روزی بود 
که آقــای محمودیان هم صبح 
آن آمده بود دفتر و پیشــنهاد 
کپــی گرفتن از اســناد را داده 
بود و اســتدال ایشان این بود 
که ممکن اســت به دفتر حمله 
کنند. آن روز برگشــتم و دیدم 
همه رفته بودند، ما معموا هر 
روز تا ساعت 7  بعدازظهر دفتر 
بودیم ولی آن روز ساعت 3 همه 
رفته بودند. البته من بر اســاس 
ظن از برداشت آقای محمودیان، 
به دکتر زنگ زدم، گفتم ممکن 
است به دفتر حمله کنند مراقب 
باشــید. ولی آنها ترسیده بودند 
و همه رفته بودنــد و من ابتدا 

تصورم این بــود که دفتر واقعا 
مورد حمله قــرار گرفته، چون 
با درب بســته مواجه شدم ولی 
وقتی دیدم پلمب نشده فهمیدم 
که حمله[نشده] و کسی مراجعه 
نکرده و این برداشت را بهانه ای 
قرار داده ام بــرای اعام حمله 

به دفتر.
البته این نکتــه را یادآوری 
کنم وقتی با درب بسته مواجه 
شــدم فوری زنگ زدم به آقای 

الویری و بعــد به پلمب نبودن 
دفتر توجه کــردم. در اصل در 
یک عمل انجام شده ناخواسته 
قرار گرفتم ولــی باید به آقای 
الویری زنگ می زدم و تصحیح 
می کردم که این کار را نکردم و 
می گفتم بگذار این دفتر تعطیل 
شود و ما هم با توجه به اوضاعی 
که در مورد سعیده پورآقایی و 
دختر جواد امام پیش آمده بود، 
از شــر این دفتر خاص شویم؛ 
اما تصور نمی کــردم اعام این 
ناگواری  پیامدهای  کذب،  خبر 
در پــی خواهد داشــت که در 
حــال حاضر به پس دادن تاوان 
آن گرفتــارم. در مــورد خروج 
اســناد: من اغلب پیش می آمد 
که بــرای ورود بــه دفتر کلید 
خانم وسمقی را می گرفتم. آن 
روز بعدازظهر بعد از تماسی که 
با آقای [وحید] طایی داشتم، 
ایشان فردای آن روز آمدند و با 
هم وارد دفتر شدیم. من اسناد 
برداشــتم ولی طوری جلوه  را 
دادم که پس چرا اسناد نیست؟! 
خانم ژینوس شــریف رازی هم 
مقداری از وسایل باقی مانده اش 
را برداشت و از دفتر خارج شدیم. 
قســمتی از اسناد روی صندلی 
قرار داشــت که خانم منصوری 

اقدام بــه گرفتن فتوکپی کرده 
بود. من برای اینکه خانم شریف 
رازی متوجه اسناد نشود، کیفم را 
رو صندلی و روی اسناد گذاشتم 
که ایشــان متوجه وجود اسناد 
نشود. از اتاق که بیرون رفت من 
اوراق را داخل کیف گذاشــتم و 
قســمتی از آنها هم داخل اتاق 
خانم وســمقی بود که از داخل 
کشوی میز آنها را برداشتم و با 

هم خارج شدیم.

خدا را گواه می گیرم در مدتی که در دفتر مهندس 
رفت و آمد داشــتم، حتی یک بار بحث تجاوز را 
نشنیدم. ولی وقتی آقای کروبی آن را مطرح کرد 

نقل تمام محافل بود.

 من ابتدا تصورم این بود که دفتر واقعا مــورد حمله قرار گرفته، چون با درب 
بسته مواجه شدم ولی وقتی دیدم پلمب نشده فهمیدم که حمله]نشده[ و این 

برداشت را بهانه ای قرار داده ام برای اعام حمله به دفتر.

تعرض سربازان آمریکایی به زنان ایرانی
42    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

قضیه باخبر و آمده و پرهیزگار را از منزل پاسبان در حدود ساعت 
9 بیرون آورده و آنچه توانســته کتک کاری می نمایند تا بیهوش 
می شــود. ساعت از طرف بهداری بیشه در... فرستاده، پرهیزگار را 
به بهداری می برند.... در خاتمه چنانچه اولیای معظم تصمیم قطعی 
نســبت به این قبیل حرکات بعضــی از مامورین آمریکایی اتخاذ 
نفرمایند، برای کلیه مامورین که در مســیر راه آهن در میان دو 
دره هولناک واقع گشته و دسترسی به هیچ مقاماتی ندارد، مشکل 

است و مرگ را به زندگی آن ترجیح دارد....
بخشدار پاپی -جعفری2۰1

تعرض سربازان آمریکایی به یک زن ایرانی در اراک
سند:

وزارت کشور
اداره سیاسی

تاریخ 1322/2/22
شماره 762/س/325

محرمانه و فوری
وزارت امور خارجه

اداره کل شهربانی طی نامه شماره 1776/1665، 1322/2/17 
اطاع می دهند، روز 1322/2/2 دو نفر از نظامیان آمریکا در اراک 
در حالی که مست بوده اند، متعرض یک نفر زن گردیده و چون فرار 
می کنــد، او را تعقیب و یک نفر ژاندارم از آنها ممانعت می کند. در 
نتیجه گاویز می شوند. سربازان مزبور به اردوگاه خود رفته، مجددا 
با اتومبیل به محل قضیه مراجعت و یک تیر به طرف اهالی که در اثر 
وقوع حادثه جمع شده بودند، خالی ولی به کسی اصابت نمی نماید.... 
به طور که ماحظه می فرمایند، رفته رفته عملیات نظامیان آمریکا 
نه فقط در شهرســتان ها، بلکه در مرکز هم اسباب زحمت اهالی 

را فراهم نموده و هر روز شرارت و مشکاتی را تولید می نماید...
وزیر کشور2۰2

در پانوشته صفحه این گزارش چنین آمده است:

دروغ هــای ناتــمام
بعد از خبرسازی های جعلی درباره سعیده پورآقایی و عاطفه امام خبر کذب حمله به دفتر مطرح شد

مراتب از طرف شــهربانی و کماندانی شوروی مقیم ساری تحت 
رسیدگی است...2۰4

شرارت سربازان شوروی در ارومیه و تیراندازی 
به سوی گروهبان ارتش

سند:
وزارت پست و تلگراف و تلفن

رونوشت گزارش رضاییه 
تاریخ 1322/4/14

وزارت، به قرار مســموع، شب 12 جاری در دروازه عسگرخان 
دو نفر از ســربازان شوروی به گروهبانی از تیپ رضاییه تصادف و 
تقاضای راهنمایی به منزل فواحش می کنند. چون نامبرده امتناع و 
به راه خود مداومت می دهد، با طپانچه شلیک و مشارالیه را مجروح 

رونوشــت گزارش شــماره 742/158 مورخه 23/2/16 اداره 
شهربانی خرمشهر اداره فرمانداری شهرستان خرمشهر

در شب 23/2/15 ساعت 21 سرپاسبان سیف اه که به مقصد 
کشیک شهر رفته، در اثر شنیدن صدای داد و فریاد زنی که پاسبان 
را به کمک می خواسته رفته، در آخر شهر جنب قصاب خانه می رسد. 
در یکی از اتاق خرابه هایی که در آن نزدیکی بوده، چند نفر سرباز 
آمریکایی غفلتا اطراف او را گرفته و با او گاویز شــده اند. پس از 
مدتی گاویز بودن، تفنگ و اســلحه کمری سرپاسبان نامبرده را 

گرفته و متواری می شوند... 
رئیس شهربانی خرمشهر 

یاور خلیل پور2۰6
شرارت سربازان شوروی در زنجان

سند:

وزارت داخله
اداره کل شهربانی

رونوشت گزارش شهربانی زنجان 
مورخه 1323/1/14

نمره 271
شهربانی کل کشور

چند روز است از طرف جمعی از سربازان نیروی شوروی مقیم 
زنجان، شروع به دســت اندازی به ناموس اهالی گذارده اند و غالبا 
شــب ها با حالت مستی به منازل  اشخاص داخل و قسمتی هم در 
خیابان و کوچه ها پول نقد  اشــخاص را جبرا می گیرند برای مزید 
اســتحضار رونوشــت گزارش های کانتری 1 و 2 تقدیم و مراتب 
مکرر به طور شفاهی به کماندانی شهری و سیاسی تذکر داده شده 
اســت، ترتیب اثری نداده اند و این قضیه بی اندازه موجب توحش 
اهالی گردیده و در صــدد بوده اند دکاکین و بازار را تعطیل کنند 
بــه نحو مقتضی، آنها را متقاعد و موضوع را به فرمانداری مراجعه 
و تقاضا شــد از طریق وزارت امور خارجه و سفارت اتحاد جماهیر 

شوروی اقدام نمایند...2۰7
همچنین شواهد و اســناد دیگری در دست است که به ویژه 
در خراسان، وقتی قوای روس بعد از اشغال ایران، مکان هایی را در 
شهرها و روستاها، تصرف کرده و اماکن عمومی و خصوصی را به 
مصادره خود در می آوردند، شــب ها در خیابان ها به حالت مستی 
و اقیدی، به مزاحمت بــرای مردم اقدام می کردند و در مواردی 
اگر برخی شهروندان ایرانی در مقابل ایشان ظاهر شده و اعتراض 
می کردند، در همان جا به قتل رســانده می شدند. اسناد بسیاری 
از این موارد در دســترس اســت که ایرانیان بسیاری را به جهت 
اینکه فقط نسبت به مزاحمت برای مردم و نوامیس آنها، اعتراض 
کرده بودند، با گلوله به قتل رســاندند. اما متاسفانه به دلیل آنکه 
اســناد موجود بسیار پراکنده است، آمار مشخصی از این حوادث 

نمی توان ارائه داد. 

صفحه 6
شنبه ۱5 دی ۱۳۹۷

۲8 ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۲

تصویر یکی از مجالس عیاشی اشغالگران آمریکایی

9   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

در خصوص تعرض سربازان متفقین به نوامیس مردم، اسناد و 
مکاتبات زیادی در مراکز اسنادی کشور موجود است. ولی به جهت 
اینکه در اغلب موارد، نام و نشان زنان و دخترانی که به آنها تعرض 
شده، در اسناد آمده است و شاید بعضی از آنها هنوز در قید حیات 

باشند، از آوردن اسناد بیشتر خودداری گردید.2۰3
تجاوز سرباز شوروی به دختر هشت ساله

سند:
اداره سیاسی

تاریخ 1324/1/18
شماره 498
وزارت کشور

به قــرار اطاع، در نزدیکی ســاری، روز 1324/1/16 یکی از 
ســربازان شوروی از دختر هشت یا نه ســاله ازاله بکارت نموده، 

می کنند. فعا در بیمارستان تحت معالجه می باشد.
37

1322/4/15
نصری2۰5

حمله سربازان آمریکایی به یک زن
سند:

وزارت کشور
استانداری ششم

آگهی مناقصه عمومی
)نوبت دوم)

شــهرداری خرم آباد در نظر دارد برابر نامه شــماره 411586 مورخه 
97/8/5 ســازمان مدیریت برنامه ریزی اســتان مازندران جهت جمع آوری 
آب های ســطحی نسبت به ایروبی رودخانه اصلی شهر و کانال های فرعی 
و احداث کانال سرپوشیده و روباز از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های 
سرمایه ای از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجدالشرایط 

اقدام نماید.
1- برآورد اولیه انجام کار4/000/000/000 ریال براســاس فهرست بهای 

رشته راه و باند سال 1397.
2- تاریخ خریداری اســناد: از تاریخ نشــر آگهــی دوم 97/10/25 لغایت 

.97/11/6
3- سپرده شرکت در مناقصه: 5٪ مبلغ برآورد اولیه به میزان 200/000/000  

ریال است. 
4- شرکت کنندگان می بایست دارای رتبه از معاونت برنامه ریزی استانداری 

و فرم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده باشند. 
5- هزینه های چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 

6- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
7- ســایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اســناد مناقصه مندرج 

می باشد.
انتشار آگهی: روز دو شنبه مورخ 97/10/4
انتشار آگهی: روز شنبه مورخ 97/10/15

تقی جعفرپورـ شهردار خرم آباد تنکابن

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظــر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 3202-1397 مورخ 97/9/25 تصرفات آقای 
سیدخلیل رضوی نژاد شناســنامه 7569 صادره از شــادگان فرزند سیدخضیر دارای 
کد ملی 1898294941 شــماره نســبت به یکباب ســاختمان به مساحت 164/80 
مترمربع در قســمتی از ششــدانگ پاک 2695/20 در بخش 2 اهواز اخبار خروجی 
بنام عبدالحسین خورشیدی زاده منجر به صدور رای گردیده برابر ماده 3 قانون مزبور 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطاع عموم آگهی می گردد تا هر کس 
نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مســتقیما به اداره ثبت اسناد و اماک 
اهواز تســلیم و رســید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 

در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
نصرت اله- کفیل اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه دو اهواز

5/2574م الفتاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/11/1

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: ۹6۰۰۰۴۰
بدینوســیله به آقایان رضا قاضی مرادی فرزند غامحســین و محمدرضا خداوردیان فرزند غام رضا 
بدهکاران پرونده اجرای کاســه 9600040 که برابر گزارش مامور اباغ و اجراء آدرس آنان شناسائی 
نگردیده اســت، اباغ می گردد که برابر ســند رهنی شــماره 9850-93/4/18 دفترخانه 818 تهران 
فیمابین شــما و بانک صادرات شعبه تفرش مبلغ 2714/341/828 ریال تا تاریخ 96/10/19 به انضمام 
خســارات تاخیر روزانه تا تاریخ تسویه بدهکار می باشید که به علت عدم پرداخت بدهی خود، بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده است لذا پس از جری تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه فوق در 
شعبه اجرای این اداره مطرح می باشد. مع الوصف طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ازم 
ااجراء مصوب 1387/6/11 به شما اباغ می گردد که از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار کیهان چاپ و منتشر می گردد، ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.                        تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 1397/10/15

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی تفرش 
 جواد حیدری

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760317007003594 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضی آقای محمدشاه قربانی فرزند محمد بشناسنامه شماره 12 صادره 
از کهگیلویه به شماره ملی 5509909587 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 315/50 
مترمربع مفروز و مجزی شــده از پاک 5755 اصلی واقــع در بخش یک بهبهان خریداری 
از مالک رســمی خیرالنســاء و شمسی شــهرتین آخرت ورثه محمود محرز گردیده است. لذا 
مشــخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطــاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
 می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/15                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/30
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

شماره کاسه: ۹۷۰۴5۱

آقای محمدرحیم شهرت امینی نسب نام پدر حیدر به شناسنامه 866 صادره از بهبهان درخواستی 
شهرت  جمیله  مرحوم  دخترم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  خواسته  به 
امینی نسب به شناسنامه 1833 صادره بهبهان در تاریخ 97/7/24 در بهبهان اقامتگاه خود فوت 

ورثه اش عبارتند از متقاضی:
1- محمدرحیم امینی نسب فرزند حیدر ش.ش                   صادره از بهبهان پدر مرحومه

2- هزارگل طیبی فرزند علی داد ش.ش                  صادره از بهبهان مادر مرحومه

3- علی رضا رودباری فرزند غام عباس ش.ش                         صادره آبادان همسر مرحومه

4- جمشید رودباری فرزند علی رضا ش.ش                       صادره بندرلنگه پسر مرحومه

5- ریحانه رودباری فرزند علی رضا ش.ش                    صادره از بهبهان دختر مرحومه و اغیر.
انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض  با  اینک 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.
مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختاف بهبهان

866
1321/4/6

229
34/8/4

185۰4۰746۰
78/2/31

1818567148
59/1/29

343۰418232
86/9/17

آگهی حصر وراثت

به   131LE شناســنامه ســواری ســایپا 
شــماره موتور 5014122 و شماره شاسی 
 NAS411100D1328215 به نام هادی 
آتش زمزم مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت جهاد خانه سازی

 استان زنجان )سهامی خاص)  
درحال تصفیه به شماره ثبت ۱۹۰5 

در اجرای ماده 225 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت جهاد خانه سازی استان زنجان)سهامی خاص( در حال 
تصفیه - ثبت شــده به شــماره 1905 زنجان که آگهی انحال آن در روزنامه رسمی شماره 20640 مورخ 94/10/23 منتشر 
گردیده اســت دعوت به عمل می آید که ظرف مدت شــش ماه از تاریخ اولین آگهی با در دســت داشتن مدارک بستانکاری 
خود به محل تصفیه شرکت واقع در استان زنجان - شهر زنجان - شهرک نصر فاز یک - خیابان میاد یکم - پاک 105 
کدپستی 4513776511 به مدیر تصفیه آقای سعید نجفی مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت درمقابل هرگونه ادعای احتمالی 

که خارج از مدت فوق الذکر به شرکت منعکس گردد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ت اول)
)نوب

مدیرتصفیه
شرکت جهاد خانه سازی استان زنجان )سهامی خاص) - در حال تصفیه

آگهی تغییرات شرکت آشنا ایمن 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۲۹۹ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۱56۱
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1397/9/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس اســتان تهران، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، 
شهر تهران، شهید قندی- نیلوفر، خیابان سهروردی شمالی، خیابان 
نقدی، پاک 32، طبقه دوم کد پستی 1558613771 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران)۳۳6588)

آگهی تغییرات موسسه حیات طیبه 
صالحان به شماره ثبت ۳5۲۱۱ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۴6555۴5 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/4/3 و 
مجوز شماره 1/96/8753 مورخ 96/6/7 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی موسسه به آدرس تهران- 
شــهر تهران- ولنجک- خیابان شــهید محسن ســامی- خیابان گلستان 
چهارم- پاک -1۰ طبقه اول به کد پستی 1984735414 تغییر یافت در 

نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصاح گردید..
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری تهران )۳۳658۴)

آگهی تغییرات شرکت تروند 
طب سهامی خاص به شماره ثبت 

۳5۷۳۰6 و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲8665
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1397/9/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد 
و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت به امضاء  رئیس 
هیئت مدیــره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران)۳۳658۹)

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مــورخ 1396/1۰/3۰ تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقای سعید سرشک به شــماره ملی ۰۰477۰18۰3 
به نمایندگی از شــرکت شهریار مهســتان با شناسه ملی 
1۰1۰3۰45588 بــه عنــوان رئیس  هیئت مدیــره. آقای 
مصطفــی علی پــور به شــماره ملــی 2279522632 به 
نمایندگی از شــرکت مهرگســتر یمین پارس با شناســه 
ملی 1۰32۰224۰5۰ بــه عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. 
آقای اســمعیل نویدی حاجی ابراهیم دهی به شــماره ملی 
27۰849۰265 به نمایندگی از شرکت افق توسعه پاسارگاد 
با شناسه ملی 1۰32۰23۰845 به عنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال انتخاب شــدند.کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور ازقبیل چک برات قراردادها و عقود اسامی 
بــا امضای مدیرعامل و یکی از اعضــای هیئت مدیره متفقاً 
به همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو 
نفــر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت معتبر و 
سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل منفرداً به 

همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳۳65۹۱)

آگهی تغییرات شرکت شمس 
ارتباطات پارس سهامی خاص 

به شماره ثبت ۳5۲۳۱۷ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹8۴۰۴8 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1396/1۰/3۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
آقای مصطفی علی پور به شــماره ملی 2279522632 به 
نمایندگی از شــرکت افق توسعه پاســارگاد با شناسه ملی 
1۰32۰23۰845 بــه عنوان رئیــس  هیئت مدیره و آقای 
سعید سرشک به شماره ملی ۰۰477۰18۰3 به نمایندگی 
از شرکت شهریار مهستان با شناسه ملی 1۰1۰3۰45588 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا گودرزی 
به شــماره ملی ۰۰6815۰563 به نمایندگی از شــرکت 
مهرگســتر یمین پارس با شناســه ملی 1۰32۰224۰5۰ 
بــه عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال 
به شــرح ذیل انتخاب گردیدند: مقرر گردید کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود اسامی 
بــا امضای مدیرعامل و یکی از اعضــای هیئت مدیره متفقاً 
به همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو 
نفــر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت معتبر و 
سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضا مدیرعامل منفرداً به 

همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳۳65۹۰)

آگهی تغییرات شرکت سامان  
تجارت مجد سهامی خاص
 به شماره ثبت ۴۳۴۱۳۷ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰8۴6۴5۹ 

ثبت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خاصه آن به 
شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام 
امور پیمانکاری مربوط به مشــاوره مهندســی، تأمین کاا 
و ســاخت در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت 
آب و فاضــاب و صنایــع مرتبط در حوزه پایین دســتی 
معــادن و فلزات »در صورت ضــرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهــای ازم« مدت: از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود 
مرکز اصلی: تهران- شهر تهران- مرزداران- خیابان شهید 
بیژن ابراهیمی )الوند(- خیابان الوند 13 - پاک 7- طبقه 
دوم- واحد 5- کد پستی 1463737836 سرمایه شرکت: 
2۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: آقای ســید احمد میرمحمدی دارنده 18۰۰۰۰۰ 
ریال آقای ســید حمیــد میرمحمدی دارنــده 2۰۰۰۰۰ 

ریــال اولین مدیران: آقای ســید احمــد میرمحمدی به 
شماره ملی ۰۰72۰11882 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و آقای ســید حمید میرمحمدی به شــماره 
ملی ۰۰8۰754953 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- سفته- 
بروات و عقود اسامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با 
امضای سید احمد میرمحمدی )مدیرعامل( معتبر می باشد. 
اختیــارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه »ثبت 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 )۳۳6585)

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی و تأمین پترو امین ارشد خوشنام 
در تاریخ ۱۳۹6/۱/۲۳ به شماره ثبت 5۰8۲۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰6۷۰۲585 

برابر رای شماره 97/1340 مورخ 97/10/5 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای بهزاد ســلطانیان دانا فرزند رجب به شماره شناسنامه 0 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 79/53 متر مربع در قسمتی از پاک 66 اصلی واقع در اسدآباد شهرک قندی 
کوچه آزادی 20 خریداری باواسطه از مالکان رسمی آقایان 1 - یداه موذنی 2- سیف ا... زهیری 3- عبدا... 
ظهیری 4- امین ا... زیوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/15                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/30
کامران متقی 
م الف 620 رئیس ثبت اسناد و اماک اسدآباد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم جیران دونمزلو دارای شماره شناسنامه 331 به شرح دادخواست به کاسه 972011 از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قادر شرفخانی 
به شناســنامه 7043 در تاریخ 97/9/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به: 1- جیران دونمزلو فرزند اسمعیل بشناسنامه 331 خوی نسبت مادر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی نمایید تا هر کسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
جعفرزاده چهراقی- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان خوی

آگهی اباغ اجرائیه ماده ۱8- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
ازم ااجرا مصوب تیرماه ۱۳55 )اصاحی مورخه 8۷/6/۱۱)

بدینوســیله به آقای محمدحســین خلیلی فرزند عزت به شــماره کد ملی 2800364424 
و به شــماره شناســنامه 37600 صادره از خوی به نشــانی خوی بلوار رسالت کوچه شهید 
حق  ویردی نــژاد اول بن بســت فاتــح و خانم کیمیا خلیلــی فرزند اژدر به شــماره کد ملی 
2790769664 به نشانی خوی بلوار شهید حاجی  حسینلو وصال دوم درب آخر خانم معصومه 
قربانی فرزند صفر به شماره شناسنامه 46345 و به شماره کد ملی 2800452031 به نشانی 
خوی بلوار رســالت کوچه شهید حق  ویردی نژاد بن بست فاتح اباغ می شود که: خانم کیمیا 
خلیلی برای وصول تعداد 1000 عدد ســکه تمام بهار آزادی ریال به موجب مســتند پرونده 
اجرائــی 9700896 که از طریق اجرای ثبت خــوی اجرائیه صادر نموده چون طبق گزارش 
شماره 139705113447002635-97/9/6 مامور اباغ این اداره آدرس شما شناخته نشده 
و بســتانکار هم نتوانسته شما را برای اباغ اجرائیه معرفی نماید لذا طبق درخواست وارده به 
شماره 139705013447008283-97/9/22 بســتانکار و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رســمی ازم ااجرا مصوب تیر ماه سال 1355 )اصاحی مورخه 87/6/11( مفاد 
اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراانتشار آگهی می شود و 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و چنانچه پس از ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمائید عملیات اجرائی پیگیری خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک خوی- پرویز سلیمان پور
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یادداشت خبرنگارکوتاه از شهرستان ها

ساری- خبرنگار کیهان:
مازندران  قانونی  پزشــکی  مدیرکل 
نسبت به مرگ مادران باردار در این استان 

هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی 
قانونــی مازندران، علی عباســی با اشــاره به 
هشدارهای مکرر در خصوص مرگ مادران باردار 
گفت: در 9 ماه سال جاری 9 مرگ مادر باردار 
ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی ثبت شده است.
مدیرکل پزشــکی قانونی استان مازندران 
گفت: از موارد فوت شــده 6 نفر در سنین 30 
تا 39 ســال و 3 نفر هم سنین 20 تا 30 سال 

هستند.
عباسی، درباره آمار مرگ و میر مادران در 
مقاطــع مختلف بارداری گفت: 5 نفر به دنبال 
اقدامــات زایمانی، 3 نفر زیر 23 هفته بارداری 
و یــک مورد هم در حادثه ترافیکی جان خود 

را از دست دادند.
وی تصریــح کرد: بر اســاس آمار ارجاعی 
از مراکز پزشــکی قانونی استان، از این تعداد 
فوت شــدگان در ســاری 4 نفر و شــهرهای 
قائم شــهر، نکا، آمل و بابل و بهشهر هر کدام 

یک مورد بوده است.
عضو شــورای قضایی استان، در خصوص 
کاهش این آمار خاطرنشــان کــرد: برگزاری 
دوره های آموزشــی برای متخصــص زنان و 
زایمان، دســتیاران، پزشکان عمومی و ماماها، 
افزایش ســطح مراقبــت از مــادران از زمان 
بارداری تا زایمان و 42 روز پس از زایمان، ارائه 
مراقبت های مامایی از جمله این اقدامات است.

با  اصفهان  کشاورزان شــرق  از  شماری 
توابع  از  »وجاره«  روستای  درمهدیه  اجتماع 
این شهرستان تشکیل هرچه  بخش مرکزی 
را خواستار  زاینده رود  احیای  سریع تر ستاد 

شدند.
خواسته های کشاورزان در این اجتماع سرعت 
بخشی و اعام زمان بازگشایی آب برای زمین های 

کشاورزی این منطقه شدند.
آنهــا همچنین تحقق وعده معاون وزیر نیرو را 
خواستار شدند که در ماه های گذشته به اصفهان سفر 
کرد و به کشاورزان وعده دادند که حقابه آخرین سال 
آبــی )97-96( که 351 میلیون مترمکعب برآورد 

شده بود را به کشاورزان پرداخت کنند.
در پایان این گردهمایی کشاورزان شرق اصفهان 
بیانیــه ای مبنی بر مطالبات و خواســته های خود 

خطــاب به نظام صنفی کشــاورزان و دولت قرائت 
کردند.

کشاورزان و باغداران شرق و غرب استان اصفهان 
در چند سال اخیر و امسال در چند نوبت با حضور 
در نقاط مختلف استان، رسیدگی به وضعیت حقابه 

و حل مشکات معیشتی خود را خواهان شدند.
حوضــه زاینــده رود از دو اســتان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری تشــکیل شده که 93درصد 
از مساحت و 98 درصد از جمعیت زیر پوشش این 

حوضه در اصفهان قرار دارد.
زاینده رود 360 کیلومتر طــول دارد که 280 
کیلومتر آن آب ندارد و تااب گاوخونی هم در نبود 
آب در سال های آینده به تاکید کارشناسان یکی از 
چالش های زیســت محیطی کشور و فات مرکزی 

ایران تبدیل می شود.

 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خلخال گفت: در راستای اجرای 
برفی  بزرگترین آدم  بیدار،  طرح زمســتان 
کشور در این شهرســتان توسط هنرمندان 

ساخته می شود.
 محمدرضا شــایقی در جلســه ستاد برگزاری 
جشــنواره های خلخال با بیان اینکه بزرگترین آدم 
برفــی جهان با بیش از 30 متــر ارتفاع در آمریکا 
ساخته شده، اظهار داشت: برای ساخت بزرگترین 

آدم برفــی در خلخال از فکر و نظر کارشناســان و 
تندیس سازان برفی و یخی کشور استفاده خواهد شد.
وی گفــت: برای راه اندازی کرســی جمعی به 
مســاحت 120 متر مربع، برپایی چادر با ظرفیت 
400 نفر در مجمتع گردشگری بام خلخال، جشنواره 
اسکی، عکاسی زمستان، موسیقی، نمایش و برگزاری 
برنامه های مختلف در زمینه های فرهنگی و اجتماعی 
و افزایش ایجاد نشــاط اجتماعی در زمستان سرد 

خلخال برنامه ریزی شده است.

 اهواز- خبرنگار کیهان: 
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: انتقال 
آب بین حوضه ای باعث کاهش آب شدید در 
خوزستان شده و در نهایت این استان را به 
یک استان خشک و بیابانی تبدیل می کند.

آیت اه محسن حیدری در نشست خبری با 
رســانه های خوزستان در خصوص مسئله بودجه 
انتقال آب خوزســتان ادامه داد: هنوز مشــخص 
نیست که آیا دولت واقعا اعتباری برای طرح های 
انتقال آب خوزســتان در بودجه سال بعد در نظر 
گرفته است یا خیر و امیدواریم که چنین اعتباری 
در بودجه سال 98 پیش بینی نشده باشد اما اگر 
هم چنین باشد باتوجه به اینکه بیشتر نمایندگان 
مجلس شورای اسامی مخالف این مسئله هستند 
به احتمال قوی در مجلس رد خواهد شد، ضمن 
آنکه چنین امری مخالف برنامه توسعه ششم است 
و قطعا شورای نگهبان نیز با آن مخالفت می کند.

وی ادامــه داد: گفته می شــود در این دولت 
هیچ گونه مجوز برداشــت آبی داده نشده است و 
مجموعه نظام به این نتیجه رسید که این طرح ها 

باید متوقف شود.

وی گفت: هنوز تونل انتقال آب کوهرنگ سه 
تکمیل نشــده است اما به وسیله موتور پمپ 50 
میلیون متر مکعب آب به استان اصفهان منتقل 

می شود.
آیت اه حیدری با اشــاره به تشکیل کمیته 
حقیقت یاب برای راستی آزمایی در این خصوص 
عنوان کرد: در صورت ادامه طرح های انتقال آب، 

خوزستان نابود می شود.
 وی ادامه داد: گفته می شود این طرح ها برای 
تامین آب آشامیدنی است اما حدود 10 برابر آب 
مورد نیاز آشــامیدنی تاکنون برای مصارف دیگر 
مثل صنعت، فواد، فضای سبز، کشاورزی و کشت 

برنج منتقل شده است.
به گفته وی شــور شــدن آب آشــامیدنی 
خوزستان به ویژه در شهرهای آبادان و خرمشهر 
یکی از آثار انتقال آب اســت زیرا حق آبه خلیج 
فارس تأمین نشــد، آب شور خلیج به بهمن شیر 
و کارون وارد شــد و شوری آب آشامیدنی آبادان 
و خرمشهر به 22 هزار میکروموس بر متر مکعب 

رسید.
آیت اه حیدری اظهار داشت: طبق آمار منتشر 

پایانی بر 20 سال انتظار
در ســال های 1363 تا 1374 شهرستان قاین از چهار مرکز تربیت 
معلم و دانشســرا برخوردار بود که ساانه بیش از 600 دانشجو معلم را 

تربیت و تحویل آموزش و پرورش می داد.
اما با تغییر سیاســت های آمــوزش و پــرورش در وزارت نجفی و 
کــم کاری مدیریتی در قاین، چهار مرکز مذکور در ســال های 1374 و 

1373 تعطیل شدند.
تعطیلی این مراکز هر چند در ســایه سکوت و کم لطفی مسئوان 
وقت و غفلت جامعه فرهنگی شهرستان انجام شد اما خسارت غیرقابل 
جبرانی را در توسعه فرهنگی- اجتماعی، دانشگاهی و تامین نیروی مورد 

نیاز آموزش و پرورش متوجه شهرستان کرد.
با آغاز زمزمه احیای مراکز تربیت معلم قاین و اعام خبر اخذ مجوز 
دانشگاه فرهنگیان بار دیگر امید به توسعه فرهنگی- اجتماعی و دانشگاهی 

در شهرستان افزایش یافت.
نماینده قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسامی اعام کرد مجوز 
احیای مراکز تربیت معلم شهرستان اخذ شده است که در صورت تعجیل 
دستگاه اجرایی و آموزش و پرورش قاین در سال97 شاهد آغاز فعالیت 
 آموزشــی دوره یک ساله پذیرفته شــد گان آزمون استخدامی آموزش و 
پرورش در قاین خواهیم برد و در مهر 98 با توجه به سهمیه دفترچه های 
پذیرش دانشــجو، پذیرش قطعی خواهیم داشت و اگر کارشکنی نباشد 
به زودی شاهد تحقق این مطالبه شهروندان خواهیم برد. فرماندار قاین 
نیــز بر هر گونه تاش بــرای تحقق مطالبه به حق مردم قاین و جامعه 
فرهنگی  دانش آموزی شهرستان تاکید کرده و آمادگی شهرستان برای 
پذیرش دانشجو و تامین نیازمندی های احتمالی دانشگاه فرهنگیان  را 

متعهد شده است.
امام جمعه قاین هم برخورداری از تجربه فعالیت چندین ساله مرکز 
تربیت معلم در قاینات با بیش از 600 دانشجو و وجود فضای فرهنگی 
مناسب را مهم ترین ضرورت در ایجاد دانشگاه فرهنگیان در قاین عنوان 
می کند و با اظهار گایه از فضا و عملکرد ضعیفی که منجر به تعطیلی 
این مراکز شد بر تاش مسئولین برای احیای مراکز تربیت معلم )دانشگاه 
فرهنگیان( تاکید کرد و می افزاید هیچ گونه مانعی برای تحقق این مهم 

در شهرستان وجود ندارد.
اما اکنون با گذشــت زمان نســبتا طوانی از سال تحصیلی و قول 
مسئوان شهرســتان و علی رغم برگزاری جلسات هماهنگی، اجرایی و 
بازدیدهای میدانی، اتفاق خاصی در احیای مراکز تربیت معلم در قاینات 
رخ نداده اســت و شــهروندان قاینی بیم آن دارند که در اثر کم کاری 
مسئولین و عدم اقدام به موقع، اتفاقات تلخ گذشته بار دیگر در قاینات 

تکرار و ظرفیت های فرهنگی- اجتماعی شهرستان مغفول بماند.
تاخیر چند ماهه در تاسیس دانشگاه فرهنگیان پردیس قاین در حالی 
است که فرماندار، نماینده، امام جمعه و روسای دستگاه های آموزشی و 
دانشگاهی شهرستان آمادگی کامل خود را برای انجام این مهم در آغاز 

سال تحصیلی اعام داشتند.
مواضع غیرشفاف و بعضا سیاسی مسئوان اجرایی شهرستان قاینات 
و اتهاماتــی که متوجه یکدیگر دارند و همچنین ناهماهنگی که در این 
موضوع با مرکز اســتان مشــاهده می شود بخشــی از دایلی است که 
شهروندان قاینی را به شدت نگران کرده و انتظار دارند در آیین  نکوداشت 
یکصدمین سال تاسیس مراکز تربیت معلم و در آستانه چهلمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقاب اسامی، به انتظار 20 ساله شهروندان قاینی  

پایان داده شود.
محمدرضا فرخی

یاسوج- خبرنگار کیهان:
۴ مرکز بهداشــتی و درمانی کهگیلویه و 
بویراحمد از جمله بیمارســتان های یاسوج 
و باشــت با حضور وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و جمعی از مسئوان اجرایی 

این استان به بهره برداری رسید.
ساخت بیمارستان 294 تختخوابی شهید دکتر 
جلیل شهر یاسوج که با حضور وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید، بیش از 11 
سال طول کشید و در زمینی به مساحت 50 هزار 
مترمربــع و زیربنای 24 هــزار و 800 مترمربع در 
هشت طبقه و 32 بخش تخصصی و فوق تخصصی 

ساخته شده است.
تجهیزات درمانی و تأسیساتی این بیمارستان 
مطابق پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا خریداری 
شده و در مجموع یکی از مجهزترین بیمارستان های 
جنوب کشور و دارای هشت اتاق عمل، یک اتاق عمل 

اورژانس، هشت اتاق LDR )زایمان(، است.
 بیمارستان32 تختخوابی شهدای باشت با حضور 
سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید.
عملیات اجرایی این بیمارستان با زیر بنای 4 هزار 
و 375 متر مربع در سال 1392 آغاز و 130میلیارد 
ریال اعتبار برای ساخت بیمارستان شهرستان باشت 

هزینه شده است.

امام جمعه ســرپل ذهاب گفت: در ۱۹ منطقه روستایی و عشایری 
شهرستان سرپل ذهاب مدارس کانکسی وجود دارد.

حجت ااســام جواد فاطمی نسب اظهار داشت: در 19 منطقه روستایی و 
عشایری شهرستان سرپل ذهاب مدارس کانکسی وجود دارد و این موضوع نیاز 
دارد که یک بار دیگر دولتمردان، مردم و خیران دست به دست هم بدهند و به 

یاری این دانش آموزان بشتابند.
وی تأکید کرد: آموزش و پرورش باید از ظرفیت خیران مدرسه ساز و سایر 
نهادهای مربوطه برای تجهیز مدارس مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه به ویژه 

مناطق شهری و روستایی و عشایری سرپل ذهاب نهایت استفاده را ببرد.
فاطمی نسب با بیان اینکه خیلی از مدارس شهرستان سرپل ذهاب نیازمند 
وسایل آموزشی اســت، بیان کرد: برخی از مدارس آسیب دیده و تخریب شده 
در مناطق زلزله زده تعمیر و برخی نیز در دســت ســاخت است اما مسئوان 
آموزش وپرورش بیشتر می توانستند از ظرفیت خیران مدرسه ساز استفاده کنند 

که در این امر غفلت شده است.
 وی با اشــاره به اینکه در بحث تجهیز مدارس مناطق زلزله زده مشــکات 
اساسی وجود دارد که رفع آن نیازمند حضور خیران و کمک دستگاه های اجرایی 
است، بیان کرد: دانش آموزان مدارس روستایی اکنون در کانکس هستند و اگر 
مســئوان آموزش و پرورش به فکر جذب کمک هــا بودند اکنون این مدارس 
ساخته  شده و دانش آموزان مجبور به تحمل شرایط سخت داخل کانکس نبودند.

پلیس فتای اردبیل
 با تورهای گردشگری غیرمجاز برخورد می کند

 رئیس پلیس فتای اســتان اردبیل از رصد فعالیت تورهای 
گردشگری و برخورد با مجموعه های غیرمجاز خبر داد.

 علی قهرمان طالع در نشســتی با مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اردبیل تشریح کرد: سال گذشته با بیش از 20 تور غیرمجاز برخورد شد.

او با اشــاره به اخذ تعهد برای ممانعــت از فعالیت غیرمجاز اظهار 
داشــت: امسال نیز این رویکرد دنبال می شود و به منظور مهار فعالیت 
گروه های غیرمجاز ازم است مجوزهای سختگیرانه و الزام آور ارائه شود.

رئیس پلیس فتای استان همچنین به پایش نرخ گذاری مجموعه های 
گردشــگری اشاره کرد و گفت: متاســفانه نرخ های پایین برای جذب 
مشتری اعام می شود و این در حالی است که این مهم نیازمند پایش 

و ممانعت از سوء استفاده سودجویان است.
قهرمان طالع  افزود: بانک اطاعاتی جامعی از فعاان گردشــگری 
استان که در فضای مجازی نیز فعالیت دارند باید تهیه شده و در دسترس 

پلیس نیز قرار بگیرد.
او گفت: اخذ اطاعات کامل ادمین تورها و مجموعه های گردشگری 

ضروری است تا از فعالیت گروه های غیرمجاز ممانعت شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل 
هم در این جلســه از برخورد جدی با مجموعه های گردشــگری فاقد 

مجوز استان خبر داد.
نادر فاحی یکی از مشکات گردشگری استان را فعالیت گروه های 
غیرمجاز دانســت که بدون هیچ مجوز و پروانــه ای در فضای مجازی 

فعالیت می کنند.
وی اظهارامیــدواری کرد بدون اغماض با تورهــای غیرمجاز و یا 
مجموعه هایی که فاقد پروانه هستند و از فضای مجازی برای معرفی و 

تبلیغ برنامه های خود استفاده می کنند، برخورد شود.

همدان- خبرنگار کیهان:
استان  معاونت ســوادآموزی  سرپرست 
باسوادی در استان ۹5/3  همدان گفت: رقم 
درصد است و این نرخ یک درصد از میانگین 
کشوری و ۱۱ درصد از میانگین جهانی بااتر 

است.
یاسر نانکلی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
بر اساس سرشماری سال 95 در استان 48 هزار و 
916 نفر بی سواد وجود دارد گفت: امسال این رقم 
بــه 7 هزار و 800 نفر افزایش یافته که رشــد 35 

درصدی را نشان می دهد.
وی گفت: امســال باید در دوره سوادآموزی 4 
هزار و 700 نفر، دوره انتقال یک هزار و 521 نفر و 
در دوره تحکیم یک هزار و 363 نفر جذب نهضت 

سوادآموزی شوند.
نانکلی با بیان اینکه 49 هزار بی سواد در استان 
وجود دارد که از این تعداد بیش از 16 هزار را آقایان 
و 32 هزار و 260 نفر را بانوان تشکیل می دهند اظهار 
کرد: شلوغ ترین کاس ها در ناحیه یک و دو همدان 

است که جزو مناطق شهری هستند.

طرح مرمت محوطه باستانی
اهواز- خبرنگار کیهان: سرپرست پایگاه میراث فرهنگی 
ارجان و چگاسفلی از اجرای طرح آسیب شناسی محوطه باستانی 
ارجان خبر داد و گفت: پس از پایان این مرحله، در راســتای 

ساماندهی و مرمت این محوطه باستانی  اقدام خواهیم کرد.
»احسان بارانی« بیان داشت: در راستای حفاظت از محوطه 
باستانی شهر ارجان، برنامه ای را تحت عنوان آسیب شناسی این 
محوطه باستانی، توسط کارشناسان پایگاه و با همکاری پایگاه 

حفاظت میراث فرهنگی بهبهان آغاز کرده ایم.
وی گفت: محوریت کار ما، آسیب شناسی، ساماندهی، مرمت 

و حفاظت محوطه باستانی ارجان است.
تولیدات محصول در پتروشیمی

* اســتاندار خوزســتان از تولید یک میلیون تن محصول 
پتروشــیمی در ســال با بهره برداری از پروژه اوره و آمونیاک 

پتروشیمی مسجد سلیمان خبر داد.
غامرضا شریعتی گفت: این پروژه به زودی به چرخه اقتصاد 
کشور وارد می شود و موجب خواهد شد سهم خوزستان از تولید 

ناخالص ملی کشور افزایش یابد.
وی افزود: ظرفیت تولید این مرکز 1 میلیون تن در ســال 
است که رقم قابل توجهی است که به زودی مورد بهره برداری 

قرار خواهد گرفت و موجب رشد تولید کشور خواهد شد.
مرگ ناشی از حوادث کار

ساری- خبرنگار کیهان: مدیرکل پزشکی قانونی استان 
مازندران گفت: در هشــت ماهه ســال جاری 64 نفر )همگی 
مرد( بر اثر حوادث کار در اســتان جان خود را از دست دادند 
که این رقم در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل )نه( درصد 

کاهش داشت.
علی عباسی تصریح کرد: براساس آمار مراکز پزشکی قانونی 
اســتان در هشت ماهه سال جاری به ترتیب شهرستان ساری 
با 10، آمل با 9 و تنکابن با 8 مورد بیشترین و شهرستان های 
ســوادکوه، نکا، جویبار و گلوگاه هر کــدام با یک مورد فوتی، 

کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.
وی تصریح کرد: براســاس این گزارش عمده دایل مرگ 
افراد درحوادث کار مربوط به ســقوط از بلندی با 26 نفر، برق 
گرفتگی با 25، اصابت جسم سخت با 7 و سایر موارد با 6 مورد 

در رتبه بعدی قرار دارند.
وقف یک باغ مرکبات

* یک باغ مرکبات به مساحت 432 مترمربع در شهرستان 
جویبار توسط رقیه حبیبی وقف و به ثبت رسید. 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان جویبار ارزش 
این موقوفه را یک میلیارد ریال دانست و افزود: این موقوفه در 
روستای شورکای جویبار واقع شده است که واقف خیراندیش 
درآمد آن را جهت عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع( وقف کرد.

حجت ااســام یوســفی افزود: این پنجمین وقف جدید 
شهرستان جویبار است که توسط واقف خیراندیش خانم رقیه 

حبیبی به وقوع پیوسته است.
ساخت مرکز جامع دیالیز

بابل- خبرنگار کیهان: رئیس  دانشــگاه علوم پزشــکی 
بابل از ســاخت بزرگ ترین مرکز جامع دیالیز شمال کشور در 

بابل خبر داد.
سیدفرزاد جالی گفت: با راه اندازی بزرگ ترین مرکز دیالیز 
شــمال کشور با 100  تخت، مشکل خدمات دهی به بیماران 

عزیز دیالیزی مرتفع می شود.
وی اظهار کرد: با توجه به افزایش 5 درصدی ساانه بیماران 
دیالیزی، برای اینکه بتوانیم پاسخگوی نیاز بیماران درحال و 
آینده نیز باشیم، ساخت مرکز جامع 100 تخته دیالیز در دستور 

کار این دانشگاه قرار گرفت.
جالی افزود: با افتتاح این مرکز، دانشــگاه علوم پزشــکی 
بابل به اســتانداردهای جهانی که نسبت 4 بیمار دیالیزی به 
یک تخت در دو شیفت می باشد، خواهد رسید و این افتخار را 
خواهد داشت تا به بیماران عزیز بهترین خدمات را ارائه نماید.

افتتاح مجتمع قضایی
تبریز- خبرنگار کیهان: مجتمع قضایی شهید بهشتی 

تبریز با حضور مسئوان استان افتتاح شد.
رئیس دادگستری آذربایجان شرقی افزود یک مجتمع قضایی 

نیز در خاوران تبریز بهمن ماه امسال افتتاح می شود.
حجت ااسام والمسلمین حکمت علی مظفری گفت: برای 
ساخت مجتمع قضایی شهید بهشتی تبریز که از سال 94 آغاز 
شــده بود بیش از 210 میلیارد ریال اعتبار به مصرف رسیده 

است.
عزل مسئول قطع درختان

* به دستور شهردار تبریز مدیری که شبانه، درختان تبریز 
را قطع کرده بود، در همان شب، از مقام خود عزل شد.

شهردار تبریز  با بیان اینکه این فرد که با حضور خبرنگاران 
اقدام به قطع شــبانه درختان کرده بود، در همان شب، عزل 
شده افزود: افراد معلوم الحالی به دنبال فضاسازی علیه شهرداری 

هستند.
ایرج شهین باهر اظهار داشت: قطع درختان در شب، برای من 
نیز سوال برانگیز بود. با مدیرانی که بخواهند اعمال شیطنت آمیز 

انجام دهند و مردم را بی اعتماد سازند، برخورد می شود.
پرداخت تسهیات

بندرعباس- خبرنگار کیهان: معاون امور صنایع سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان از پرداخت بالغ بر دو 
هزار و 300 میلیارد ریال تسهیات به واحد صنعتی و معدنی از 
محل طرح بازسازی و نوسازی و همچنین پرداخت 80 میلیارد 

ریال تسهیات رونق تولید از ابتدای سالجاری خبر داد.
سهراب رضوانی گفت: در قالب بسته های حمایتی و تامین 
مالی بنگاه های تولیدی استان و با آغاز پرداخت تسهیات رونق 
تولید سال 97، بیش از دو هزار و 380 میلیارد ریال تسهیات 
به واحدهای تولیدی تحت پوشــش سازمان صنعت، معدن و 

تجارت و سازمان جهاد کشاورزی پرداخت شده است.
وی اظهار داشــت:  از مجموع پرداخت تسهیات به واحد 
تولیدی استان دو هزار و 320 میلیارد ریال به واحدهای صنعتی 
و معدنی تحت پوشــش سازمان صنعت، معدن و تجارت و 60 
میلیارد ریال به واحدهای تولیدی تحت پوشش سازمان جهاد 

کشاورزی پرداخت شده است.
آغاز طرح های آموزشی

* مدیــرکل آموزش و پرورش هرمــزگان گفت:  عملیات 
اجرایــی هفت طرح آموزشــی در بخش رویدر و شهرســتان 

میناب آغاز شد.
موســی دادی  زاده سرخایی در آیین کلنگ زنی چهار طرح 
آموزشــی در بخش رویدر شهرســتان خمیر، افزود: مشارکت 
خیرین نوع دوست در طرح های آموزشی روند رو به رشدی دارد.

وی تصریح کرد: در ادامه اجرای طرح های آموزشی، عملیات 
اجرایی چهار پروژه در منطقه رویدر و همزمان ســه پروژه نیز 
در شهرستان میناب آغاز شد که با این تعداد شمار طرح های 
مشــارکتی نوســازی مدارس به بیش از 16 مورد در یک ماه 

اخیر رسید.

امام جمعه سرپل ذهاب اعام کرد
وجود مدارس کانکسی

 در مناطق روستایی سرپل ذهاب

آیت اه محسن حیدری:

خوزستانباادامهطرحهایانتقالآبنابودمیشود

شــده از سوی وزارت جهاد کشاورزی 20 درصد 
محصوات کشــاورزی در سال های اخیر کاهش 
داشــته است جدا از اینکه کشت پاییزه در برخی 
مناطق اســتان ممنوع اعام شد، کشت زمستانه 

هم مثمر ثمر نبوده است.
وی کاهش 40 درصدی محصوات نیشــکر 
شرکت های کشت را از دیگر آثار این امر دانست 
و خاطرنشــان کرد: آلوده شدن محیط زیست و 
تغییرات اکوسیستمی با خشک شدن قسمت های 
وســیعی از تااب هورالعظیم، شــادگان و دیگر 

تااب های استان دیگر اثر انتقال آب است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه از 

دیگر مضرات انتقال آب، افزایش کانون های مولد 
ریزگردها است گفت: 50 درصد مراتع استان به 
دلیل کاهش آب خشــک شدند همچنین حدود 
35 درصــد مزارع اســتان و 12 تا 14 درصد نیز 

تااب ها خشک شد.
وی با اعــام اینکه ایجاد مشــکات جدی 
بــرای اجرای طرح 550 هــزار هکتاری از دیگر 
تبعات انتقال آب است عنوان کرد: طرحی که به 
واسطه تولید میلیون ها تن محصوات کشاورزی 
با اشتغال زایی زیادی همراه است به دلیل انتقال 
آب دچار مشکل شده است در واقع تنها 25 درصد 
از ایده مقام معظم رهبری در حال عملیاتی شدن 
است و از 50 درصد از این میزان نیز تاکنون اجرا 
شــده و مابقی به مرحله اجرا نرسیده و با مشکل 

جدی کم آبی مواجه است.
آیت اه حیدری ادامه داد: کشاورزان به دلیل 
کمبود آب و عدم کشت به حاشیه نشینی در شهرها 
روی آوردند که این مهاجرت مشــکات بیکاری، 
آسیب های اجتماعی، معیشتی، امنیتی و اخاقی 
را در پی دارد، بیکاری در خوزستان طبق برخی 

آمار، 2 برابر حد متوسط کشور است.
با حضور وزیر بهداشت و درمان

4 مرکز بهداشتی، درمانی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید

برای تجهیز این طرح بیش از 70 میلیارد ریال 
اعتبار هم هزینه شد.

این بیمارستان دارای سه طبقه و در بخش های 
تخصصی از جمله کودکان، زنان و زایمان، داخلی و 

جراحی ساخته شده است.
ســه پزشک متخصص تمام وقت و پنج پزشک 
متخصــص پاره وقت در این شهرســتان مســتقر 

خواهند شد.
 اورژانس 70 تختخوابی جدید بیمارستان امام 

خمینی دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه نیز با 
حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید.این 

اورژانس با 70 تخت مجهز ، 15 اتاق عمل دارد.
اورژانــس جدید بیمارســتان امام خمینی)ره( 
دهدشت با مساحت 2 هزار و 200 متر مربع زیربنا 
و 70 تخت درمانی قابلیت افزایش تا 110 تخت در 

صورت نیاز را دارد.
احمدی تصریح کرد: 6 میلیارد ریال تجهیزات 

پزشکی برای اورژانس جدید بیمارستان امام خمینی 
از محل منابع وزارت بهداشــت و درمان و دانشگاه 

علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد نصب شد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سفر 
به کهگیلویه و بویراحمد نخستین مرکز فوق تخصصی 
خدمــات نابــاروری کهگیلویــه و بویراحمد را در 

گچساران به بهره برداری رساند.
برای راه اندازی و تجهیز این مرکز اعتباری بیش 

از 40 میلیارد ریال هزینه شده است.
این مرکز با زیربنــای 300 مترمربع در طبقه 
اول مرکز آموزشــی و درمانی بیمارســتان بی بی 
حکیمه )س( دوگنبدان ایجاد شــده و ارائه دهنده 
خدمات کامل ناباروری به زوج های کهگیلویه و دیگر 

استان های همجوار است. 
رئیس مرکز آموزشــی و درمانی بی بی حکیمه 
)س( دوگنبدان نیز افزود: در این مرکز فوق تخصصی 
ناباروری خدمات درمانی و دارویی ازم به زوج های 
نابــارور برای بارداری و صاحب فرزند شــدن ارائه 

خواهد شد.
در این ســفر 150 میلیارد ریال برای تکمیل و 
تجهیز بیمارســتان بهمئی از سوی وزیر بهداشت 
اختصــاص یافت که صرف خرید و نصب تجهیزات 
پزشــکی و بیمارســتانی مورد نیاز این بیمارستان 
می شود. همچنین اعتبار 20 طرح بهداشتی و درمانی 

استان تامین اعتبار و اجرایی خواهد شد.

کشاورزان اصفهان خواستار تشکیل ستاد احیای 
زاینده رود شدند

بزرگ ترین آدم برفی کشور در خلخال
 ساخته می شود

پیرو انتشار خبری با عنوان »بازار وکیل در حال فرو ریختن است« به نقل از عضو شورای شهر شیراز 
در مورخ 4 دی ماه جاری در صفحه 7 کیهان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 

استان فارس توضیحاتی در ارتباط با این خبر به کیهان ارسال کرده است که در پی می آید:
»اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس به رغم کمبود اعتبار، از ابتدای سال 
97 تاکنون سه میلیارد ریال صرف سبک سازی و بهسازی پشت بام بازار وکیل کرده که تمام مستندات 

آن نیز موجود است.
با این وصف باید گفت مطرح کردن تخریب بازار وکیل از سوی برخی اعضای شورای شهر شیراز 
کلی گویی است و این مجموعه به هیچ عنوان در حال تخریب نیست. از سویی کمک خواهی اعضای 
شورای اسامی شهر شیراز برای بهبود وضعیت بازار وکیل شمالی از رئیس جمهوری بدان معنی است 
که دولت به طور ویژه به این مسئله ورود پیدا کند در صورتی که دولت تاکنون سهم خود را در این 

زمینه انجام داده است.
در واقع ازم اســت کســبه بازار وکیل و فعاان این بازار نیز برای بهسازی و مرمت این مجموعه 
مشــارکت داشته باشند و سهم خود را بپردازند. قانون مشخص کرده که برای بهسازی آن 80 درصد 
بازاریان و 20 درصد دولت مشارکت داشته باشند. بازاریان وکیل شیراز متأسفانه مشارکت مناسب و 
کافی برای بهسازی این بنا ندارند و سهم زیادی برای ترمیم و بهسازی این بنا هزینه نمی کنند. بیشتر 
تقاضاها درباره ترمیم و مرمت بازار وکیل از دولت می شــود در حالی که دولت سهم خود را ایفا کرده 

و در آینده نیز ایفا خواهد کرد.
در خاتمه تأکید می شود بهسازی بازار وکیل هر ساله در دستور کار میراث فرهنگی قرار داشته و 
برای ســال آینده نیز برنامه ریزی جامعی برای ادامه روند ترمیم و بهســازی این مکان تاریخی در نظر 

گرفته شده است.

توضیح اداره کل میراث فرهنگی استان فارس
 درباره یک خبر

 نخســتین کاروان از مرحله اول »بیست و 
دومین دوره سراسری ازدواج دانشجویی همسفر 
تا بهشــت« وارد مشهد شد و زوجین دانشجو 
آغاز زندگی مشترک خود را در جوار بارگاه منور 

رضوی جشن گرفتند.
مسئول فرهنگی آموزشی ستاد ازدواج دانشجویی 
»طرح همسفر تا بهشت« گفت: این طرح به همت نهاد 
نمایندگی ولی فقیه در دانشــگاه ها هر ساله با جذب 
زوجین دانشجو و برگزاری مراسم ازدواج آنان در جوار 
بارگاه منور رضوی برگزار می شود. امسال نیز بیست و 
دومین دوره این طرح طی دو مرحله اعزام دانشجو از 

سراسر کشور به مشهد در حال برگزاری است. 
عباس سلطانی افزود: در مرحله نخست این طرح 
15 هزار زوج دانشجو از دانشگاه های سراسر کشور در 
قالب 30 کاروان از نهم دی تا اوایل اســفند امسال به 
مشــهد اعزام می شوند و آغاز زندگی مشترک خود را 

در جوار بارگاه رضوی جشن می گیرند. 
وی ادامه داد: روز نهم دی ماه 300 زوج دانشجو از 
سراسر کشور در قالب نخستین کاروان بیست و دومین 
دوره ازدواج دانشجویی همسفر تا بهشت وارد مشهد 
شدند و با حضور در رواق حضرت زهرا)س( حرم مطهر 

رضوی پیوند خود را جشن گرفتند. 
مسئول فرهنگی آموزشی ستاد ازدواج دانشجویی 
»طرح همسفر تا بهشت« همچنین »زیارت گروهی، 
برنامه آموزشــی با موضوع مهارت های زندگی بر پایه 
ســیره نبوی، بهره مندی از خــوان پربرکت حضرت 
رضا)ع(، برگزاری همایش های آموزشی ویژه زوجین به 
منظور آشنایی با مهارت های زندگی زناشویی، تماشای 
تئاتر و حضور در برنامه گردشــگری در مشهد« را از 
برنامه های این طرح برای زوجین طی سه روز اقامت 

آنها در مشهد اعام کرد. 

۲۸۰ هکتار از زمین های کشــاورزی رامهرمز با 
مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( احیا شد.
 این زمین های زراعی متعلق به کشــاورزان رامهرمزی 
در استان خوزستان است که به دلیل خشک سالی های اخیر 
لم یزرع مانده بود، که با   احیای آن زمینه  اشتغال برای صدها 
کشاورز این منطقه فراهم شده است. بر اساس این گزارش، 
از سوی اداره   جهاد کشاورزی استان خوزستان 30 میلیارد 
ریال اعتبار برای پمپاژ آب از رودخانه به این زمین های زراعی 
اختصاص یافته بود و از ســوی دیگر، تأمین 7 میلیارد ریال 
برای تأمین برق و تکمیل پروژه بر عهده   خود کشاورزان بود 
که در پرداخت این مبلغ مشــکل داشتند. با مشارکت بنیاد 
برکت و اعطای 70 فقره وام 100 میلیون ریالی به کشاورزان 
رامهرمزی، فرآیند آب رســانی به 280 هکتار زمین زراعی 

تکمیل شد و این زمین ها زیر کشت رفت.

برگزاری جشن
 ازدواج دانشجویی 
همسفر تا بهشت 

در مشهد

احیای ۲۸۰ هکتار از 
زمین های زراعی رامهرمز
 با مشارکت بنیاد برکت

افزایش مرگ و میر 
مادران باردار در مازندران

نرخ باسوادی استان همدان 
بااتر از میانگین کشوری است
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اطاعت کورکورانه موجب هاکت است
قال اامام الجواد)ع(: »من انقاد الی الطمأنینه قبل الخیره، 

فقد عرض نفسه للهلکًه و العاقبًه المغضبًه«
امام جواد)ع( فرمود: هرکس بدون تفکر و اطمینان نسبت به جوانب 
)هــر کاری، فرمانی، حرکتی و...( مطیع و پذیرای آن شــود، خود را در 
معرض سقوط قرار داده و نتیجه ای جز خشم و عصبانیت نخواهد گرفت. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحاراانوار، ج 68، ص 340

عطای خدا به آدم و فرزندانش
حضرت آدم)ع( به خداوند عرض کرد: خداوندا! ابلیس را بر فرزندانم 
مسلط نمودی و به او نیروی اغواگری بخشیدی. برای من و فرزندانم چه 
گذاشته ای؟ خداوند متعال فرمود: برای تو و فرزندانت مقرر ساخته ام که 
یک گناهشان یک عقوبت، و یک نیکی آنها، ده پاداش داشته باشد. حضرت 
آدم عرض کرد: ای پروردگار! مرا بیش از این عطا فرما! خداوند فرمود: باب 
توبه را تا آخرین لحظات زندگیتان باز گذاشتم. حضرت آدم)ع( عرض کرد: 
ای پروردگار! مرا بیش از این عطا فرما! خداوند فرمود: من می بخشم و مرا 

باکی نیست! حضرت آدم)ع( گفت: مرا بس است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسائل الشیعه، باب جهادالنفس، ج 842

آثار گناهان )5(
پرسش:

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

دنبال دارد؟
پاسخ:

در چهار بخش قبلی پاسخ به این سوال، پاسخ اجمالی و تفصیلی آن 
شامل: آثار عام گناهان و آثار خاص گناهان شامل: 1- گناهانی که نعمت ها 
را تغییر می دهد 2- گناهانی که پشیمانی می آورد 3- گناهانی که عذاب 
و بدبختی را به دنبال دارد 4- گناهانی که روزی و قسمت را تغییر می دهد 

5- گناهانی که پرده ها را می درد را مطرح کردیم.
اینک در ادامه دنباله مطلب را پی  می گیریم.

6- گناهانی که باها را نازل می کند
حضرت ســجاد)ع( فرمود: »والّذنوب الّتی تنزل الباء«؛ گناهانی که باء نازل 

می کند عبارت است از:
الف( کمک نکردن به درماندگان 

»ترک اغاثْهً الملهوف«؛ ترک یاری رســانی به فریادرسی درمانده هرجا ندای 
مظلومی بلند شــد باید مسلمانان یاری کنند اگر این کار را ترک کنند منتظر با 
باشند مهم ترین مصداق مظلومین در این دوران می توان گفت: مردم مظلوم یمن، 
فلسطین، لبنان، عراق و افغانســتان و... می باشند. لذا حضرت سجاد)ع( در ادامه 

فرمود: و ترک معاونة المظلوم؛ کمک نکردن به مظلوم )با نازل می کند(
ب( ترک امر به معروف و نهی از منکر

جامعه اسامی به این امر جّدی توّجه داشته باشند که ترک امر به معروف و 
نهی از منکر باعث می شود جامعه را گناه و فساد بگیرد نتیجه آن این می شود که 

با نازل شود و دامن همه را بگیرد.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: یک گنهکار در میان مردم همانند کســی اســت که 
با جمعی ســوار کشتی شــود و به هنگامی که در وسط دریا قرار می گیرد، تبری 
برداشــته و به سوراخ کردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او 
اعتراض کنند، در جواب گوید من در ســهم خود تصّرف می کنم. اگر دیگران او را 
از این عمل خطرناک باز ندارند، طولی نمی کشد که آب دریا به داخل کشتی نفوذ 
کرده، یکبارگی همگی در دریا غرق می شوند.)وسائل الشیعه، ج 11، ص 520( به 
این جهت امام سجاد)ع( فرمود: یکی از گناهانی که باها را فرود می آورد و تضییع 
اامر بالمعروف و الّنهی عن المنکر؛ ضایع نمودن )و درســت انجام ندادن( امر به 

معروف و نهی از منکر است.
7- گناهانی که دشمنان را قدرت می بخشد

»والذنــوب الّذی تدیل ااعداء«؛ گناهانی که دشــمنان را قدرت می بخشــد 
عبارت است از:

الف( المجاهرة بالظلم؛آشکارا ستم کردن آری اگر در جامعه ظلم و ستم علنی 
شد آرام آرام زمینه قدرت یافتن دشمنان نیز فراهم می شود.

ب( و اعان الفجور؛ کارهای بد را علنی کردن )و اشاعه فاحشه در جامعه نمودن(
ج( واباحة المحظور؛ حال شمردن حرام، توّجه شود اگر کسی حرام الهی را 
حال شمارد فرق نمی کند در بحث مالی باشد و یا حجاب و مرزهای دینی، بداند 

گامی برای تقویت دشمن برداشته است.
د( نافرمانی از نیکان و عصیان ااخیار؛ و نافرمانی )از فرمان( نیکان و برگزیدگان 
وجود پیشوایان دینی رحمت الهی است برای جوامع، هرجامعه از خوبان و پاکان 
خویش اطاعت کردند، دشمنان خود را زمین گیر نمودند، و هرجامعه ای به پیشوایان 
دینی و خوبان و پاکان پشت کردند دشمنان بر آنها مسلط شدند، اگر اندکی نگاهی 
به تاریخ و عصر خود و دور و بر و همسایه های خویش داشته باشیم به خوبی این 

مسئله را تصدیق می کنیم.
دلســوزان جامعه تاش کنند زمینه حرمت شکنی ها را از بین ببرند و اطاعت 

و پیروی از ولی فقیه، پاکان و خوبان و مراجع دینی را در جامعه نهادینه نمایند.
آری وقتی علی)ع( خانه نشین شد و مردم از او اطاعت نکردند، دشمنان اسام 
قدرت گرفتند و اسام را به حاشیه کشاندند و در طول تاریخ نیز این قضایا تکرار 
شد، وقتی کوفیان از امام حسین)ع( حمایت نکردند، یزید بر مدینه و مکه مسلط 

شد و آنچه از دستش آمد جنایت کرد.
در تاریخ گذشــته این کشور هم آن زمان که شــیخ فضل اه به دار زده شد 
و مرحوم آیت اه کاشــانی خانه نشین شــد و مورد بی احترامی قرار گرفت دشمن 
دوباره مسلط شد، در عراق وقتی خانه آیت اه حکیم سنگباران شد بعثی ها قدرت 
گرفتند و وقتی آیت اه سید محمد باقر صدر به شهادت رسید، ترک تازی بعثی ها 
بیشتر شد و امروز عده ای تاش دارند در جامعه ما با برخی رفتارها زمینه برگشت 

دشمنان دین را فراهم نمایند.
ه ( »واانطیاع لاشــرار«؛ اطاعت از اشرار)عامل دیگری است برای قدرت یابی 
دشمن( حقا که باید گفت سرچشمه سخنان معصومان مخزن اسرار الهی است. اگر 
کسی اتصال به علم الهی نداشته باشد هرگز نمی تواند این گونه دقیق حرف بزند، 
و بعد از 1300 ســال همچنان سخنانش زنده بماند، گویی که این سخنان همین 
دیروز به مناســبت حوادث کشور گفته شده است و مو به مو به آثار اغتشاشات و 

عوامل ریشه ای آن اشاره دارد.
ادامه دارد

رنج روحی روانی ثروتمندان
 بیشتر از سایر اقشار است!

)بدان ای ســالک راه خدا!( فرزندم! کر و فر دنیا )رو کردن و پشــت 
کردن دنیا( و نشــیب و فراز آن به سرعت می گذرد و همه زیر چرخ های 
زمان خرد می شویم و من آنچه ماحظه کردم و مطالعه در حال قشرهای 
مختلف، به این نتیجه رسیده ام که قشرهای قدرتمند و ثروتمند، رنج های 
درونی و روانی شان از سایر اقشار بیشتر، و آمال و آرزوهای زیادی که به 

آن نرسیده اند، بسیار رنج آورتر و جگرخراش تر است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعده دیدار، نامه های امام خمینی)ره( به فرزندش سیداحمد، ص 124

از مهم ترین سنت ها و قوانین الهی حاکم بر هستی سنت های ابتاء و کیفر است. از نظر قرآن، 
انسان ها در دنیا با دو روش نعمت و نقمت آزموده می شوند؛ بنابراین نمی توان هر نعمتی را خیر 
و هر نقمتی را شر دانست؛ زیرا گاه انسان با مال و ثروت و نعمت آزموده می شود و گاه دیگر 
با فقدان مال و ثروت وفقر. لذا نمی تواند گمان کند که نعمت و دارایی، بیانگر اکرام و تکریم 

الهی نسبت به اوست، یا نقمت و نداری، اهانتی از سوی خدای کریم در حق اوست.

 برخی از مــردم از قطع رزق و روزی ناله 
دارند،  که بخشی از تنگدستی براساس 
ابتاء اســت؛ اما بسیاری از مشکات در 
این ارتباط به گناه باز می گردد؛ زیرا از نظر 
قرآن، گناه، موجب دفع شدن و قطع روزی 

از انسان می شود.

مهم ترین اثر گناهان در زندگی دنیوی در 
حوزه اقتصادی خودنمایی می کند که قوام 
فرد و اجتماع به آن است. کاهش بارندگی، 
افزایش سیل و بایا و بیماری ها در گیاهان 
و جانوران و محیط زیســت از جمله آثار 

گناهان و دستاوردهای بد بشری است.

کســی کــه در مصیبت ها و ســختی ها 
صبرپیشــه می کند باید به این امر ایمان 
داشته باشد که خدای عالم و حکیم و قادر 
و معطی براساس مشیت حکیمانه خویش 
چیزی را به شخص می دهد یا می گیرد که 
هم به مصحلت شــخص و هم براساس 

اهداف هستی و خلقت است.

سنت های ابتاء و کیفر گناه در دنیا
از نظر آموزه های قرآن، سنت ها و قوانینی بر هستی از جهان و جان و 
جامعه حاکم است که شناخت آنها می تواند در فهم حوادث و رخدادها و 
سفارش های مربوط به آن موثر و مفید باشد. از این رو خدا بارها در قرآن 
به ســنت های گوناگون و متنوع الهی اشاره می کند و حتی مصادیقی از 
تاثیر آن را بیان کرده و توصیه هایی در قالب عبرت گیری بیان می کند 
تا براساس خیر و شر آثار، توجه خاصی به علل و عوامل آن داشته باشیم 

و عامل زشتی را تکرار نکنیم که آثار زشتی را به دنبال دارد.
از مهمترین سنت ها و قوانین الهی حاکم بر هستی سنت های ابتاء 
و کیفر اســت. از نظر قرآن، انسان ها در دنیا با دو روش نعمت و نقمت 
آزموده می شوند؛ بنابراین نمی توان هر نعمتی را خیر و هر نقمتی را شر 
دانست؛ زیرا گاه انسان با مال و ثروت و نعمت آزموده می شود و گاه دیگر 
با فقدان مال و ثروت وفقر. لذا نمی تواند گمان کند که نعمت و دارایی، 
بیانگر اکرام و تکریم الهی نسبت به اوست، یا نقمت و نداری، اهانتی از 

سوی خدای کریم در حق اوست.)فجر، آیات 15 تا 17(

تغییر جامعه
 در گرو تغییر انسان ها

وقتی انســان ها خودشان را تغییر می دهند، جامعه را هم تغییر 
ُروا َما بِأَنُْفِسِهْم؛ در حقیقت  ُر َما بَِقْوٍم َحَتّی یَُغِیّ می دهند: ان اهَ َا یَُغِیّ
 خدا حال قومی را تغییر نمی  دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.

)رعد، آیه 11(
این تغییر همیشه هم مثبت نیست و گاه منفی است.)رعد، آیات 
11 ( پس نباید به هر تغییری دلخوش داشت و اصل تغییر را خوب 
و ارزشی دانست؛ بلکه گاه ممکن است تغییر، ضد ارزشی و بد باشد؛ 
چنانکه هر تغییری باید دست کم گروهی باشد تا تاثیر مثبت و منفی 
خودش را بگذارد: این کیفر بدان سبب است که خداوند نعمتی را که 
بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی  دهد مگر آنکه آنان آنچه را در دل 

دارند تغییر دهند و خدا شنوای داناست.)انفال، آیه 53(
پس هر چه دامنه و گستره تغییر، وسیع ترباشد، تاثیرات آن نیز 
گسترده تر خواهد بود؛ همچنان که تغییرات فکری - فرهنگی همواره 

کندتر و آهسته تر ، ولی عمیق تر و پایدارتر است.
از نظر قرآن، ملت ها و حکومت ها بازتاب دهنده افکار و رفتارهای 
مشترک هســتند؛ زیرا حتی در دولت هایی که گروهی مستضعف 
محکوم به پذیرش حاکم مســتکبر هســتند؛ این ظرفیت را خود 
مســتضعفان ایجاد کرده اند که چنین دولت هایی بر سرکار بیایند؛ 
از همین رو خداوند وعده می دهد که هم ،مستکبران را دو چندان 
عذاب کند؛ چون گمراه و گمراه کننده بودند؛ و هم مســتضعفان را 
دو چندان عذاب کند؛ زیرا خودشــان گمراه و تقویت کننده گمراه 
کنندگان بودند و با پذیرش ظلم و منظلم شدن، ظالمان را تقویت 
کرده اند.)غافر، آیــه 47؛ ابراهیم، آیه 21؛ و نیز نگاه کنید: احزاب، 

آیات 67 و 68؛ اعراف، آیه 38(
البته تاثیر دولت ها بر ملت ها قوی تر است؛ از این رو گفته شده 
است: الناس علی دین ملوکهم؛ مردم بر دین حاکمان خویش هستند.

)بحاراانوار، ج 102، ص 7(
امیرمومنان علی)ع( بر همین اساس می فرماید: »اَلّناُس بِاَُمرائِِهْم 
اَْشَبُه ِمْنُهْم بِآبائِِهْم؛ مردم به امیران و حاکمان خود شبیه تر هستند 

تا به پدران خود. )تحف العقول، ص208(

مهرعلی حقیقت خواه

بســیاری از مردم وقتی در تنگناهای اقتصادی یا بیماری سخت یا بی درمان گرفتار می شوند، دنبال عواملی می گردند که 
شاید بتوان گفت هیچ ارتباطی در ایجاد یا رفع یا دفع مشکات و بیماری ها ندارد؛ از این رو، به هر دری می زنند کمتر جواب 
می گیرند و مشــکات و مصیبت های آنان پایان نمی یابد؛ زیرا آنان از عوامل اصلی ایجادی و بقایی مشــکات و بیماری ها و 
مصیبت ها غافل هستند. از نظر قرآن، اصلی ترین عامل بسیاری از مشکات و مصیبت ها، گناهانی است که شخص یا اجتماع 
مرتکب می شــوند، هر چند که ممکن است بخشی از آنها در قالب سنت الهی ابتاء و امتحان باشد؛ اما هرگز نمی توان سنت 
مجازات و کیفر الهی در دنیا را نادیده گرفت؛ زیرا خدا هر چند بصراحت در قرآن بیان داشته که انسان ها تنها بخش کوچکی 
از کیفر خطاهای عملی و گناهان خویش را در دنیا می بینند، ولی همین بخش کوچک و محدود، خود آثار بسیار زیانباری در 
زندگی فرد و اجتماع بجا می گذارد که قرآن به آنها پرداخته است. نویسنده دراین مطلب براساس آموزه های قرآن، آثار گناهان 

را در زندگی دنیوی تبیین کرده است. 

عواقبگنـاه
درزنـدگی

سنت ابتاء: خدا درباره ابتاء و آزمون های الهی با نقمت و مصیبت 
می فرماید: و قطعا شما را با چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهشی 
در اموال و جانها و محصوات می  آزماییم و مژده ده صابران و شکیبایان 
را، همان کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد می  گویند ما از آن خدا 
هســتیم و به سوی او باز می  گردیم، بر ایشان درودهای متصل الهی و 
رحمتی از پروردگارشان باد و راه یافتگان هم خود ایشانند. )بقره، آیات 

155 تا 157(  
در این آیات بیان شده که صبر در مصیبت، خود عاملی مهم در ایجاد 
ظرفیت های جدید برای انسان و شرح صدر وی خواهد داشت که بطور 
طبیعی آثار دنیوی و اخروی آن بســیار با اهمیت است؛ زیرا رستگاری 

ابدی در تبدیل تهدیدها به فرصت ها از طریق صبر است. 
کســی که در مصیبت ها و سختی ها صبرپیشه می کند باید به این 
امر ایمان داشته باشد که خدای عالم و حکیم و قادر و معطی براساس 
مشیت حکیمانه خویش چیزی را به شخص می دهد یا می گیرد که هم 
به مصحلت شخص و هم براساس اهداف هستی و خلقت است. به سخن 
دیگر، باید به امر غیبی دیگری چون ام الکتاب و لوح محفوظ)نمل، آیه 
40؛ ق، آیه 4؛ بروج، آیه 22( ایمان داشــته باشــد که در آن همه چیز 
براساس هدف خلقت نوشــته شده و از سوی فرشتگان و دیگر عوامل 
اجرایی در حال اجرا شدن است.)جاثیه، آیه 29( بنابراین، شخص مومن 
براساس خیالبافی و تفاخر، رفتاری را انجام نمی دهد، بلکه براساس حقایق 
هستی و حاکمیت و مالکیت خدا با موضوع برخورد می کند. پس نسبت 
به داده های الهی شــادمانی فرحناک از خــود بروز نمی دهد؛ چنان که 
نسبت به گرفته های الهی در قالب نقمت امید خویش را از دست نداده 
و گرفتار یاس نمی شــود)حدید، آیه 22 و 23(؛ زیرا می داند که خدایی 
که خلقت را به شخص اعطا و بخشیده و او را آفریده، به عنوان ربوبیت 
او را در مســیر اهداف کمالی هستی از درون و برون هدایت می کند و 

چیزی نسبت به او کم نمی گذارد: َقاَل َربَُّنا الَِّذي أَْعَطی ُکَلّ َشْيءٍ َخلَْقُه 
ثَُمّ َهَدی.)طه، آیه 50(

ابتاء و آزمون های الهی، در قالب نعمت و نقمت آثار و برکاتی دارد 
که یکی از مهم ترین آنها مقام امامت است که به حضرت ابراهیم)ع( داده 
شده است)بقره، آیه 124( و انسان های مومن می توانند به چنین مقام از 
طرق مختلف از جمله بهره گیری از ابتائات الهی برسند.)فرقان، آیه 74(

از نظــر قرآن، همگان گرفتار ابتائات الهی هســتند و این قانون و 
سنت فراگیر است.)عنکبوت، آیات 2 و 3( بنابراین، مومنان نیز گرفتار 

ابتائات خواهند بود.)احزاب، آیه 11(
سنت کیفر در دنیا: چنان که گفته شد مصیبت ها و نقمت ها در دنیا 
به دو بخش ابتایی و کیفری تقسیم می شود که بخشی از مصیبت های 
الهی که انسان بدان گرفتار می شود، برخاسته از سنت کیفر است؛ زیرا 
از نظر قرآن، هر کســی عملی خوب یا بد داشــته باشد، در همین دنیا 
بخشــی از آن را می بیند؛ چنان که اگر انسان یا اجتماعی ایمان و تقوا 
داشــته باشد، اموری چون برکات آسمانی)اعراف، آیه 96(، اجتماعی با 

امنیت و اطمینان)نحل، آیه 112(، فرقان)انفال، آیه 29(، راه برونرفت 
از مشــکات و مصیبت ها، تکفیر گناهان و سیئات، بخشش گناهان و 
همچنین رفع و دفع مشکات و مانند آنها را خدا به آن نشان می دهد.

)طاق، آیات 2 و 3( 
اما اگر به جای ایمان و تقوا گرفتار کفر اعتقادی و فجور رفتاری شود، 
خدا در همین دنیا نیز او را کیفر می دهد.)نحل، آیه 112؛ اعراف، آیه 96(
خدا بصراحت در باره دچار شــدن انسان ها به تنگناهای گوناگون از 
روانــی و مادی به عنوان کیفر عمل بد می فرماید: و هر کس از یاد من 
دل بگرداند، در حقیقت زندگی تنگ و ســختی خواهد داشــت؛ و روز 

رستاخیز او را نابینا محشور می  کنیم. )طه، آیه 124( 
بر اســاس این آیه هر کسی که از ذکر الهی اعراض کند و به نوعی 
کفر علمی و عملی داشــته باشد، در همین دنیا پیش از محشور شدن 

در قیامت، گرفتار تنگدستی و تنگناهای دیگر می شود.
البته آنچه انسان دردنیا از پاداش، مجازات و کیفر نسبت به اعمال 
خوب و بد می بیند، همه مجازات و کیفر یا پاداش نیســت، بلکه تنها 
گوشه ای از آن است. همچنین خداوند اشخاص را برای همه اعمال بدشان 
در همین دنیا مجازات نمی کند، بلکه تعداد بی شــماری گناهان را خدا 
عفو می کند و می بخشــد و نادیده می گیرد؛ پس آنچه بر سر آدمی در 
دنیا می آید در آن بخشی که مربوط به ابتاء نیست، نتیجه تعدادی از 
گناهان و خطا هایی اســت که انجام می دهد نه همه آنها؛ چنانکه خدا 
می فرماید: َوَما أََصابَُکْم ِمْن ُمِصیَبْهً َفِبَما َکَسَبْت أَیِْدیُکْم َویَْعُفو َعْن َکِثیٍر؛ 
و هر گونه مصیبتی به شــما برسد، به سبب دستاورد خود شماست و 

خدا از بسیاری درمی  گذرد. )شوری، آیه 30(
آثار گناهان در زندگی دنیوی

اکنون که با ســنت های دو گانه خدا در ابتاء و کیفر در دنیا آشنا 
شدیم، باید توجه داشته باشیم که هر انسانی اگر به یکی از این مصیبت ها 
و نقمت ها دچار اســت، هماره استغفار و توبه کند تا در هر حال از این 
مشکات بیرون آید؛ زیرا از نظر قرآن، برای رفع و دفع با و مصیبت و 
نیز جلب منفعت و رحمت الهی، استغفار و توبه، بهترین ابزار و وسیله 
کارآمد است.)هود، آیه 52( خدا می فرماید:و اوست کسی که توبه را از 
بنــدگان خود می  پذیرد و از گناهان درمی  گذرد و آنچه می  کنید می  

داند.)شوری، آیه 25؛ نگاه کنید: توبه، آیه 66(
بــرای اینکه مراقب اعمال خویش و دیگران در قالب وایت متقابل 
اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر باشیم تا از برکات آن بهره مند 

و از عواقب بد و مصیبت بار نابهنجاری ها دور باشیم، بهتر آن است که 
نگاهی به مهم ترین آثار گناهان در زندگی دنیوی داشــته باشیم تا این 
گونه به درمان و راه برونرفت از مشکات و مصیبت ها بپردازیم. از جمله 

مهم ترین آثار گناهان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- آسیب اقتصادی: مهم ترین اثر گناهان در زندگی دنیوی در 
حوزه اقتصادی خودنمایی می کند که قوام فرد و اجتماع به آن اســت.

)نساء، آیات 5 و 34( کاهش بارندگی، افزایش سیل و بایا و بیماری ها 
در گیاهان و جانوران و محیط زیست از جمله آثار گناهان و دستاوردهای 

بد بشری است.)هود، آیه 52؛ نوح، آیات 10 تا 12؛ روم، آیه 41(
2- اخراج از خانه و تبعید: برخی از گناهان مجازات قانونی در 
پی دارند که از جمله آنها می توان به گناه اراجیف خبری تهدید کننده 
امنیت اجتماع اشــاره کرد که موجب تبعیــد از خانه و محیط زندگی 
می شــود.)احزاب، آیات 60 و 61( همچنین ارتکاب فحشای آشکار از 

سوی زن مطلّقه، مجوز اخراج وی از خانه شوهر است؛ در حالی که اگر 
چنین نکند، تا پایان عده سه ماهه خویش می تواند در آن خانه سکونت 

داشته باشد.)طاق، آیه 1(
3- انقــراض تمدن ها: تمدن ها در هر درجه ای از پیشــرفت و 
شکوفایی باشد، به سبب گناه و جرم ها دچار فروپاشی و نیستی می شود. 
این سنت الهی در کیفر گناهکاران در دنیا است. بنابراین، آثار گناه محدود 
به دایره فردی و شخصی نمی شود، بلکه آثار آن در اجتماع و جهان مادی 

بشر نیز خودنمایی می کند.)انعام، آیه 6؛ غافر، آیه 21(
4- هتک حرمت و بی آبرویی: همان طــوری که گناه موجب 
بی آبرویی انسان در قیامت می شود)قلم، آیات 10 تا 16(، براساس سنت 
کیفر در دنیا، شخص در همین دنیا نیز دچار بی آبرویی می شود و عرض 

و آبرویش می رود.)اعراف، آیات 19 تا 27؛ طه، آیات 120 و 121(
5- بی برکتی: از نظر قرآن، ایمان، تقوا و اعمال صالح، عامل برکت 
و افزایش رزق و روزی مادی و معنوی است)اعراف، آیه 96(؛ در مقابل، 

کفر و فجور و گناه عامل بی برکتی در زندگی است.)بقره، آیه 276(
6- بی حیایی و بی عفتی: انســان های مومن و متقی، اهل حیا 
و عفت هســتند و آبرو برای ایشــان بسیار مهم و اساسی است و کاری 
نمی کنند که نشــان  دهنده بی حیایی و بی عفتی باشــد هر چند که از 
جهات مختلفی همچون اقتصادی یا نیاز جنســی در فشار باشند)بقره، 
آیه273؛ نســاء، آیه 6؛ نور، آیات 33 و 60(؛ در مقابل، انسان های کافر 
و فاجر، انسان های بی حیایی هستند که نه تنها هنجارشکنی می کنند، 
بلکه دیگران را به آن تشــویق کرده و باشگاه بی حیایی و فسق و فجور 
راه اندازی می کنند و به اعمال شــنیع و وقیح چون همجنس گرایی رو 
آورده و آن را تبلیغ بلکه قانونی می کنند به طوری که اهل حیا و عفت 
امکان بقا در آن محیط زیست را نداشته باشند.)اعراف، آیات 80 تا 82؛ 
نمــل، آیه 56؛ عنکبوت، آیه 29؛ هود، آیات 77 و 78( البته برخی در 

نهان اقدام به کارهای زشــت می کنند که بیانگر بی حیایی آنها نسبت 
به خدا اســت که این خود نیز بســیار غلط است؛ زیرا خدا همه چیز را 
می بیند و شخص اگر خود را در محضر خدای بصیر بداند، می بایست از 
چنین کاری اعراض کند. به سخن دیگر، بی حیایی گناهکاران در برابر 
خدا، به رغم شــرم و حیا از مردم، خود گناهی بس بزرگ اســت که به 
سبب افزایش گناه از این افراد صادر می شود.)نساء، آیات 107 و 108(

7- روحیه استکباری: برخی از رفتارهای اجتماعی چون ایجاد 
روحیه استکباری در افراد که خود تبعات زیانباری در دنیا و آخرت دارد، 
برخاســته از گناه و رفتارهای خاف قانون و مجرمانه است.)اعراف، آیه 

133؛ جاثیه، آیات 7 و 8 و 31(
8- بروز زشــتی ها: انسان همواره در تاش اســت تا به اشکال 
گوناگون از جمله لباس، زشــتی های ظاهری خویش را بپوشــاند یا با 
کارهای خاصی زشتی های کامی و رفتاری و باطنی خویش را پوشش 

دهد تا دیده نشود؛ از نظر قرآن، کسانی که گناه می کنند، باید متوجه 
باشــند که گناه موجب می شود تا زشتی های آنان آشکار شود.)اعراف، 

آیات 19 تا 22؛ طه، آیه 121(
9- بینش غلط: گناهکاران نسبت به حقایق هستی بینش واقعی و 
حقیقی ندارند؛ زیرا گناه دریچه ادراکی آنان را بسته است، هر چند که 
همه ابزارهای شــناختی و ادراکی آنان سالم است؛ اما قلب آنها با گناه 
بسته یا زنگار گرفته است.)مطففین، آیه 14؛ بقره، آیه 7 تا 10( از نظر 
قرآن، گناه، مانع بینش صحیح و زمینه ســاز ارزیابی غلط از راه رشد و 

هدایت است.)مطففین، آیات 29 تا 32(
10- تباهی و سقوط نفس: گناه، مایه تباهی نفس و سقوط آدمی 
است و انسان را از مقام انسانیت به مقام حیوانیت بلکه حتی نبات و جماد 
ساقط می کند؛ چنانکه خدا در آیات قرآن بیان کرده است.)شمس، آیات 

7 تا 10؛ اعراف، آیه 179؛ جن، آیه 15؛ انبیاء، آیه 98؛ و آیات دیگر(
11- تشــریع و بدعت در دین: از جمله آثار گناه این است که 
شخص به خدا افترا بسته و در دین بدعت کرده و حال خدا را حرام و 
حرام خدا را حال می شمارد و دین جدیدی وضع می کند.)نساء، آیه 46(

12- تشدید در احکام: از دیگر آثار گناه آن است که خدا در احکام 
تکلیفی و وضعی بر گناهکار سخت می گیرد و مجازات را تشدید می کند 
)انعام، آیه 126(؛ زیرا هر زمانی که یهود مرتکب گناه می گشــتند، با 

تحریم کیفر می شدند. )روح المعانی، ج 5، جزء 8، ص 72(
13- سنگدلی: انســان های گناهــکار از رقت قلب بی بهره شده و 
گرفتار سنگدلی می شوند که آثار آن در حوزه ادراکی و رفتاری خودنمایی 

می کند.)نساء، آیه 46(
14- لعن و غضب الهی: از نظر قرآن گناهکاری و عصیان ورزی 
نسبت به خدا و آموزه های دستوری و احکامش موجب لعن الهی و غضب 

خدا می شود.)همان؛ بقره، آیه 90؛ آل عمران، آیه 112(
15- تحیر و سرگردانی: گناه همان گونه که موجب بینش غلط و 
عدم درک درست می شود، همچنین در عمل و رفتار موجب سرگردانی 
و تحیر می شــود و شخص در عمل نمی داند چگونه عمل و رفتار کند.
)مائده، آیات 21 تا 26؛ حجر، آیات 58 و 72؛ شعراء، آیات 222 تا 225(

16- تخریب محیط زیست: از نظر قرآن، گناه انسان نه تنها در 
فرد و اجتماع تاثیر منفی دارد، بلکه بر محیط زیست گیاهی و جانوری 
و آب و هوایی و مانند آنها نیز تاثیر منفی دارد. از نظر قرآن، گناه، موجب 
تخریب محیط زیست و مایه نابودی سرزمینهای آباد با کاهش باران و 
یا ایجاد سیل و توفان و مانند آنها می شود به طوری نعمت ها به نقمت 
تبدیل شــده و انسان از برکات آسمانی و زمینی بی بهره می ماند.)هود، 

آیات 78 و 82؛ اسراء، آیات 16 و 17؛ نمل، آیات 45 تا 58؛ روم، آیه 41(
17- نابودی و حبط عمل: کفر و بی ایمانی عامل اصلی حبط عمل 
است. انسانی که با ایمان و عمل صالح اندوخته ای فراهم آورد با گناه کفر 
آن را از دست می دهد.)فرقان، آیات 22 و 23؛ مائده، آیه 5؛ محمد، آیه 
33( امــام صادق)ع( فرمود: مقصود از »یکفر باإیمان« عمل نکردن به 

امر خدا است. )تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 595، ح 61 - 62 و 66(
18- خشکسالی: کاهش باران و بروز خشکسالی در محیط هایی که 
بطور طبیعی ترسالی برای آن عادی و معمولی است، یکی از آثار گناهان 
است.)هود، آیه 52؛ شوری، آیات 28 تا 30؛ نوح، آیات 10 تا 12؛ مجمع 
البیان، ج 5 - 6، ص 258 و نیز مجمع البیان، ج 9 - 10، ص 543( در 
این آیات آمده که چگونه باران ها و ترسالی های قوم نوح و هود علیهما 
السام تبدیل به خشکسالی شد و آنها گرفتار قحطی و بدبختی شدند.

19- قطع روزی: برخی از مــردم از قطع رزق و روزی ناله دارند، 
در حالی که بخشــی از تنگدستی براســاس ابتاء است؛ اما بسیاری از 
مشــکات در این ارتباط به گناه باز می گردد؛ زیرا از نظر قرآن، گناه، 
موجب دفع شــدن و قطع روزی از انسان می شود. به سخن دیگر، گاه 
روزی می آید و انسان آن را با کفران نعمت از دست می دهد، گاه دیگر، 

روزی و رزق تعیین شده خویش را با گناه اجازه نمی دهد تا به او برسد 
و از آن بهره مند شود. از همین روگفته می شود که گناه هم دفع روزی 
می کند و هم رفع روزی)قلم، آیات 30 تا 33(؛ امام باقر)ع( ضمن قرائت 
آیــات مزبور فرمود: گاهی بنده گناهی می کند و روزی از وی دفع می 

شود. )تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 395، ح 47(
20- سبک مغزی و سفاهت: از آثار مخرب و زیانبار گناه آن است 
که انسان را دچار سبک مغزی و سفاهت می کند، به طوری که عقل وی 
به جای آنکه رشد کند و به کمال برسد، در مسیر سقوط قرار گرفته و 
سفاهت بر آن عارض می شود.)یوسف، آیات 32 و 33( باید توجه داشت 
که جهل در آیات قرآن گاه در برابر علم و گاه در برابر عقل قرار می گیرد؛ 
بنابراین، وقتی گفته می شــود شــخص جاهل است به معنای نادانی و 
بی خردی است. سفیه کسی است که خرد و عقل او سبک شده و توانایی 
خود را برای درک و فهم از دست داده است و حقایق را درک نمی کند 
یا وارونه درک می کند و همین امر موجب می شود تا از حقایق اعراض 
کند.)بقره، آیه130( اصوا گناه موجب ســقوط نفس و کاهش قدرت 
ادراکی آن می شود؛ زیرا نفس با گناه دفن می شود.)شمس، آیات 7 تا 10(

21- ســلب نعمت و رفع آن: چنانکه گفته شد، گناه هم موجب 
دفع نعمت اســت و اجازه نمی دهد رزق و روزی به شخص برسد و هم 
موجب رفع و ســلب نعمت است؛ یعنی نعمتی را که دارا است از دست 
می دهد. از همین رو خدا به مردم هشــدار می دهد که گناه، باعث زوال 
نعمت بلکه حتی بدتر آن موجب تبدیل نعمت به نقمت براساس سنت 
کیفر می شود.)انعام، آیات 6 و 146؛ اعراف، آیه 96؛ انفال، آیات 52 و 53(
22- شکست: گناه و عصیان، مانع پیروزی و موجب شکست است. 
پس کســانی که در زندگی فردی و اجتماعی گرفتار شکست هستند، 
باید توجه داشــته باشند که گناه می تواند موجب آن باشد.)آل عمران، 

آیات 152 و 165(
23- ضعف و ناتوانی: گناه و انحراف، موجب ضعف انسان و از دست 

دادن توانایی های خود اوست.)نوح، آیات 10 تا 12(
24- ظلمت و از دســت دادن نور و نورانیت: گناه، موجب فرو 
افتادن انسان در ظلمت و تاریکی است و انسان از نور و نورانیت درونی 
و بیرونی بی بهره مانده و احساس بودن در تاریکی به او دست می دهد.

)یونس، آیه 27(
25- انواع عذاب دنیوی: گناه عامل انواع عذاب های دنیوی برای 
شــخص یا اجتماع اســت که در آیات قرآن با  اشاره به اقوام پیشین به 
آنها پرداخته شــده است.)کهف، آیات 65 تا 81؛ عنکبوت، آیات 39 تا 

40؛ ق، آیات 5 تا 15(
26- فقر و نداری: گناه و ناسپاسی، موجب گرفتاری به فقر و ذلت 
در دنیا می شــود. پس این گونه نیست که فقر تنها به سبب ابتاء الهی 
باشــد )فجر، آیه 16(، بلکه به سبب گناه نیز هست.)بقره، آیه 61( راه 
درمان نیز اســتغفار وتوبه است. اگر انسان در شرایط ابتایی نیز باشد 
می تواند با توبه و استغفار و نیز انفاق از هر چه دارد، از فقر رهایی یابد؛ 
زیرا خدا بصراحت می فرماید: بر توانگر اســت که از دارایی خود هزینه 

کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده انفاق نماید. 
خدا هیچ کس را جز به قدر آنچه به او داده اســت، تکلیف نمی  کند؛ 
خدا بزودی پس از دشواری آسانی فراهم می  کند )طاق، آیه 8( پس با 
انفاق می توان از عسر و سختی و نداری به یسر و آسانی و دارایی رسید.

27- مصیبت: آلوده شــدن به گناه، موجب ابتــا به مصایب و 
گرفتاریها در دنیا می شــود.)روم، آیه 41؛ شــوری، آیه 30( مقصود از 
»الفساد« در آیه، طبق فرموده امام صادق)ع(گناهان انسان است )تفسیر 
نورالثقلین، ج 4، ص 190، ح 81( و منظور از عقوبت فساد آنان گرفتاری 
به قحطی، حاکمان و والیان جور و ظلم و ستم و مانند آنها است. )مجمع 

البیان، ج 7 - 8، ص 480(
28- نفوذ شیطان: نفوذ شیطان در آدمی و القای وسوسه هایش، 
بر اثر گناه اســت.)آل عمران، آیه 155( ظاهر آیه این است که پاره ای 
از گناهان که مســلمانان پیشــتر مرتکب شده بودند به شیطان امکان 
داد تا آنان را اغوا کرده، به فرار از جنگ وا دارد. )المیزان، ج4، ص51(
29- هاکت جان و جامعه و تمدن ها: ابتای جوامع و انســانها 
به هاکت و عذاب، بر اثر جرم و گناه اســت که بارها بیان شــده است.

)اسراء، آیه 16؛ شمس، آیات 11 تا 14(
30- بیماری هــای روانی همانند یاس و نومیدی: از دیگر آثار 
مهم گناه در زندگی شــخصی و فردی، گرفتاری به انواع بیماری ها در 
حوزه روانی اســت، از جمله نومیدی و یاس)زمر، آیه 53(، سنگدلی و 
زنگار گرفتگی قلب و ناتوانی در تشخیص حق و باطل و گرایش نسبت 
به باطل و فجور به جای پرهیز از آن )شمس، آیات 7 تا 10؛ بقره، آیه 
7(. امام باقر)ع( ضمن بازگو کردن تأثیر گناه در قلب آدمی و سیاه شدن 
دل با گناهان زیاد، به آیه 14 مطففین تمّسک کرد. )تفسیر نورالثقلین، 
ج 5، ص 531، ح 22( در آیــات قرآن از گناه به عنوان مهم ترین مانع 
در ایمان پذیری، حق پذیری، برخورداری از رحمت الهی، مانع رشــد، 
مانع شــناخت و مانند آنها یاد شده اســت که به حوزه روانی و باطنی 

انسان باز می گردد.
البته در آیات قرآن آثار دیگری بیان شده که بخشی به آثار دنیوی و 
برخی به آثار اخروی گناه اشاره دارد. با توجه به حوصله مقاله به همین 

مقدار بسنده می شود.



ورزشی

از امروز پرجمعیت تریــن قاره جهان در فوتبال 
غرق می شود. برای عاشقان فوتبال گذراندن روزهای 
سرد زمســتان با تماشــای فوتبال های پرهیجان 
بهترین راه رسیدن به بهار اســت؛ بهاری که برای 

کشور قهرمان ۱۱ بهمن و زودتر از همیشه می رسد.
از زمانی که اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم 
گرفتند تا آسیا بعد از آمریکای جنوبی، دومین قاره ای باشد 
که در آن کشورها، تحت عنوان مسابقاتی به نام جام ملت ها 
با هم مسابقه دهند، تقریبا ۶۳ سال می گذرد. در این زمان 
طوانی اتفاقات زیادی افتاده است. کشورهایی از قاره آسیا 
جدا و کشــورهای جدیدی به این مســابقات اضافه شدند. 
برخی از کشــورها به دایل مختلــف تحت عنوان نام های 

مختلف در طول این سال ها وارد مسابقات می شدند.
جــام ملت های پیش رو از امروز )15 دی ( به میزبانی 
امارات آغاز می شود اولین دوره ای است که با حضور ۲۴ تیم 
برگزار می شــود. قرقیزستان، فیلیپین و یمن اولین حضور 
خــود در این رقابت ها را تجربه می کننــد. البته یمن قبا 
تحــت نام یمن جنوبی در جام ملت ها شــرکت کرده بود. 
دو تیم برتر هر گروه به همراه چهار تیم سوم برتر، 1۶ تیم 

مرحله یک هشتم را تشکیل می دهند.
مسابقات از ســاعت 19:۳0 با بازی امارات- بحرین از 
گروه A  افتتاح می شود. گروهی که ویتنام و هند هم در آن 
حضور دارند. به احتمال زیاد امارات شــانس نخست صعود 
از این گروه اســت و بحرین و تایلند باید برای دوم شدن با 
یکدیگر رقابت کنند. اماراتی ها بزرگترین ستاره خود یعنی 
عمــر عبدالرحمان را در این جام بــه دلیل مصدومیت در 

اختیار ندارند.
استرالیا با نشــان قهرمانی دوره پیش در گروه B برای 
صعود کار سختی ندارد و رقیبانش یعنی سوریه، فلسطین 
و اردن رقابت فشــرده ای برای صعــود به عنوان تیم دوم و 
شــاید یکی از تیم های برتر سوم دارند. فلسطین با تساوی 
برابر ایران نشــان داد حریف دست و پا بسته ای برای هر ۳ 

تیم نخواهد بود.
ژاپن با بیشــترین قهرمانی)۴ بار( و با یک مربی وطنی 
در گــروه F قرار دارد. اگر همه چیز عادی پیش برود عمان 
و ترکمنستان نمی توانند برای سامورایی ها دردسر درست 
کنند و فقط ازبکستان به اصطاح می تواند یقه آنها را بگیرد. 

ازبکستانی که تیم امیدش را از چند سال قبل تا امروز حفظ 
کرده و با ترکیبی یکدست و آماده وارد مسابقات می شود.

لقب ســرحال ترین تیــم این جام شــاید برازنده کره 
جنوبی باشد. آنها در بازی های دوستانه اخیر خود اروگوئه 
را شکســت دادند و برابر شیلی به تســاوی رسیدند. البته 
آخرین بازی آنها برابر عربســتان بود که بدون گل به پایان 
رســید. کره ستاره های زیادی دارد که آماده ترینشان سون 
هیونگ مین، شــماره هفت تاتنهام اســت. آن ها آنقدر به 
صعود از گروهشــان اطمینان دارند کــه موافقت کرده اند 
که ســون از بازی سوم گروهی به جمع ملی پوشان کره ای 
اضافه شود و تا قبل از آن برای تاتنهام بازی کند. از ۳ تیم 
دیگر گروه سوم فقط چین سابقه حضور در این رقابت ها را 
دارد و فیلیپین و قرقیزســتان باید مراقب باشند در اولین 
حضورشــان تجربه بدی را پشت ســر نگذارند. اگر ژاپن و 
کره جنوبی به عنوان صدرنشــین صعود کنند و به فینال 
برســند قطعا یکی از جذاب ترین فینال های تاریخ آسیا را 

شاهد خواهیم بود.
عربســتان سرگروه گروه E اســت؛ رده بندی این گروه 
با حضور قطر، لبنان و کره شــمالی شــاید از دیگر گروه ها 
کمی سخت تر باشد اما در شــرایط عادی عربستان و قطر 

گزینه های نخســت صعود هســتند. ژاوی ســتاره سابق 
بارســلونا و فعلی السد قطر شــانس قطر برای قهرمانی را 
بیشتر از عربســتان در نظر گرفته است. بیشتر بنگاه های 
شرط بندی روی قهرمانی تیمی شرط بسته اند که در گروه 
D با عراق، ویتنام و یمن همگروه اســت. ایران با کی روش 
از شانس باایی برای قهرمانی برخوردار است مخصوصا اگر 
در گروهش صدرنشین شــود تا نیمه نهایی حریف بزرگی 
در مســیرش قرار نمی گیرد. ۸ سال از حضور کی روش در 
تیم ملی ایران می گذرد و قهرمانی در جام ملت های آســیا 
می توانــد هم مردم و هم کــی روش را راضی کند. هرچند 
کی روش به دست آوردن قلب مردم را بااتر از جام قهرمانی 

می داند.  
11 بهمن جام قهرمانی روی دســت یکی از کاپیتان ها 
باای ســر می رود؛ ممکن است ژاپن قهرمان شود و فاصله 
را با رقیبانش بیشتر کند. شاید کره جنوبی بعد از 59 سال 
ســومین قهرمانی اش را جشن بگیرد. عربستان و ایران هم 
اگر قهرمان شــوند، کنار ژاپن با ۴ قهرمانی قرار می گیرند. 
استرالیا را هم نباید فراموش کنیم که می تواند به تیم هایی 
که پشت سر هم قهرمان شده اند بپیوندد. شاید هم عراق که 
در سال ۲00۷ با شگفتی سازی قهرمان شد. هر چه هست 

فوتبال آسیا یک ماه پرهیجان را پیش رو دارد؛ فوتبالی که 
خاصیتش غافلگیری است پس خودتان را برای هر اتفاقی 

از حاا آماده کنید.
تقابل مربیان مطرح دنیا

یکی دیگر از نکات جالب توجه در این دوره از رقابت ها 
حضور مربیان با ملیت های مختلف از اقصی نقاط دنیا روی 
نیمکت تیم های قاره کهن اســت. ترکمنستان، ژاپن، کره 
شــمالی، استرالیا و فلســطین تنها تیم هایی هستند که از 
ســرمربی وطنی و بومی بهره می برنــد و هدایت 19 تیم 
دیگر حاضر در این رقابت ها را بر عهده ســرمربیان خارجی 
که بیشــتر آنان اروپایی اند، می باشد. در ذیل نگاهی کوتاه 
به مربیان تیم های شــرکت کننده در هفدهمین دوره جام 

ملت های آسیا  داریم: 
* ایران: کارلوس کی روش....................................................... پرتغال
* یمن: یان کوزیان.................................................................. اسلواکی 
* ویتنام: هانگ سئو پارک............................................... کره جنوبی 
*عراق: سرکو کاتانچ................................................................ اسلوونی
* بحرین: میروساو سوکوپ................................................. اسلواکی 
* ترکمنستان: یازگولی هوجا ککدی اف..................... ترکمنستان 
* ژاپن: هاجیمه موریاسو.............................................................. ژاپن 
*ازبکستان: هکتور کوپر......................................................... آرژانتین
*عمان: پیم وربیک........................................................................ هلند 
*عربستان: خوان آنتونیو پیتزی........................................... آرژانتین 
* قطر: فلیکس سانچز............................................................... اسپانیا
* لبنان: میودراک رادولویچ............................................... مونته نگرو 
* کره شمالی: یونگ جون کیم .................................... کره شمالی
* فیلیپین: اسون گوران اریکسون............................................ سوئد
* قرقیزستان: الکساندر کریستینین....................................... روسیه

* کره جنوبی: پائولو بنتو.......................................................... پرتغال 
* چین: مارچلو لیپی................................................................... ایتالیا
* استرالیا: گراهام آرنولد......................................................... استرالیا 
* اردن: ویتال بور کلمنس........................................................ بلژیک
* تایلند: میلووان رایه واچ................................................... صربستان
* امارات متحده عربی: آلبرتو زاکارونی................................... ایتالیا
* هند: استیون کونستانتین.................................................... انگلیس 
* فلسطین :نورالدین ولد علی.............................................. فلسطین 
* سوریه: برند اشتانگه ...............................................................آلمان

هفدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا از امروز در امارات آغاز می شود

تجربه ای جدید پیش روی 24 تیم قاره کهن 
به یاد شهید عبدالجواد مهرانیاوج گرفتن تب فوتبال در روزهای سرد زمستان 

سنگر مسجد و مدرسه را 
به هیچ وجه ترک نکرد

شــهید عبدالجواد مهرانی در سپیده دم ۲5 
رمضان المبارک مطابق با ۲5 فروردین ماه 1۳۳۷ 

دیده به جهان گشود.
وی بــا موفقیت و نمرات عالي دیپلم گرفت 
و با وجود اســتعداد خوبي که داشت مي توانست 
در دیگر رشته هاي کنکور شرکت کند ولي رشته 
فني را انتخاب و براي دبیري فني و حرفه اي در 
کنکور سراسري شرکت نمود و در همین رشته 

فارغ التحصیل گردید.
شــرکت در جنگ حق علیه باطل از آرزوهــاي او بود به همین جهت به 
جبهه اعزام گردید و در ســال 1۳۶0 بر اثر ترکش خمپاره که به پهلو و شکم 
او اصابت کرده بود و روده بزرگ و کوچک او را قطع نموده بود در بیمارستان 
بانک ملي تهران بســتري شــد و با وجود عدم بهبودي کامل مجدداً به جبهه 

رفت.
در مرحله سوم عملیات بیت المقدس شب یکشنبه ساعت 1:۳0 بامداد با 
اصابت تیر بعثیان کافر به کتفش مجروح مي شود و او را به سنگر  تانک جهت 
حمل به بیمارســتان مي برند که در همین اثناء خمپاره دشمن غدار شکم و 
سینه او را مي شکافد و در ساعت ۲:15 مورخه دوم خردادماه 1۳۶1 برابر با ۲9 

رجب المرجب به درجه رفیع شهادت نائل و مفتخر مي گردد.
فرازی از وصیت نامه  شهید:

از شــما می خواهم سنگر مسجد و مدرســه را به هیچ وجه ترک نکنید، 
محکم و اســتوار همچون کوه اســتقامت کنید و در تربیت کردن خواهران و 
برادران کوشا باشید و به قول امام عزیزمان که فرموده: تمام این کارها مقدمه 
انسان سازی است، شما هم تاش کنید و جهاد اکبر را هرچه زودتر پشت سر 

بگذارید.

حدیث دشت عشق

اضافه شدن قطعی مجیدی
 و یک مربی آلمانی به کادر فنی استقال 

بر اســاس اعام امیرحســین فتحی سرپرست باشگاه اســتقال، فرهاد 
مجیدی بازیکن پیشین استقال و تیم ملی به همراه »مارتین فورکل« آلمانی 
به کادر فنی آبی پوشــان اضافه شدند.امیرحســین فتحی درباره اضافه شدن 
فرهاد مجیدی به کادرفنی اســتقال گفت: همان طور که از ابتدا هم خدمت 
هواداران عزیز گفته بودم، همواره بهترین و بیشــترین تاش را برای کمک به 
استقال و موفقیت هرچه بیشتر این تیم انجام می دهیم. باتوجه به درخواست 
آقای شفر و به منظور تقویت هر چه بیشتر تیم، فرهاد مجیدی به جمع کادر 
فنی اســتقال اضافه شــد و در اردوی تیم در قطر هم شــرکت خواهد کرد. 
 A ایشان یک استقالی تمام عیار، محبوب هواداران و دارای مدرک مربیگری
یوفاست و به خانه خود بازگشته است. وی با بیان اینکه با هماهنگی سرمربی، 
برنامه های خود را برای حضور هرچه قوی تر اســتقال در مسابقات پیش رو، 
انجــام می دهیم،افزود: همچنین پیش از پایان نیم فصل نخســت لیگ برتر، 
باشگاه استقال با مکاتباتی که با فدراســیون فوتبال آلمان داشت، به دنبال 
جذب یک دســتیار آلمانی برای وینفرد شــفر بود.در همین راستا، »مارتین 
فورکل« که سال ها ســابقه بازیگری در فوتبال آلمان را داشته، دارای مدرک 
A یوفاســت و تجربه چندین سال مربیگری را نیز در تیم های مختلف دارد به 
کادر فنی اضافه می شود. فتحی با تایید این خبر گفت: این مربی ضمن کمک 
به تیم بزرگساان، با تیم های پایه باشگاه نیز در ارتباط و همکاری خواهد بود 
تــا تیم های پایه نیز از متد علمی اروپایی بهــره ببرند.فورکل به همراه فرهاد 
مجیدی در اردوی اســتقال در کشــور قطر حضور پیدا می کنند تا کار خود 

را آغاز کنند.
مهاجم پیشین دیناموزاگرب جانشین منشا 

برانکو ایوانکوویچ نام جانشین منشا را به باشگاه پرسپولیس اعام کرد.
سرمربی پرســپولیس در آخرین روز های حضورش در کرواسی با مهاجم 
مدنظر خود به توافق رســید تا او را جانشــین گادوین منشــا کند. در جلسه 
روز پنجشــنبه برانکو با ایرج عرب، سرمربی پرســپولیس تمام شرایط توافق 
خود با مهاجم کروات را اعام کرد و قرار شــد باشــگاه پرسپولیس قرارداد را 
برای این مهاجم فرســتاده تا به امضای این بازیکن برسد.طبق اعام برانکو به 
باشگاه پرسپولیس مهاجم کروات قرار است در اردوی قطر به جمع سرخپوشان 
بپیوندد و به نوعی در تیم جدیدش اســتارت بزند.در کارنامه فوتبالی مهاجم 
کروات مدنظر برانکو بازی در تیم دیناموزاگرب دیده می شود و قرار است او در 

نیم فصل دوم زوج علی علیپور در خط حمله پرسپولیس باشد.
این در حالی است که سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازگشت به 
ایران عاوه  بر گادوین منشــا به دو بازیکن زیر ۲1 و زیر ۲۳ سال خود اعام 
کرد با هماهنگی باشگاه می توانند از جمع سرخپوشان جدا شوند و به تیم های 
دیگری بپیوندند. برانکو ایوانکوویچ در تمرین روز پنجشنبه به احمد بهاروند و 
شاهین عباسیان اعام کرد می توانند تیم های جدید خود را مشخص کنند و 
با هماهنگی باشــگاه از جمع سرخپوشان جدا شوند. در این بین مبلغ قرارداد 
منشــا با دو بازیکن دیگر قابل مقایسه نیســت و او بیش از ۲50 هزار دار از 

پرسپولیس طلبکار است.
باشگاه پدیده رسما واگذار شد

با اعام مجموعه پدیده، باشــگاه پدیده رسما از زیرمجموعه این مجموعه 
خارج و به شــهر خودرو واگذار شــد.بیانیه  مجموعه پدیده پس از انتقال این 
مجموعه به شرح زیر اســت:پس از این واگذاری، باشگاه پدیده تا پایان فصل 
جاری با همین نام فعالیت خــود را ادامه می دهد و پس از پایان فصل درباره 
تغییر نام این تیم تصمیم گیری می شــود.پدیده مشهد در لیگ هجدهم با ۳1 

امتیاز در رده دوم قرار دارد.

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران در گفت و گویی 
دربــاره عملکرد والیبال ایران در ســال گذشــته، 
برنامه های پیش رو و دیگر اتفاقات جاری توضیحاتی 

را مطرح کرد.
پــس از پایان رقابت های قهرمانی مــردان جهان ایگور 
کواکویچ ســرمربی تیم ملی والیبال ایران طبق قرارداد به 
کشورش بازگشت تا برای فصل جدید رقابت های ملی آماده 
شود. در این مدت اخبار مختلفی درباره قطع همکاری با او از 
سوی مسئوان سابق فدراسیون مطرح شد. موضوع چگونگی 
حضور وی در تیم ملی، وضعیت قرارداد و مســائل دیگر که 
ســرمربی تیم ملی والیبال ایران در گفت و گویی تفصیلی به 

تمام این سؤاات پاسخ داد:
* ایران در جایگاه هشتم رنکینگ جهانی قرار دارد. باید 
یاد آور شوم که ایران بااتر از فرانسه و صربستان در رنکینگ 
جهانی جای گرفته اســت. دو تیمــی که نتایج بهتری را در 
تاریخ والیبال جهان در اختیار دارند. ایران اما کشوری است 
که در ســطح جهانی نتایج مهمی را کســب نکرده است. از 
این رو بی تجربه و نوپاســت. اولین مدال جهانی ایران سال 
گذشته به دست آمد. مدال برنز با یک باخت از برزیل در جام 
قهرمانان بزرگ قاره ها در ژاپن به دست آمد. برای رسیدن به 
سطحی بااتر و پایدارتر، تیم ملی ایران باید راه مشخصی را 
بپیماید و بازیکنان جوان هم از این فراز و نشــیب ها بگذرند. 
باید اذعان کنم که ایران در حال حاضر از کیفیت ازم برای 
قرار گرفتن در بااترین ســطح جهانی قــرار ندارد اما دارای 
توان و پتانســیل باایی است که نباید در حال حاضر نتایج 

کنونی را مورد انتقاد قرار داد. 

* با توجه به فاصله زمانی زیادی که تا شــروع مسابقات 
لیــگ ملت ها مانده، پیش بینی صعود ایران به فینال ســخت 
اســت. آنچه من می دانم این اســت که بازیکنان و کادر فنی 
تمام توان خود را برای صعود به فینال به کار خواهند بســت. 
دو هفتــه میزبانی در ایران فرصت خوبی اســت تا با حمایت 
تماشاگران پرشور ایرانی به تعداد پیروزی های بیشتری دست 
یابیم. پیروزی های بیشتر کمک بیشتری برای صعود ایران به 
مرحله فینال که به میزبانی آمریکا صورت می گیرد خواهد کرد.
* قرارداد من با فدراســیون والیبال ایران۲0۲0 است. 

در ماه می ۲01۸ )اردیبهشت 9۷( یک متمم به عطف امضا 
کردم که این بدین معناســت که دو ســال دیگر هم طبق 
توافق مشترک تا پایان المپیک ۲0۲0 توکیو به فعالیتم ادامه 
خواهم داد. همچنین من بســیار از همکارانم رضایت دارم و 
اگر آنها به ادامه این همکاری رضایت داشــته باشــند، هیچ 

تغییری نخواهیم داشت. 
* بعد از مشورت با آقای داوری، مقرر شد تا ۸ ژانویه یک 
روز پس از تعطیات سال نو میادی به ایران بازگردم. هنوز 
از تاریخ دقیق برگزاری تمرینات آماده سازی اطاعی ندارم. 

باید اول با فدراســیون و دستیارانم مشــورت کنم و تقویم 
پایان لیگ اروپا را مورد ارزیابی قرار دهم چون همانطور که 

می دانید بسیاری از بازیکنان ایران در اروپا بازی می کنند.
*بــه فکر آن هســتم اما طبق معمول، قبل از شــروع 
لیگ ملت های والیبال چند بازی دوســتانه ترتیب خواهیم 
داد زیرا لیگ اروپا در ماه می )اردیبهشــت( به اتمام خواهد 
رسید و هیچ یک از تیم های ملی قبل از این تاریخ تمرینات 
آماده ســازی خود را شــروع نخواهند کرد. متاســفانه سایر 
تیم های ملی تمایلی برای آمدن به ایران برای برگزاری بازی 
دوستانه ندارند به همین دلیل در برگزاری بازی های دوستانه 

مشکل داریم.
* تقویم سال آینده هنوز به دستم نرسیده است. اما به 
طور غیر رســمی باید بگویم بعد از لیگ ملت های والیبال از 
9 تا 11 آگوست )1۸ تا ۲0 مرداد( با روسیه، کوبا و مکزیک 
رقابت هــای انتخابی المپیک را خواهیم داشــت. برنده این 
مســابقات به طور مستقیم سهمیه حضور در المپیک توکیو 
را کســب خواهد کرد. در ماه اکتبر هم جام جهانی خواهیم 
داشــت که نتایج آن هیچ تاثیری بــرای حضور در المپیک 
توکیو نخواهد داشت اما ارزش جوایز نقدی آن قابل اهمیت 
اســت. در پایان هم در ابتــدای ژانویه ۲0۲0 در صورتی که 
نتوانیم در آگوســت ســهمیه حضور در المپیک را به دست 
آوریم، انتخابی المپیک قاره آســیا را خواهیم داشت که تیم 
اول آن ســهیمه مســتقیم برای المپیک توکیو را به دست 
خواهد آورد. برنامه من این اســت که این سهمیه را علیرغم 
دشــواری آن برای دومین بار برای تیم ایران رقم بزنم تا در 

نهایت رویاهایم را در المپیک تحقق بخشم.

تا پایان المپیک ۲۰۲۰ توکیو به فعالیتم با والیبال ایران ادامه خواهم داد
کواکوویچ: کیفیت ازم برای قرار گرفتن در بااترین سطح جهانی را نداریم

طبق قوانین جدید فدراســیون جهانی وزنه بــرداری ویدیوچک وارد وزنه برداری شــد و یک حرکت 
ورزشکاران هم از این پس خطا محسوب می شود.

فدراســیون جهانی وزنه برداری قوانین فنی مســابقات در ســال ۲019 را اعام کرد و در این قوانین دو تصمیم مهم 
گرفته شده است.

یکی از این قوانین این است که اگر ورزشکار هالتر را با کفش خود لمس کند خطا محسوب می شود. از این رو دیگر 
ورزشکاران نباید هالتر را با پای خود در حین مسابقه لمس کنند. ورود ویدیوچک به وزنه برداری از دیگر تصمیمات مهم 
برای سال ۲019 است. قرار است چهار دوربین، یکی در جلوی تخته، دو دوربین در دو طرف و یکی در پشت تخته نصب 
شود. زمانی که ورزشــکار یا تیم درخواست challenge می کنند، باید روی تلویزیون حاضر در سالن کلمه challenge نشان 
داده شــود. روند کار به این صورت اســت که ژوری با متوقف کردن مسابقه می تواند بازبینی را انجام دهد یا ورزشکار و یا 
تیم این کار انجام دهند که ورزشکار و یا تیم که درخواست بازبینی دارند، باید قبل از اینکه زمان برای حرکت بعدی آغاز 
شود یا نام ورزشکار بعدی اعام شود challenge کارت خود را برای نزدیک ترین کنترل فنی ارسال کنند. کنترل فنی هم 
پس از دریافت challenge کارت بافاصله باید مسابقه را متوقف کند. برای هر ورزشکار در هر وزن تنها یک challenge کارت 
در نظر گرفته شده و درخواست بازبینی فقط یک بار برای هر ورزشکار می تواند انجام شود با این حال اگر حق با ورزشکار 
باشد، برای تیم یا ورزشکار حق challenge حفظ می شود. محسن بیرانوند که عضو کمیته آموزش فدراسیون جهانی است 

در جلسات کمیته ها پیشنهاد استفاده از ویدیوچک را داده بود.

ورود ویدیوچک به وزنه برداری و ممنوع شدن لمس هالتر با پا
پتروشــیمی بندر امام، ذوب آهن اصفهان، آویژه صنعت مشهد و نیروی زمینی تیم های پیروز در هفته 

هشتم لیگ برتر بسکتبال بودند.
هفته هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز پنجشنبه هفته گذشته با برگزاری چهار دیدار برگزار 
شد. در جریان این هفته از مسابقات، رقابت دو تیم مدعی پتروشیمی و صنعت نفت با برتری ۶۸ بر ۶۲ شاگردان مهران 
حاتمی در تیم پتروشیمی به پایان رسید تا آنها همچنان در صدر جدول رده بندی باشند. در این دیدار جذاب  و مهم که در 
سالن اندیشه بندر امام برگزار شد روزبه ارغوان ۲0 امتیاز و 5 ریباند برای پتروشیمی و سعید داورپناه ۲۴ امتیاز و محمد 
حســین زاده 15 ریباند برای نفت داشــتند. پتروشیمی در کوارتر نخست ۲۲ بر ۷ به پیروزی رسید. در اصفهان تیم ذوب 
آهن در رقابت با شهرداری گرگان به برتری ۷۴ بر ۶9 دست یافت. همچنین آویژه صنعت مشهد که هفته گذشته به اولین 
برد خود دست یافت، موفق شد در زمین پدافند رعد دزفول و در وقت اضافه این تیم را متحمل شکست 91 بر ۸5 کند.

در تاار بسکتبال آزادی هم رقابت تیم های پایتخت نشین پگاه و نیروی زمینی با برتری ۷۷ بر ۶۳ نیروی زمینی به 
پایان رسید.

در هفته هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم شیمیدر با قرعه استراحت روبرو بود.
جدول رده بندی لیگ برتر بســکتبال در پایان هفته هشــتم:1- پتروشــیمی بندرامام )1۶ امتیاز(،۲- شیمیدر)1۳ 
امتیاز(،۳-پاایش نفت آبادان)1۲ امتیاز(،۴-شــهرداری گرگان)11امتیاز(،5- ذوب آهن)10 امتیاز(،۶- نیروی زمینی)10 

امتیاز(،۷- آویژه صنعت مشهد)9 امتیاز(،۸-پگاه تهران)۸ امتیاز( و 9- پدافند رعد خوزستان) ۷ امتیاز(

پیروزی پتروشیمی در مهم ترین دیدار لیگ برتر بسکتبال

سرویس ورزشی-
  از امروز نگاه عاقه مندان به فوتبال و دوســتداران ایران و ورزش ایران 
به رویدادی دوخته می شــود که در همین نزدیکی ها و در کشوری آن سوی 

آب های خلیج همیشه فارس برپا می شود. 
این رویداد هفدهمین دوره مســابقات فوتبال جام ملت های آسیاست که 
به میزبانی کشــور امارات متحده عربی برگزار می شــود. تردیدی نیست که 
انتظــار اصلی و توقع بزرگ هواداران فوتبــال ایران، قهرمانی تیم ملی در این 
رقابتهاست. اتفاقی که اگر بیفتد بعد از بیش از ۴0 سال برای فوتبال ما تکرار 
می شود. همه می دانیم که فوتبال ایران با سه دوره قهرمانی )۶۸، ۷۲ و ۷۶.م( 
یکی از پرافتخارترین تیم های حاضر در جام ملت های قاره کهن است. اما بعد 
از سال 19۷۶- که تیم ملی ایران در تهران، فاتح ششمین دوره جام ملت های 
آســیا شد، دیگر این اتفاق مهم و پیروزی بزرگ برای فوتبال ایران رخ نداده و 
حتی تیم ایران در طی این سالها موفق به صعود به فینال جام ملت های آسیا 
هم نشده است. به این ترتیب قهرمان نشدن و حتی راه نیافتن به فینال برای 
تیمی که در مقطعی بر قله فوتبال آســیا قرار داشت و بر آن سروری می کرد، 
خواسته و ناخواسته به یک حسرت و تکرار آن قهرمانی به یک آرزو برای این 
تیم و خیل هوادارانش تبدیل شــده است، اینکه چه شد که چنین شد و چرا 
فوتبال ایران طی این همه سال و گذر دوره ها، دیگر نتوانست در جام ملت های 
آسیا که بی گمان معتبرترین مسابقاتی است که در سطح فوتبال آسیا برگزار 
می شــود، قهرمانی خود را تکرار و حداقل آن را به عدد »۴« برساند؟ و اینکه 
چرا و چگونه تیمی مثل ژاپن که در روزگار بزرگی و سروری فوتبال ایران در 
آســیا محلی از اعراب نداشت و جزو ۴، 5 تیم اول آن هم به حساب نمی آمد 
طی همین سالها با کسب ۴ دوره قهرمانی اکنون لقب پرافتخارترین تیم آسیا 
در این رقابتها را یدک می کشد، داستان مفصلی دارد که عاوه بر اینکه از حیث 
تاریخی و اتفاقات و ماجراهایی که طی این ســالها رخ داد، قابل بحث اســت، 
از نظر ســاختاری و مدیریتی و فنی نیز باید مفصل درباره آن بحث کرد، این 
کاری است که این مقال به دایلی دنبال آن نیست، چون مجال و فرصت آن 

در این مختصر نیست.
 تیم ملی ایران، و بهتر اســت بگوئیم فوتبال ایــران با درک این واقعیت 
و شــناخت این انتظارات و توقعات اینک پا در این رقابتها نهاده اســت و پس 
فردا )دوشنبه 1۷ دی ماه( در اولین گام به مصاف تیم ملی یمن خواهد رفت. 
آنهایی که اهل ورزش هســتند و مســابقات و رقابت های ورزشی را پیگیری 
می کنند، نیــک می دانند که »پیش بینی« درباره رقابت های ورزشــی کاری 
منطقی و حتی بخردانه نیســت، چرا که با همه حســاب و کتابی که ما روی 
کاغذ درباره پیش بینی نتیجه یک مســابقه پیــش خود می کنیم، هزار و یک 
اتفاق غیرقابل پیش بینی و پیش بینی نشــده امــکان دارد در زمین و میدان 
مســابقه رخ دهد که همه رشته های ما را پنبه ســازد. این اصل درباره همه 
رشته های ورزشی و رقابت های مربوط به آن صادق است و درباره فوتبال بیش 
از دیگر رشــته ها مصداق دارد. بنابراین می شــود و باید برای گرفتن نتیجه و 
کسب قهرمانی عزم را جزم کرد و خیز برداشت و البته همه تمهیدات را فراهم 
آورد و تدابیر را به کار بســت و جهد و تاش کافی را مبذول داشت، اما اینکه 
آیا این تاش و کوشــش ما به نتیجه می رسد یا خیر؟ سؤالی است که پاسخ 
آن فقط در میدان رقابت تعیین می شــود. چیزی که در آن شکی وجود ندارد 
و تقریبا همه کارشناسان و صاحب نظران درباره آن توافق دارند این است که 
تیم ملی فوتبال ایران یکی از مدعیان بزرگ و اصلی قهرمانی هفدهمین دوره 

رقابت های جام ملت های آسیا است. 
همیــن چند ماه پیش )خرداد و تیــر 9۷( همه دیدیم که تیم ملی ایران 
در آوردگاه جهانی فوتبال در کشور روسیه خوش درخشید و با ارائه بازی های 
خوب و قابل قبول در مصاف با حریفانی چون پرتغال، اسپانیا و حتی مراکش 
)قهرمــان جام ملت های آفریقا( تحســین خودی و بیگانه، غریبه و آشــنا را 
برانگیخت. تیم ایران با آن ســابقه روشن تاریخی و برخورداری از وزنه روحی 
و اعتماد به نفس ازم و کارساز ناشی از حضور سربلند در جام جهانی فوتبال 
اینک در عرصه فوتبال آسیا درگیر رقابت هایی شده که قهرمانی در آن با توجه 
به قرعه مناســبی که در صورت اول شدن در گروه مقدماتی، از آن برخوردار 
است، دور از دســترس نیست. چیزی که ما در آن شک نداریم، کارلوس کی 
روش و شاگردانش، چنانکه تاکنون نشان داده اند، چیزی کم نمی گذارند و با 
همــه تاش و وجود و باانگیزه تمام، هر حریفی را جدی گرفته و با آن مصاف 
خواهند داد، امیدواریم ســایر عوامل به ویژه داوری- آنچنانکه در دوره قبل و 
در بازی عراق داور اســترالیایی برای ما مشــکل آفرین شد و جدی ترین مانع 
صعود فوتبال ایران به نیمه نهایی شد- و بااخره بخت و اقبال- که تاثیرش را 
نمی توان انکار کرد- و مهم تر از همه لطف و مدد خداوند متعال هم یار شــود 
و تیم ملی ما که در مقطع فعلی در یکی از بهترین دوره ها و شرایط خود قرار 
دارد، بتواند، طلسم ۴۳ ساله را بشکند و با افتخارآفرینی خود دل عاقه مندان 

به ورزش و همه ملت ایران را شاد نماید.

رؤیایی که دور از دسترس نیست

نکته  ورزشی

کاس آموزشی شبانه AFC برای ایران
اعضای تیم ملی فوتبال ایران در کاس توجیهی مســئوان کنفدراسیون 

فوتبال آسیا شرکت کردند.
بازیکنــان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران پس از صرف شــام 
پنجشنبه شــب خود و بنابر اعام قبلی رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، در 
نشست آموزشــی برای رقابت های جام ملت های ۲019 آسیا شرکت کردند. 
مســئوان AFC با حضــور در هتل تیم ملی ایران ضمــن گرفتن عکس ها و 
فیلم هــای کوتاه جهت معرفی بازیکنان و کارلوس کی روش در مراســم های 
مربوط به پیش از هر مســابقه، دوره های کوتــاه آموزش انضباطی و داوری را 
برای بازیکنان برگزار کردند. همچنین مرور و بررسی نحوه برگزاری مسابقات 
و قوانین و مقررات برای اعضای کادر اجرایی تیم ملی برگزار شد. در پایان این 
مراسم نیز لوح حضور ایران در جام ملت های آسیا به مسعود شجاعی، کاپیتان 

تیم ملی اهدا شد.
۵ میلیون دار جایزه برای قهرمان 

جام ملت های آســیا ۲019 امارات با تغییرات اساسی برگزار خواهد شد. این 
رقابت بزرگ با تغییراتی برگزار می شــود که پیش از این شاهد آن نبوده ایم. برای 
نخســتین بار تیم قهرمان و سایر تیم ها جایزه مالی دریافت خواهند کرد. براساس 
اعام برگزار کنندگان این رقابت تیم قهرمان 5 میلیون دار جایزه دریافت خواهد 
کرد این درحالی است که تیم نایب قهرمان ۳ میلیون دار و تیم های سوم و چهارم 
هم 1 میلیون دار جایزه نقدی دریافت می کنند. دیگر تیم های شــرکت کننده در 

این رقابت هم هر کدام ۲00 هزار دار جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.
در جام ملت های آسیا امارات، از داور پنجم استفاده خواهد شد و از مرحله یک 
هشتم نهایی هم از کمک داور ویدئویی )VAR(کمک گرفته می شود. همچنین اگر 
بازی به وقت اضافه کشیده شود تیم ها می توانند تعویض چهارم هم داشته باشند.
سرمربی هند: ۱۰ سال دیگر قدرت اصلی آسیا می شویم

استیون کونستانتین، سرمربی انگلیسی تیم ملی فوتبال هند معتقد است 
تیمش می تواند در جام ملت های آســیا شــکوه دهه های 50 و ۶0 میادی را 

بازگرداند.
استیون کونســتانتین درباره شرایط تیم ملی فوتبال هند در آستانه آغاز 
جام ملت های آســیا گفت: تغییرهای بســیار زیــادی در فوتبال هند صورت 
گرفــت و بازیکنان حرفه ای از گذشــته از نظر توجه به خود و بهبود ســطح 
فنی هســتند. به ویژه این که پول بســیار زیادی به فوتبال هندوستان تزریق 
شــده و مجموعه های ورزشی مورد بازسازی اساسی قرار گرفتند. ما به خوبی 
کار می کنیــم و مهیای تمامی بازی های مرحله گروهی جام ملت های آســیا 
هستیم. پیروزی در بازی نخســت برابر تایلند می تواند باعث صعود از مرحله 
گروهی شــود. سرمربی تیم ملی فوتبال هند افزود: فکر می کنم فعالیت سوپر 
لیگ هند تاثیر زیادی در بازگشــت فوتبال این کشــور به جایگاه اصلی خود 
داشــته است. اطمینان دارم که می توانیم شکوه دهه های 50 و ۶0 میادی را 
به فوتبال هند بازگردانیم. زمانی که تیم ملی فوتبال هند به جام جهانی صعود 
کرد. هر چند اان قدرت بزرگ فوتبال آســیا نیستیم اما انتظار دارم 10 سال 
دیگر هند  قدرت  اصلی این قاره خواهد شــد زیرا یکی از کشورهای پیشرفته 
در حوزه فوتبال است. استیون کونســتانتین در خاتمه اظهار داشت: در جام 
ملت های آسیا ۲019 تیم آسانی نیستیم و به دنبال فرصت هایی برای پیروزی 
و صعود خواهیم بود.تیم ملی فوتبال هند در گروه A جام ملت های آســیا در 

کنار تیم های ملی امارات، بحرین و تایلند قرار دارد.
اقدام سیاسی امارات 

ســعود المهندی، نایب  رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( و 
رئیس کمیته ســازماندهی جام ملت های ۲019 از ورود به امارات منع شــد. 
روزنامه الشرق قطر در سایت رسمی خود نوشت: امارات سیاست های کودکانه 
خود را ۲ روز پیش از آغاز جام ملت های آســیا و با دخالت دادن سیاســت در 
ورزش ادامه می دهد و  مانع از ورود سعود المهندی به این کشور شد. بر اساس 
این گزارش، سعود المهندی، نایب  رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که ریاست 
کمیته ســازماندهی جام ملت های آسیا را نیز بر عهده دارد از ورود به امارات 
منع شــد. این در حالی است که امارات پس از عدم اجازه ورود به نایب رئیس 
قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا مانع سفر نمایندگان رسانه های قطری برای 
پوشــش جام ملت های آسیا شد. این 5 عضو رسانه ای قطری با وجود دریافت 
ویزا و کارت رســانه ای از ورود به امارات بازماندند. آنها نمایندگان روزنامه های 

الرایه، الشرق، الوطن، العرب و استاد الدوحه قطر بودند.
توپ طای آسیا باز هم به سون رسید

دروازه بان تیم پرسپولیس در بین ۳ بازیکن برتر سال آسیا در سال ۲01۸ 
قرار گرفت. به گزارش فاکس، نشریه تیتان اسپورت چین چند سال است که 
تاش کرده بــا الگو برداری از فرانس فوتبال فرانســه در دادن توپ طا، در 
فوتبال آســیا نیز با کمک روزنامه نگارها و خبرنگاران ورزشی بهترین بازیکن 

سال فوتبال آسیا را انتخاب کند.
در ســال ۲01۸ نیز این انتخاب با همکاری تیتان اسپورت چین و فاکس 
اسپورت صورت گرفت و سون هیونگ مین، مهاجم کره ای که در تیم تاتنهام 
عملکرد خوبی از خود نشــان داده به عنوان بهترین بازیکن سال انتخاب شد 
و برای ســومین بار توپ طای آسیا را به خود اختصاص داد. ماکوتو هاسبه، 
کاپیتــان تیم ملی ژاپن در رده دوم برترین ها قــرار گرفت و علیرضا بیرانوند، 
دروازه بان ایران و پرسپولیس در رده سوم جای گرفت که برای یک دروازه بان، 
حائز اهمیت است.ســوزوکی، مهاجم تیم ملی ژاپــن و بغداد بونجاح، مهاجم 
الجزایری تیم السد قطر به ترتیب در رده چهارم و پنجم برترین ها قرار گرفتند.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

صفحه ۹
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۲8 ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۲

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 97/1237 مورخ 97/9/17 هیئت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای محمد عباسی نسب فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 878 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبی به مســاحت 52002/91 مترمربع در قسمتی از پاک 103 اصلی واقع در اسدآباد اراضی روستای 
پیرملو خریداری از مالک رسمی آقای محمد عباسی نسب محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/15                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/30
م الف: 378۲ کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و اماک اسدآباد

آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی 
فراگیرقائم)عج( استان گیان

شرکت سهامی عام به شماره ثبت 18267 و شناسه ملی 10720303859 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/10/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 
شــرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2- موسسه حسابرسی کاشفان 
با شــماره ثبت 2782 و شناســه ملــی 10100199185 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای ســیدمحمد ساداتی لمردی با شماره ملی 0062626396 به 
عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. 
3- روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت 
شناسه آگهی: 337345                  شناسه نوبت چاپ: 365027

»حکم برائت«
در خصوص شــکایت خانم نیکی برزگر صفری فرزند یحیی 

علیه متهم: آقای مسیح خالقی فرزند داود
اتهام ها: 1- ایراد صدمه بدنــی عمدی 2. مزاحمت برای  به 
بانوان 3- شــروع به آدم ربایی به قصد صدمه بدنی عمدی 
مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم را صادر 

و اعام گردیده است
مراتــب جهت درج و آگهی در یکی از روزنامه های رســمی 
اعام می گردد ضمنا هزینه نشــر آگهی بــه عهده نامبرده 

می باشد.
ریاست شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری مایر  
روح اله طهماسبیان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 
۱۳۹۷/6/۳۱ شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران 
)سهامی عام( شماره ثبت ۷۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷6۰۳۴۵68۷

احتراما به اطاع می رســاند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری عدالت استان  
مازندران )ســهامی عام( راس ساعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 1397/10/29 در محل دفتر 
کار شــرکت واقع در ساری بلوار پاسداران، جنب شرکت شــهرک های صنعتی استان، کوچه 
گلشن، کد پستی 4815813719 تشکیل می گردد. بدینوسیله از سهامداران محترم )نمایندگان 
تام ااختیار شــرکت های تعاونی عدالت شهرســتانها( دعوت می نماید با در دست داشتن اصل 
معرفی نامه و مهر شرکت در این جلسه حضور بهم رسانند. اشخاص واجد شرایط بازرسی وفق 
قوانین مربوطه می توانند جهت تصدی ســمت بازرســی، حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری 

مجمع، اعام آمادگی خود را به صورت مکتوب به این شرکت ارائه نمایند.
 دســتورات جلسه: 1- اســتماع گزارش عملکرد هیئت مدیره 2- استماع گزارش بازرس 
قانونی 3- بررســی و تصویب صورت های مالی منتهی بــه 1397/6/31، 4- تصویب بودجه 
پیشــنهادی برای ســال مالی منتهی به 1398/6/31، 5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 
)اصلی و علی البدل( و تعیین حق الزحمه 6- انتخاب روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های 

شرکت 7- تعیین میزان حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره.
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سلطانعلی شاه میرزا دارای شــماره شناسنامه 737 خوی به شرح دادخواست به 
کاســه 3/971908 ش از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان یونس شاه میرزا به شناسنامه 107 خوی در تاریخ 97/9/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سلطانعلی 
شاه میرزا فرزند یونس به  ش ش 737 خوی نسبت پسر متوفی 2- عباس علی شاه میرزا 
فرزند یونس به  ش ش 684 خوی نسبت پسر متوفی 3- ابراهیم شاه میرزا فرزند یونس 
به  ش ش 152 خوی نســبت پسر متوفی 4- ماحت شاه میرزا فرزند یونس به  ش ش 
47خوی نســبت دختر متوفی 5- سکینه شاه میرزا فرزند یونس به  ش ش 820 خوی 
نسبت دختر متوفی 6- مریم شاه میرزا فرزند یونس به  ش ش 278 خوی نسبت دختر 
متوفی 7- افروز شاه میرزا فرزند یونس به  ش ش 60 خوی نسبت دختر متوفی 8- لیا 

کلبخانی فرزند حسن به  ش ش 4 خوی نسبت همسر دائمی  متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای میررســول موسوی دارای شماره شناسنامه 2790192057 به شرح دادخواست به 
کاســه 971920 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان میرداود موسوی به شناسنامه 11 در تاریخ 97/9/21  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- میررسول موسوی فرزند 
میرداود به شناســنامه 2790192057 خوی نســبت پسر متوفی 2- میرحسن موسوی 
فرزند میرداود به شناسنامه 2790526801 خوی نسبت پسر متوفی 3- میرنقی موسوی 
فرزند میرداود به شناسنامه 2790781400 خوی نسبت پسر متوفی 4- کبری موسوی 
فرزند میرداود به شناســنامه 288 خوی نسبت دختر متوفی 5- خدیجه موسوی فرزند 
میرداود به شناســنامه 2790054444 خوی نســبت دختر متوفی 6- گل خانم شریفی 

فرزند ابراهیم به شناسنامه 1907 خوی نسبت همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

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

برنامه ۳ روز نخست بازی های مرحله گروهی
شنبه: ۱5 دی ماه ۱397

*امارات.......................................... بحرین)ساعت 19:۳0- ورزشگاه زاید ابوظبی(
یکشنبه ۱۶ دی ۱397 

*استرالیا ....................................... اردن )ساعت 1۴:۳0- ورزشگاه هزاع بن زاید(
* تایلند ........................................ هند )ساعت 1۷-  ورزشگاه آل نهیان ابوظبی(
* سوریه .......................................... فلسطین)ساعت 19:۳0-  ورزشگاه شارجه (

دوشنبه ۱7 دی ۱397 
* چین............................ قرقیزستان)ساعت 1۴:۳0-  ورزشگاه خلیفه بن زاید (
* کره جنوبی ........................... فیلیپین)ساعت 1۷-   ورزشگاه آل مکتوم دبی(
*ایران ........................... یمن )ساعت 19:۳0 -ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی(



آزادی گروگان
کرج- ایرنا: سرپرســت پلیــس آگاهی البرز اعام کرد بــا تاش ماموران 
انتظامی گروگان 14 ســاله در کمتر از 10 ساعت پیدا و از دست گروگانگیران 
آزاد شد.سرهنگ محمد نادر بیگی  افزود: در پی گزارش یک خانواده در گرمدره 
کرج مبنی بر اینکه فرزند دانش آموز آنها از آموزشگاه به خانه بازنگشته موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی اضافه کرد: دقایقی قبل از 
اطاع پلیس افراد ناشناس با پدر کودک تماس گرفته و گفتند که فرزند وی در 
اختیار آنهاست و اگر به خواسته آنان عمل نشود جنازه اش را تحویل می دهند.
نادربیگی خاطر نشــان کرد: پس از مدتی کوتاه گروگانگیران با خواهر نوجوان 
14 ســاله تماس گرفته و بیان داشتند که دایی خانواده باید خواسته مالی آنها 
را بــرآورده کند.وی افزود: با پیگیری های تخصصی پلیس، ســه گروگانگیر در 
شهرســتان مارد استان تهران شناســایی شدند.سرپرست پلیس آگاهی البرز 
اظهار داشــت: ماموران انتظامی البرز با حضور در محل، این افراد را محاصره و 

آنان را دستگیر کردند و نوجوان 14 ساله به آغوش خانواده اش بازگشت.
کشف سوخت قاچاق

 سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی استان همدان از کشف 32 هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق در شهرستان »نهاوند«، خبر داد. سرتیپ »کامرانی صالح«  بیان 
داشت: در پی کسب خبری مبنی بر عبور یک دستگاه کامیون نفتکش حامل بار 
سوخت قاچاق از محورهای مواصاتی شهرستان نهاوند، ماموران کامیون مذکور 
را حین کنترل محورهای مواصاتی مشاهده و متوقف کردند.وی تصریح کرد: 
در بازرسی به عمل آمده از این کامیون، 32 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و 

پرونده متهم در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی می باشد.
دستگیری کاهبردار تهران در مهران

ایام - ایرنا: فرمانده انتظامی اســتان ایام از دســتگیری یک فرد متهم و 
موسوم به کاهبرداری 18 میلیارد ریالی پایتخت در مرز بین المللی مهران خبر 
داد.سرتیپ نورعلی یاری اظهار داشــت: ماموران انتظامی گذرنامه مرز مهران 
هنگام کنترل ورود افراد به داخل کشور، شخصی را با مدارک و گذرنامه جعلی 
دســتگیر کردند.وی افزود: پس از اســتعام هویتی مشخص شد که فرد مورد 
نظــر مبلغ 18 میلیــارد ریال در قالب خرید و فروش زمین در اســتان تهران 
کاهبرداری و به کشــور عراق ســفر کرده که پــس از مراجعه به مرز زمینی 
مهران و ورود به کشــور با هوشیاری و دقت ماموران انتظامی و گذرنامه مرزی 
مهران دستگیر شد.فرمانده انتظامی استان ایام تصریح کرد: متهم در مواجهه 
با مستندات و مدارک موجود به ارتکاب 18 میلیارد ریال کاهبردار تهران مرکز 
اعتراف کرد.ســردار یاری افزود: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
انحراف اتوبوس

اهواز- ایرنا: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی خوزستان 
گفت: انحراف یک اتوبوس از جاده در دو راهی نفت سفید به ماثانی در مسیر 
اهواز - مســجد ســلیمان 19 مصدوم برجای گذاشت.شهیار میرخشتی اظهار 
داشــت: این اتوبوس  در ساعت 6:45 صبح جمعه به علت مه گرفتگی در مسیر 
ماثانی دچار ســانحه شــد.وی افزود: مصدومین این حادثه با چند دســتگاه 
آمبوانس به بیمارســتانهای خاتم شوشتر، گلستان و امام خمینی اهواز انتقال 
داده شدند که حال عمومی آنها رضایت بخش اعام شده است.این حادثه تلفات 

جانی نداشته است.
کشف تسهیات غیرمجاز بانکی

ســرویس شهرستانها: جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان کردستان از 
کشف تسهیات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از 6 میلیارد ریال در شهرستان 
»دیواندره« خبر داد.سرهنگ »عباس مسعودی« گفت: براساس اخبار واصله از 
نشانگاه های اقتصادی یکی از بانک های دولتی، مبنی بر اخذ تسهیات غیرمجاز 
بانکی توسط 2 نفر در قالب راه اندازی بنگاه های زودبازده در بررسی های مقدماتی 
ماموران پلیس آگاهی و بررسی اسناد و مدارک مورد نظر مشخص شد متهمان 
در قالب وام برای تاســیس بنگاه های کوچک و زودبازده اقدام به جعل اسناد و 
مدارک کرده و موفق به اخذ تسهیات به مبلغ بیش از 6 میلیارد ریال شده اند.

این مقام انتظامی اظهار داشــت: متهمان پس از اخذ تسهیات اقدام به هزینه 
کردن آن در امور دیگری چون ســاخت و ساز کرده و نسبت به بازپرداخت آن 
نیز اقدامی نکرده بودند.جانشین فرماندهی انتظامی کردستان اضافه کرد: پس 
از جمع آوری مدارک و مســتندات از سوی ماموران پلیس آگاهی و هماهنگی 
با مراجع قضایی متهمان طی یک عملیات دستگیر و به جرم خود اعتراف و با 

تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصاح شدند.
هواپیما دچار حادثه شد

تبریز- ایرنا: مدیر کل فرودگاه های اســتان آذربایجان شــرقی از ترکیدن 
همزمان سه اســتیک هواپیمای مسیر مشــهد-تبریز پیش از نشستن روی 
باند فرودگاه بین المللی شهید مدنی خبر داد.مصطفی صفایی با اشاره به اینکه 
ســاعت 21:10 دقیقه پنجشنبه، پرواز شــماره 5616 شرکت هواپیمایی آتا با 
وجود ترکیدن استیک ها با ایمنی کامل فرود آمد، اظهار داشت: هیچ مشکلی 
برای مســافران ایجاد نشد و با حضور و تاش عوامل فرودگاهی همه مسافران 
در ســامت کامل از هواپیما پیاده شده و به ترمینال داخلی انتقال داده شدند.

وی افزود: به علت اینکه مشکل فنی در چرخ ها قبل از ورود هواپیما به فرودگاه 
تبریز توسط خلبان به فرودگاه اطاع داده شده بود، تمهیدات ازم اتخاذ شده 

بود و هواپیما با ایمنی کامل در باند بتنی فرودگاه نشست.
پلمب کارگاه توتون تقلبی

سرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی غرب استان تهران از پلمب کارگاه 
توتون تقلبی به ارزش 20 میلیارد ریال در شهرستان شهریار، خبر داد.سرتیپ 
»محسن خانچرلی« اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با به دست آوردن اخبار 
و اطاعاتی مبنی بر اینکه فردی به صورت ماهرانه در شهرســتان شهریار اقدام 
به تهیه، تولید، جعل و بســته بندی توتون تقلبی می کند، موفق شدند، کارگاه 
مورد نظر را در شهرســتان شهریار شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضائی 
در بازرســی از آن، 250 کارتن 25 باکســی پاکت توتون تولید شــده و آماده 
توزیع، حدود 200 بســته و گونی تنباکو، 13 دســتگاه مخصوص بسته بندی و 
تولید تنباکو، 5 بشــکه اسانس و گلیسرین و تعدادی توتون غیربسته بندی در 
بشکه آماده تولید کشف کردند.فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با اشاره 
به اینکه کارشناســان ارزش ریالی اموال مکشــوفه را 20 میلیارد ریال برآورد 
کردند، خاطرنشــان کرد: در این رابطه یک متهم دســتگیر و کارگاه مورد نظر 
پلمب شد.به گفته وی، این فرد باتهیه مواد اولیه غیر استاندارد و غیر بهداشتی 
اقدام به تولید توتون با تولید روزانه 50 کارتن 25 باکسی در جعبه های جعلی 

می کرد.
تعطیلی 2 معدن شن و ماسه

ســاری- ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت آمل گفت که 2 معدن 
شن و ماسه این شهرستان به خاطر آلوده سازی محیط زیست پلمب شد.بهمن 
صادق نژاد افزود که پساب این معادن به صورت مستقیم به رودخانه هراز هدایت 
می شــد که مورد اعتراض و شکایت ساکنان پایین دست قرار داشت.وی ادامه 
داد: کارشناسان محیط زیست نیز پس از بازدید این موضوع را تأیید کردند و در 
نهایت با اخذ مجوز قضایی، پلمب شدند و تا رفع کامل مشکات زیست محیطی 
پلمب باقی خواهند ماند.صادق نژاد گفت: که براساس مقررات زیست محیطی، 
این دســته معادن حتی پس از رفع مشــکات زیست محیطی در صورتی که 
بار دیگر مرتکب تخلف شــوند برای همیشــه از فعالیت آنها جلوگیری خواهد 
شد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست همچنین از ارائه اخطار زیست محیطی 
به ســه معدن دیگر در این شهرســتان طی هفته جاری خبــر داد. وی گفت: 
این ســه معدن از بعضی شــرایط تولید و شست و شوی مواد معدنی را رعایت 

نمی کرده و باعث ایجاد آلودگی زیست محیطی می شوند.
جاسازی تریاک در کامیون

سرویس شهرستانها: سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 
330 کیلو و 906 گرم تریاک در بازرســی از یک کامیون کشنده و دستگیری 
یک ســوداگر مرگ خبر داد.سرهنگ »غامحســین صفری« گفت: مأموران 
مستقر در ایستگاه بازرسی شــهید »شرافت« شهرستان »نائین« مطلع شدند 
ســوداگران مرگ در حال انتقال محموله ای با یک دســتگاه کامیون کشــنده 
می باشــند که وارد عمل شدند.وی افزود: مأموران، کامیون کشنده این سوداگر 
مرگ را شناسایی و هنگامی که وارد ایستگاه شد در عملیاتی غافلگیرانه متوقف 
کردند.این مقام انتظامی بیان داشت: در بازرسی از این خودرو 330 کیلو و 906 
گرم تریاک که در اطاق بار جاساز شده بود کشف شد.سرهنگ صفری از توقیف 
کامیون خبر داد و اظهار داشــت: در این رابطه 2 سوداگر مرگ دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
احضار پیمانکاران متخلف

تهران - ایرنا: دادســتان شهرســتان پردیس گفت: پیمانکاران متخلف فاز 
8 مســکن مهر پردیس به دادگاه احضار می شوند.علیرضا آقاجاری در بازدید از 
فاز 8 مسکن مهر پردیس اظهار داشت: تعدادی از پیمانکاران به دولت بدهکار 
هســتند پول را گرفتند اما به بهانه های مختلــف فعالیتی انجام نمی دهند.وی 
خاطرنشان کرد: شــرکت عمران مقدمات اخراج این شرکت ها و پیمانکاران را 
فراهم کند و در مرحله بعد دادســتانی نســبت به احضار این پیمانکاران اقدام 
خواهد کرد.سید مهدی هدایت مدیر عامل شرکت عمران در این بازدید اظهار 
داشــت: در اولین فرصت ســازنده های جدید و توانمند را در این پروژه مستقر 

خواهیم کرد.

صفحه 10
شنبه 1۵ دی 1۳۹۷

۲۸ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۹۲
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

کار جست وجوی قربانیان حادثه انفجار 
گاز در ماگنیتوگورســک پایان یافت و 39 

جسد از زیر آوار بیرون آورده شد.
به گفته معاون وزارت موقعیت  های اضطراری 
روسیه، آخرین جســد از زیر آوار بیرون کشیده 
شد و هیچ جســد دیگری در ساختمان تخریب 

شده وجود ندارد.در بیانیه وزارت موقعیت های اضطراری روسیه نیز گفته شده 
است که در ساعات نخست تراژدی، با تاش امدادگران 18 نفر از ساکنان خانه 
نجات یافتند و 6 نفر ازجمله دو کودک نیز بعدا در جریان عملیات امدادرسانی 
از زیر آوار بیرون کشیده شدند.در محل حادثه بیش از 900 امدادرسان با 200 
دســتگاه فعالیت می   کردند.گفته شده به خانواده افرادی که بستگان خود را در 
این حادثه از دست داده اند در ازای هر قربانی یک میلیون روبل )حدود 15 هزار 
دار( و به کســانی که در این حادثه به شــدت زخمی شده اند 400 هزار روبل 
)5700 دار( و به آن دسته که جراحت سطحی برداشته اند تا 200 هزار روبل 
)2900 دار( پرداخت می شــود.عاوه بر آن به افراد مجردی که واحد مسکونی 
خود را از دست داده اند تا 500 هزار روبل )7 هزار دار( و به افراد متاهل مسکن 
جدید به حســاب دولت داده خواهد شد.براساس خبرها، افراد خیر و نیکوکار 
روس مبلــغ 20 میلیــون روبل )حدود 69 هزار دار( بــرای کمک به خانواده 
قربانیان و آسیب دیدگان حادثه ماگنیتوگورسک اختصاص دادند.انفجار گاز در 
طبقه دهم آپارتمانی در شــهر ماگنیتوگورسک ساعت 4 روز دوشنبه رخ داد و 

در نتیجه آن 26 واحد مسکونی روی یکدیگر آوار شد.

پایان تراژدی 
انفجار گاز خانگی 

در روسیه 
با ۳۹ کشته

بسیاری از زنان در کره جنوبی با به تعویق 
انداختن ازدواج و بچه دار شــدن خود، نرخ 
تولد این کشــور را به یکی از کمترین ها در 

سراسر جهان مبدل کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت سئول به 
تازگــی اعام کرد که آخرین اقدامات خود را برای 

جلوگیــری از کاهش نرخ تولد در کره جنوبی به کار گرفته اســت، اما منتقدان 
می گویند سیاست های دولت تقریبا هیچ تاثیری برای مقابله با علل اساسی این 
معضل شــدید ندارد.بسیاری از شــرکت های کره ای به دلیل ترس از آنکه زنان 
فرزنددار به میزان استاندارِد تعیین شده در کل کشور، وقت برای کارشان صرف 
نکنند، همچنین به دلیل اجتنــاب از پرداخت حقوق به زنان در زمان مرخصی 
قانونی زایمان از اســتخدام مادران خــودداری می کنند.نرخ باروری کره جنوبی- 
تعــداد فرزندهایی که یــک زن در طول زندگی خود به دنیا می آورد- در ســه 
ماهه ســوم سال 2018 میادی با رســیدن به رقم 0/95 برای نخستین بار به 
کمتر از یک رســیده و از رقم 2/1که برای حفظ ثبات مورد نیاز اســت، بســیار 
دور شــده اســت.در نتیجه روندی که با نام »اعتصاب تولد« در زنان شــناخته 
می شــود، جمعیت یازدهمین اقتصاد جهان که هــم  اکنون بیش از 51 میلیون 
برآورد شــده از سال 2028 میادی شروع به سقوط خواهد کرد.دایل بسیاری 
از گزاف بودن هزینه های فرزندپروری، باا بودن نرخ بیکاری جوانان، ساعات کار 
طوانی، محدود بودن مراکز مراقبتی و مهدکودک ها گرفته تا مشــکات شغلی 
پیش  روی مادران شاغل برای این معضل در کره جنوبی شناخته شده است.حتی 
در صورتی که مادران شاغل بتوانند شغل خود را حفظ کنند، مسئولیت های دو 
برابری کار خارج از خانه و کارهای خانه بر دوش آنها قرار می گیرد.از سوی دیگر 
یک نظرسنجی دولتی نشان می دهد 85 درصد مردان از ایده کار کردن زنان به 
طور کلی حمایت می کنند، اما هنگامی که از آنان در مورد کار کردن همســران 
خودشان سؤال می کنند، این آمار به 47 درصد کاهش می یابد.نرخ استخدام در 
زنان متاهل و مردان متاهل کره ای نیز بســیار متفاوت است. این آمار به ترتیب 
53 درصد و 82 درصد تخمین زده شــده اســت.نتایج یک نظرسنجی دیگر نیز 
حاکیست نزدیک به ســه چهارم از زنان 20 تا 40 ساله در کره جنوبی ازدواج را 
امری غیرضروری می دانند و این امر منجر به کاهش شدید نرخ تولد شده است.

به همین علت دولت کره جنوبی از ســال 2005 میادی سرمایه گذاری هنگفت 
121 میلیــارد داری برای بهبود نرخ تولد از طریق تشــویق جوانان به ازدواج و 
فرزندآوری کرده اســت که البته با موفقیت همراه نبوده اســت.اخیرا دولت این 
کشــور از آغــاز اقداماتی جدید در این زمینه خبر داد که شــامل افزایش یارانه 
فرزنــدان به 270 دار در ماه و مجوز کمتر شــدن ســاعات کاری والدینی که 
کودکان زیر هشت سال دارند، به میزان روزانه یک ساعت است.مراکز مراقبتی و 
مهدکودک های بیشتری نیز ساخته خواهد شد. همچنین مردانی که فرزند دارند 
می توانند از این پس به جای سه روز از 10 روز مرخصی با حقوق برخوردار شوند. 
اما بســیاری از این قوانین ازم ااجرا نیستند و در صورتی که کارفرمایان از ارائه 
این مزایا به کارمندان خود سر باز زنند با هیچ گونه جریمه ای مواجه نخواهند شد. 
انجمن زنان شاغل کره اعام کرده که سیاست های دولت بر این فرض ساده که 
اگر به مردم پول بیشتری بدهیم آنها نیز فرزندان بیشتری خواهند آورد، استوار 
اســت. اما دولت سئول باید ابتدا به تبعیض جنسیتی در محل کار و بار سنگین 
کار خــارج و داخل خانه بر دوش زنان توجه کند.روزنامه میانه روی »ُکریا تایمز« 
نوشت: تا زمانی که شرایط سخت پیش روی زنان کره ای تغییر نکند، هیچ میزان 
از یارانه نمی تواند زنان را متقاعد کند که فرزندآوری تصمیمی درست خواهد بود.

شکست 
کره جنوبی 

در برنامه افزایش 
نرخ تولد!

»هواوی«  مخابراتی  شرکت  کارمند  دو 
چین به دلیل انتشــار پیام تبریک سال نو 
با  میادی در حساب رســمی این شرکت 

استفاده از گوشی »آیفون« تنبیه شدند.
به گــزارش ایرنــا، این دو کارمند شــرکت 
هواوی، که با شــرکت اپل ســازنده گوشی های 
سختی  رقابت  هوشــمند 
دارد، با اســتفاده از گوشی 
آیفون در حســاب رسمی 
شــرکت هواوی در شنژن، 
به  تبریک هــواوی  پیــام 
مناسبت »سال نو میادی 
2019« را در توئیتر منتشر 
کرده بودند.اگرچه شرکت هواوی این پیام را سریع حذف کرد و پیامی دیگر را 
جایگزین آن نمود، اما اسکرین شاتی که از این پیام گرفته شده بود به سرعت 
در فضای مجازی چین دســت به دست شد و برای دو کارمند مسئول این کار 
درد ســر آفرید.در گوشه پایین سمت راست این پیام توئیتری، دکمه »توئیتر 
برای آیفون« درج شــده بود که موجب شــد شرکت هواوی حقوق و دستمزد 
این دو کارمند را کاهش دهد.این حادثه فقط چند روز پس از آن روی داد که 
هوآوی اعام کرد 200 میلیون گوشی هوشمند در سال 2018 میادی فروخته 
است.شــرکت چینی هواوی در یک دوره چهار ماهه منتهی به پایان ماه آوریل 
سال 2018 نیز بیشتر از پیش بینی، نسبت به شرکت اپل گوشی فروخته بود.
سهام اپل هفته گذشته به دلیل کاهش فروش آیفون در چین 10 درصد کاهش 
یافت.توئیتر در چین مســدود است و دسترسی به سایت این رسانه اجتماعی 
آمریکایی نیاز به سرویس VPN دارد که در چین غیرقانونی است.تنش و رقابت 
میان شــرکت های اپل و هواوی از یک ماه پیش یعنی زمانی که »منگ وانژو« 

معاون مالی شرکت هواوی در کانادا دستگیر شد افزایش یافته است.

توئیت 
دردسرساز 

کارمند هواوی 
با گوشی آیفون

بدینوسیله به آقای عباس نظرپور شیرکوهی که پرونده وی در هیئت رسیدگی 
به تخلفات اداری کارمندان دانشــگاه علوم پزشــکی گیان به اتهام )غیبت 
غیرموجــه متوالی از تاریخ 97/7/1 الی کنون و بندهای 5 و 17 ماده 8 قانون 
رســیدگی به تخلفات اداری( تحت رسیدگی می باشد. لذا طبق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی به نامبرده اباغ قانونی می گردد، که ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ نشــر این آگهی جهت شــرکت در جلسه حضوری مورخ 97/10/17 
به دفتر این هیئت واقع در رشــت- خیابان نامجو- روبروی ورزشــگاه شهید 

عضدی- طبقه پنجم- اتاق 510 مراجعه نماید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 استان گیان ستاد مرکزی

»احضاریه«

دکتر نجم اله طایفه- نائب رئیس هیئت بدوی
 رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی گیان

17 ماه از اهانت قانون گذار به مجری قانون 
گذشــت؛ اما نماینده خاطی مجلس شــورای 
اسامی اعتنایی به احضارها نداشته و به دادگاه 

نیز مراجعه  نکرده است.
به گزارش فارس، نهم مرداد ســال گذشــته بود 
که خبری مبنی بر ضرب و شــتم مامور پلیس راهور 
مستقر در فرودگاه مهرآباد سرتیتر اخبار رسانه ها شد. 
خبری با ایــن مضمون که یکی از نمایندگان مجلس 
شورای اسامی هنگامی که قصد ورود به منطقه ویژه 
فرودگاه را داشت به دلیل عدم ارائه مدرک شناسایی 
با ممانعــت پلیس مواجه شــده و در واکنش به این 
ممنوعیت، مامور پلیس راهور را مورد ضرب و شــتم 

قرار داد.
شــدت این درگیری به حدی بود که بینی مأمور 
پلیس دچار شکستگی شد و پزشکی قانونی ضربه به 

بینی را تایید و نسبت به »ارش« موضوع اقدام کرد.
بعــد از وقــوع حادثــه ســردار منتظرالمهدی 
سخنگوی وقت ناجا از شکایت پلیس از نماینده بیجار 

که مامور پلیس راهور را مورد ضرب و شتم قرار داده 
بود خبر داد و گفت: باید ســازوکارهای قانونی برای 
مقابله با رفتارهای تند و پرخاشــگرانه و نامعقولی که 
با ماموران ناجا ســر می زند، ایجاد شود تا دیگربار این 
رفتارها مجــال تکرار پیدا نکند.رئیــس اداره حقوقی 
راهور ناجا درخصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت 
پلیس از نماینده بیجار اظهار داشت: حدود یک سال و 
نیم از وقوع حادثه می گذرد و نماینده مذکور مکررا از 
طریق بازپرس محترم پرونده احضار شده ؛ ولی تاکنون 
مراجعتی نداشته  اســت و ما همچنان منتظر حضور 

نماینده مذکور در دادگاه هستیم.
سرهنگ محمد ترحمی افزود: تعرض به تمامیت 
جسمانی افراد به خصوص تعرض به مامور قانون حین 
اجرای وظیفه جزو جرائم غیرقابل گذشــت بوده که 
براساس قانون دارای دو جنبه شخصی و عمومی است. 
در جنبه شــخصی پرونده، مامــور مضروب همچنان 
شاکی است و پلیس راهور ناجا نیز در استیفای حقوق 

مامور وظیفه شناس خود تاکید دارد. 

وی ادامــه داد: جنبه عمومی جــرم نیز غیرقابل 
گذشت بوده و از طریق قانون و مراجع محترم قضایی 

مورد پیگیری است. 
رئیس  اداره حقوقی راهور ناجا با بیان اینکه منتظر 
اعام نظر هیئت نظــارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
شورای اسامی هســتیم، خاطرنشان کرد: مصونیت 
پارلمانی نمایندگان مجلس فقــط در حدود وظایف 
قانونی شان است نه امور شخصی و پلیس مصرانه این 

مسئله را تا اخذ حکم و دادنامه پیگیری خواهد کرد.
گفتنی اســت، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی در اقدامی عجیب، روز سه 
شــنبه حکم نهایی پرونده »درازهی« نماینده سراوان 
را در کمتر از یک ماه پس از وقوع حادثه، صادر کرد؛ 
امید می رود که هیئت مذکور، رســیدگی به وضعیت 
ایــن نماینده خاطی را نیز بعد از 17 ماه در دســتور 
کار خــود قرار دهد تا اهانت به مامور دولت در اذهان 
عمومی به عنوان کاری عادی و عملی غیرقابل تعقیب 

مورد تکرار قرار نگیرد.

ادامه سکوت هیئت نظارت با گذشت 520 روز از درگیری نماینده مجلس با مأمور پلیس فرودگاه

رئیس  پلیس پایتخت از دستگیری اعضا و سرکرده 
باند بزرگ واردات کاغذ با ارز دولتی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسین رحیمی 
در برنامه تهران 20 در تشــریح این خبر اظهار داشــت: از 
مدت ها قبل همکاران من از فعالیت افرادی که اقدام به ایجاد 
اخال در بازار کاغذ و احتکار آن کرده بودند، مطلع شــدند 

و رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
رحیمی افــزود: ماموران با انجــام اقدامات اطاعاتی و 
پیگیری این پرونده موفق شدند اعضای این باند را شناسایی 
و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیات ضربتی، گروهی 
16 نفــره که بالغ بر 30 هزار تن کاغــذ را با ارز دولتی وارد 
کشــور کرده و آن را احتکار کرده بودند دستگیر کردند. در 
میان افراد دســتگیر شده، ســرکرده اصلی باند نیز حضور 
داشــت.وی درباره فعالیت این باند، گفت: این افراد بخشی 
از این کاغذها را با قیمت آزاد به فروش رســانده و همچنین 
بخشی دیگر از ارز دولتی که برای واردات کاغذ دریافت کرده 
بودند صــرف امور دیگر کرده یا قیمــت ارز آزاد در بازار به 

فروش رسانده بودند.
رئیس پلیس پایتخــت با اعام اینکــه ارزش اولیه این 
پرونده بالغ بر هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده است و 

ادامه داد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

با تشکیل پرونده 1700 میلیارد تومانی
اعضا و سرکرده باند بزرگ 

واردات و احتکار کاغذ
 در تهران دستگیر شدند

اینکه 87  بیان  با  ناجا  رئیس پلیس پیشــگیری 
پیشــگیری رضایت  پلیس  از عملکرد  مردم  درصد 
دارند، گفت: 40 هزار البســه پلیس، مجهز به دوربین 

می شود. 
سرتیپ محمد شرفی در همایش ساانه کوپ )روسای 
کانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها( فرماندهی انتظامی استان 
زنجان در جمع خبرنگاران افزود: دوربین دار کردن البســه 
پلیس، ســندی محکم به منظور قضاوت و تحقق عدالت و 
ابــزاری برای نظارت بر رفتار پلیس در مســیر حفظ هرچه 
بیشتر حقوق شهروندی اســت.وی اظهار داشت: در مرحله 
نخســت یک هزار عدد البســه مجهز به دوربین توزیع شده 
است و در مرحله بعد نیز قصد داریم از دوربین های عینکی 
بهره بگیریم.سردار شــرفی با تاکید براینکه 15 هزار نفر از 
کارکنــان پلیس در کاس های آمــوزش تعالی رفتار پلیس 
شرکت کرده اند، افزود: این کار منجر به رضایتمندی مردم از 

عملکرد پلیس شده است.
آســیبهای  کشــف  در  دســتگاه ها  نقــش  بــه  وی 
اجتماعی، اشاره کرد و با بیان اینکه نیروی انتظامی در کاهش 
آســیبهای اجتماعی در ردیف سازمان برتر قرار دارد، اظهار 
داشــت: ناجا با انجام اقدامات فرهنگی و سلبی درخصوص 
جمع آوری معتادان متجاهر در حوزه امنیت اخاقی و دیگر 
موارد، خوب عمل کرده و امید اســت با جانفشانی کارکنان 
پلیــس و مرزبانان، همراهی اصحاب رســانه و حمایت های 

مردمی، آسیب ها کاهش یابد.

40 هزار البسه پلیس 
به دوربین مجهز می شود

رئیــس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراســان 
رضوی گفت: تصادف در جاده مشهد- فریمان حوالی 

تپه سام منجر به مرگ هفت نفر شد. 
سرهنگ هادی امیدوار در گفت و گو با ایرنا افزود: دیروز 
در کیلومتر 20 جاده فریمان- مشــهد یک دستگاه خودرو 
تریلی اســکانیا و یک دستگاه خودرو پژو به دلیل انحراف به 
چپ با یکدیگر برخورد کردند.وی بیان کرد: در پی این حادثه 
هفت سرنشین خودرو پژو که دو نفر از آنها کودک بودند، در 
دم جان باختند.رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: با 
توجه به بارش برف و باران در اغلب مسیرهای استان، سطح 
جاده ها لغزنده است و رانندگان باید با دقت و رعایت سرعت 

مطمئنه در مسیرها تردد کنند.

تصادف در مسیر فریمان- مشهد 
هفت کشته برجای گذاشت

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان مهاباد گفت: 
تجویز دارو توســط دندانپزشک فاقد پروانه در یکی 
از درمانگاه های این شهرستان، موجب مرگ یک مرد 

45 ساله شد. 
ســیامند مرزنگ در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: این 
دندانپزشــک که بدون داشتن پروانه در این درمانگاه فعالیت 
می کــرد، برای این فرد آنتــی بیوتیک تجویز کرده بود که با 
تزریــق آن در واحــد تزریقات موجب پایین آمدن ســطح 
هوشیاری وی شــد.وی با  اشــاره به اینکه این دندانپزشک 
مجاز به تجویز دارو نبود، اضافه کرد: این بیمار پس از انتقال 
توسط اورژانس 115 به بیمارستان امام خمینی)ره( منتقل و 
با وجود انجام اقدامات احیای قلبی و ریوی )CPR( فوت کرد.

وی گفت: هرچند پرونده پزشکی این بیمار در دست بررسی 
است اما پزشک متخصص طب اورژانس علت مرگ را شوک 
»آنافیاکسیک« در پرونده بیمار قید کرد.مرزنگ بیان کرد: 
این دندانپزشکی فاقد پروانه توســط واحد نظارت بر درمان 
شبکه بهداشــت و درمان و نماینده دستگاه قضایی )اماکن( 
پلمب و پرونده جهت اقدامات قانونی و بررسی ازم به مراجع 
قضایی و کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی ارجاع شد.

تجویز دارو توسط دندانپزشک
 فاقد پروانه موجب مرگ یک نفر شد

شادی و شکر مردم از بارش برف و باران

همچنین در محور اســالم-خلخال در استان اردبیل نیز 
تردد جاده ای با زنجیر چرخ امکانپذیر شد.

در محور بم - ریگان در استان کرمان گرد و خاک همراه 
با کاهش دید تردد را سخت کرد.

اکنون همه مسیرهای اصلی باز است اما براساس اعام 
ســازمان هواشناســی در 2 روز آینده بارش برف و کواک 
بسیاری از نقاط کشور را فرا می گیرد.رئیس  پلیس راه کشور 
به رانندگان توصیه کرد از ســفرهای غیرضروری خودداری 
کنند و در صورت ورود به جاده، تجهیزات کامل، زنجیر چرخ 

و لباس گرم همراه داشته باشند.
* خراسان شمالی

در پی بارش برف که از شــامگاه پنجشــنبه در گلیل 
بجنورد آغاز شد، ارتفاع برف با توجه به بارش های هفته های 
گذشته به یک متر رسیده و این وضعیت موجب قطع ارتباط 

سه پاسگاه مرزی در منطقه شد. 
نیروهــای راهداری تاش برای بازگشــایی راه ارتباطی 
پاســگاه مرزی را اغاز کردندو راه های ارتباطی بخش سرحد 
این شهرستان به خاطر سخت گذر بودن به سختی بازگشایی 

می شود هم اکنون عملیات برف روبی با سرعت ادامه دارد.
همچنین 4 نفر که برای تفریح به منطقه گردشــگری 

گلیل این شهرستان آمده بودند گرفتار کواک برف شدند.
* خراسان رضوی 

در استان خراسان رضوی در محورهای باغچه- نیشابور، 
قوچان-ســروایت و کات-مشــهد بارش برف مشــاهده 

می شود. 
همچنیــن بارش بــاران و برف تا صبح امروز )شــنبه( 
به شــکل پراکنده در نواحی شــمالی استان ادامه دارد. یک 
مورد ســقوط درخت در پی وزش باد رخ داد و یک مورد نیز 
فروکش زمین در خیابان سرخس 17 رخ داد که به شرکت 

آب و فاضاب مشهد برای عملیات اعام شد.
* قزوین

54 خــودرو که بر اثر بارش بــرف و کواک در راه های 
استان قزوین گرفتار شده بودند، رهاسازی شدند که در این 
عملیات به 130 سرنشین خودروهای گرفتار امدادرسانی شد 

و 50 مسافر در راه مانده نیز اسکان داده شدند. 
این عملیات از ســاعت 16 پنجشنبه گذشته تا ساعت 
10 صبح دیروز ادامه داشــت، بیشتر عملیات صورت گرفته 
در محورهای قسطین ار، الموت غربی و شرقی و گردنه های 

هجیب، بهرام آباد و کوهین انجام شــده است. بستن زنجیر 
چرخ، رهاسازی خودروهای گرفتار در برف و کواک، انتقال 
افراد در راه مانده به منطقه امن و امدادرسانی به سرنشینان 
از جمله اقدامات صورت گرفته توسط تیم های عملیاتی بوده 
است. عملیات بازگشایی راه 83 روستای قزوین که پنجشنبه 
گذشــته بر اثر بارش برف مســدود شــده بود، آغاز شد.راه 
روستایی پنج روســتا در بخش مرکزی البرز، سه روستا در 
بخش مرکزی قزوین، 30 روستا در بخش الموت غربی، 20 
روستا در بخش الموت شرقی، 14 روستا در بخش کوهین و 
11 روستا در بخش مرکزی آوج مسدود شده بود که از صبح 

امروز عملیات بازگشایی آنها آغاز شده است.
* آذربایجان غربی 

تمامی محورهای مواصاتی منتهی به تکاب در جنوب 
آذربایجــان غربی به علت برف و کواک شــدید مســدود 
شــد محورهای تکاب - شــاهین دژ، تکاب - دندی و تکاب 
- دوراهی ایرانخواه شــاهد بارش برف و کواک شــدید بود 
کواک شــدید و مه غلیظ، دید افقی در جاده های تکاب - 
دندی در حوزه اســتحفاظی اســتان زنجان و محور تکاب - 
شاهین دژ در محدوده روستای باشبرات و گردنه مایین باغ 
را محدود و تردد در این محورها را غیرممکن ساخت.با تاش 
راهداران این شهرســتان راه ارتباطی 40 روستای محاصره 

شده در برف و کواک بازگشایی شد.
بارش برف که از بامداد روز پنجشــنبه با ورود ســامانه 
بارشــی در این شهرستان آغاز شــده بود، سبب اختال در 
تــردد خودروها در محورهای ارتباطی و بســته شــدن راه 
ارتباطی بیشتر روســتاهای منطقه باروق در این شهرستان 
شــد.ارتفاع برف در مناطق کوهستانی این منطقه بین 15 
تا 40 ســانتی متر اعام شد.همچنین یک زن باردار که در 
روســتای »گوزلوی قره داغ« بخش باروق گرفتار شده بود، 
با تاش راهداران و همکاری شــبکه بهداشت و درمان این 

شهرستان نجات یافته و به بیمارستان منتقل شد.
500 مســافر گرفتار شــده در برف و کواک شــدید 
محورهای مواصاتی شهرســتان مهاباد با تاش راهداران و 

نیروهای امدادی نجات یافتند.
همچنیــن سرنشــینان بیش از 200 دســتگاه خودرو 
ســواری و باری در محورهای تکاب - شــاهین دژ و تکاب 
- دوراهی ایرانخواه در محاصره برف و کواک گرفتار شــده 
بودند.هم اکنون تمامی محورهای اصلی و روستایی میاندوآب 

باز بوده و تردد در آنها بدون هیچ مشکلی جریان دارد.
** آذربایجان شرقی 

در پی مسدود شدن 120 راه ارتباطی روستایی هشترود 
در تبریــز در اثر بارش برف، عملیات بازگشــایی راه ها ادامه 

دارد.
از 180 راه روستایی هشــترود بر اثر بارش برف همراه 
با کواک 120 راه مســدود شد، که این مسیرهای ارتباطی 
با تاش راهداران در صورت قطع بارش تا امروز بازگشــایی 
خواهند شد. در حال حاضر راه های اصلی و فرعی باز است و 
تردد در آنها در جریان است. بیشتر راه های مسدود شده در 

محور درین سو و آتش بیگ و غرب هشترود است.
* چهار محال وبختیاری 

وقوع کواک برف، ســیاب و وزش بادهای شدید 200 
میلیارد ریال خسارت به زیرساخت های این شهرستان وارد 
کرد. بارش های اخیر که از چهارشــنبه شــب در شهرستان 
آغاز شد ، باعث وقوع سیاب و بسته شدن برخی از راه های 

ارتباطی روستایی شهرستان شده است.
راه ارتباطی 30 روستای شهرستان کوهرنگ بسته شده 
که راه ارتباطی 15 روستای بخش بازفت، دهستان موگویی 
و برخی روســتاهای دوآب صمصامی قطع شده که با تاش 
راهداری در حال بازگشــایی این محورها هستند.همچنین 
وزش تندبادهای شدید که در برخی ساعات به 130 کیلومتر 
بر ساعت نیز می رســد برق 25 روستای شهرستان را قطع 
کرد.بیش از 100 خانوار روســتایی شهرســتان در محاصره 
سیاب، گرفتار شــدند که با کمک نیروهای امدادی هال 

احمر و راهداری به این خانوارها امدادرسانی شده.
* ارتفاع برف در فیروزکوه به 30 سانتی متر رسید 
مهدی یوسفی جمارانی فرماندار فیروزکوه اظهار داشت: 
با آغاز بارش برف به صورت گســترده و شــدید در ســطح 
شهرســتان، کلیه عوامل از جمله بخشداری ها، شهرداری ها، 
دهیاری ها، هال احمر، راهداری و حمل ونقل جاده ای، پلیس 
راه، نیروهای خدمات رســان و... آماده باش هستند.وی ضمن 
بیان اینکه تمام مسیرهای دسترسی شهرستان باز هستند، 
تاکید کرد: بــا توجه به کاهش دمــا و افزایش بارندگی در 
ساعات آتی و روزهای آینده، کلیه مسافران جهت جلوگیری 
از بروز حوادث باید با تجهیزات زمســتانی و ایمنی کامل از 
جمله زنجیر چرخ، ســوخت کافی، لباس گرم، تغذیه و... در 

محورهای فیروزکوه تردد داشته باشند.

بارش برف و باران که از روز پنجشــنبه در برخی 
استان ها آغاز شــده، شادی و شکر مردم را به همراه 

داشت.
به گزارش ایرنا، در سراســر کشور، بارش ها در برخی از 
استان های کشــور موجب آبگرفتگی معابر و سیابی شدن 
مســیل ها و رودخانه ها شــده و همچنین با توجه به کاهش 
دما، فعالیت این ســامانه بارشی در ارتفاعات البرز و زاگرس 

مرکزی به شکل برف بود.
در اســتان خراســان رضوی برف محورهــای باغچه- 

نیشابور، قوچان- سروایت و کات-مشهد را لغزنده کرد. 
محور رامیان- اولنگ- شاهرود در استان های گلستان و 

سمنان، به دلیل نبود ایمنی کافی بسته شد.
محور فرعی شمشــک- دیزین در اســتان های البرز و 

تهران نیز به دلیل ایمنی ناکافی بسته شد.

شــهردار تهران با بیان اینکــه »واحد علوم و 
تحقیقات دانشــگاه آزاد طرح جامع مصوب ندارد«، 
گفت: طرح واحــد علوم و تحقیقــات حتی اگر در 
محــدوده خارج از تهران اســت، بایــد به تصویب 

شورای عالی شهرسازی برسد.
پیروز حناچی در گفت وگو با ایســنا، درباره ســاخت و 
ســازهای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و نظارت های 
شــورای عالی شهرسازی بر این ســاخت وسازها نیز با بیان 
اینکه »دانشگاه علوم و تحقیقات طرح جامع مصوب ندارد«، 
تاکید کرد: مکاتبات بسیاری انجام دادیم تا طرح جامع این 
دانشــگاه به شورای عالی شهرسازی برســد و تصویب شود؛ 
حتی خاطرم هســت که از سال 82 این مکاتبات آغاز شد و 

سال 93 نیز این کار را انجام دادیم.
دبیر پیشین شورای  عالی شهرسازی تصریح کرد: طرح 
واحد علوم و تحقیقات حتی اگر در محدوده خارج از تهران 

است، باید به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد.
دربــاره زمان ارائــه ایحه بودجه شــهرداری تهران به 
شورای شهر تهران اظهار کرد: بخشنامه بودجه در شهرداری 
اباغ و هفته جاری نیز جلســه ای در این  باره تشکیل شده 
است و امیدواریم به زودی پیش نویس بودجه سال 98 را به 

شورای شهر ارائه دهیم.
وی خاطر نشــان کــرد: تاش ما این اســت که ایحه 
بودجه، بعد از تصویب برنامه سوم شهرداری به شورای شهر 
ارائه شود تا ارتباط معناداری با این برنامه پیدا کند. شهردار 
تهران با  اشــاره به وجود ردیف هایی در بودجه ساانه کشور 
درخصوص کان شــهرها گفت: در ایحه بودجه ســال 98 
برای موضوعاتی چون آلودگی هــوا، ترافیک، افزایش طرح 
کاهش )LEZ( و همچنین فاینانس برای توسعه قطار شهری 
ردیف های جداگانه ای برای کانشهرها پیش بینی شده است.

شهردار تهران:
 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات 

انتشار طرح جامع مصوب ندارد به  با اشــاره  عضو شورای شهر تهران 
بوی نامطبوع در تهران گفت: انتشــار این بو هیچ 
ارتباطی به آرادکوه و کهریزک و دپوی زباله در این 

محدوده ها و همچنین فاضاب پاسکو ندارد.
به گزارش تســنیم، احمد مسجدجامعی در حاشیه 
تهران گردی از منطقه 12 در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اخبــار ضد و نقیص درباره بــوی نامطبوع در تهران طی 
روزهای گذشــته اظهار کرد: در این زمینه اخبار زیادی 
مطرح شده است که در واقع ما نیز به عنوان نمایندگان 

مردم در پارلمان محلی پیگیر موضوع بودیم.
وی افــزود: پس از انتشــار بوی نامطبــوع در عصر 
چهارشنبه پیگیری هایی در این رابطه انجام شد و در واقع 
برخی مسئوان در حوزه های مختلف عنوان کردند بوی 

نامطبوع تهران ناشی از آرادکوه یا کهریزک بوده است.
مســجدجامعی درباره اطاعات منتشــر شده بوی 
نامطبوع در شــهر تهران اظهار کرد: در ادامه نیز عنوان 
شــد که بوی نامطبوع ناشی از فاضاب پاسکو بوده که 

البته ما نیز در این زمینه پیگیری کردیم که این اطاعات 
نیز نادرست بود چرا که پاسکو برای امسال نبوده است 
و بنای این ساختمان برای سال های گذشته بوده و حتی 

طی دو سال گذشته نیز هیچ بویی در پی نداشته است.
عضو شــورای شــهر تهران ادامه داد: بنابراین، این 
اتفاقــی که در تهران افتاد یک پدیده نوظهور بوده و باید 
دنبال علت آن بود به همین دلیل قطعا در شــورای شهر 

تهران این موضوع پیگیری خواهد شد.
وی گفت: البته بر اســاس آخرین اظهارنظر عنوان 
شده از سوی استاندار تهران بوی نامطبوع ناشی از شبکه 
گاز بوده است و استاندار تهران اعام کرده است علت این 

بو نشت گاز در پایتخت بوده است.
مسجدجامعی افزود: شــاید در آینده نیز این اتفاق 
دوباره در تهران تکرار شــود و ضرورت بررسی آن وجود 
دارد و به همین دلیل ما این موضوع را در صحن شــورا 
بررسی خواهیم کرد تا یک گزارش کامل در ارتباط با این 

موضوع در صحن شورا ارائه شود.

توضیحات مسجد جامعی درباره انتشار بوی نامطبوع در تهران

رئیــس  جمعیــت هــال احمر 
شهرستان اندیکا در استان خوزستان 
گفت: 400 خودروی گرفتار در پشــت 
این  مســیر  سمت  دو  در  ســیاب 
شهرستان به شهرکرد، پنج شنبه شب 

رهاسازی شدند. 
ایمــان نوروزی دیــروز در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داشت: این خودروها هنگام باا 
آمدن آب شط شیرین بهار در محور اندیکا 
- شهرکرد گرفتار شــده بودند. وی افزود:  

10خودرو نیز در میان سیاب گرفتار شده بوده بودند که با 
تاش امدادگران سرنشینان آنها به مکان امن منتقل شدند.

رئیس  جمعیت هال احمر شهرســتان اندیکا ادامه داد: 

700 مســافر خودروهــای گرفتار شــده 
پنجشنبه شب در مدارس شبانه روزی چلو 
و پا آب شــال این شهرستان اسکان داده 
شدند. بارندگی سیل آســای روزهای اخیر 
باعث اختال در شــبکه بــرق و مخابرات 
بخش هایی از توابع این شهرســتان و بسته 
شدن مسیر دسترســی به برخی روستاها 
شــد. یک خــودروی اورژانــس که عصر 
پنج شــنبه در حال انجام ماموریت در این 
مســیر بود به دلیل زیــر آب رفتن جاده، 
واژگون شــد که در نتیجه این حادثه یکی از سرنشینان این 
آمبوانس که تکنیســین اورژانس بود، در سیاب غرق شد. 

جسد این تکنیسین صبح دیروز )جمعه( از آب گرفته شد.

مرگ تکنیسین اورژانس در سیاب

بهداشت  وزارت  سرپرســت 
از زحمــات دکتر  ضمن تشــکر 
مردم  گفت:  هاشــمی  سیدحسن 
نگران نباشــند و بدانند که طرح 
تحول نظام سامت که طرح دولت 
روحانی اســت، با قدرت بیشتری 
مناسب تری  منابع  و  می یابد  ادامه 

برایش تخصیص خواهیم داد.
دکترســعید نمکی در گفت وگو با 
ایســنا، با بیان اینکه طرح تحول نظام 
سامت، طرح وزیر خاصی نیست، بلکه 
طرح دولت روحانی است، گفت: بنابراین 
از تکالیف اصلی مــا در دولت، حمایت 

بی دریغ از طرح تحول نظام ســامت 
اســت در عین حال از زحمات فراوان 
آقای دکتر هاشمی در این طرح تشکر 
می کنیم و انشــاءاه با قدرت بیشتری 
طرح تحــول را ادامه خواهیم داد.وی با 
بیان اینکه کاهش هزینه های کمرشکن 
درمان در افراد آسیب پذیر از نقاط قوت 
طرح تحول بوده و منابع بیشتری را هم 
بــرای آن تخصیص خواهیم داد، افزود: 
قطعا با رابطه ای که با دوســتان مان در 
ســازمان برنامه و بودجــه و همکاران 
وزارت بهداشت داریم، امیدواریم بتوانیم 
در تخصیص منابع مناسب، تاش کنیم.

سرپرست وزارت بهداشت: 
بودجه ۹۸ سامت پاسخگوی حداقل نیازهاست

نمکی تاکید کرد: ضمن اینکه برای 
ســال 1398 بودجه ای که دوستان با 
همه مضیقه های کشــور بــرای وزارت 
است  بودجه ای  گذاشــته اند،  بهداشت 
که پاسخگوی حداقل نیازهای مجموعه 

خواهد بود.
بهداشــت  وزارت  سرپرســت 
همچنیــن گفت: ما مشــکل عمده ای 
را نمی بینیم. اگر هم مشــکلی باشد با 

همراهی دوســتان حل می شود. مردم 
نگران نباشــند و بدانند که طرح تحول 
نظام سامت که طرح دولت آقای دکتر 
روحانی اســت، با قدرت بیشتری ادامه 
می یابــد و منابع مناســب تری برایش 

تخصیص خواهیم داد.
با  رئیس جمهور  اســت،  گفتنــی 
قدردانی از خدمات دکتر سیدحســن 
قاضــی زاده هاشــمی وزیر بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی طی دولت های 
یازدهــم و دوازدهم؛ بویــژه در اجرا و 
پیشبرد طرح تحول سامت، استعفای 
وی را پذیرفت و دکتر »سعید نمکی« را 
به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه 

منصوب کرد.
ازم بــه ذکــر اســت کــه دکتر 
ســعید نمکی،  معاون علمی فرهنگی و 
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، مدیر 

گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی است. وی نزدیک به 28 
سال قبل معاون بهداشتی وزیر بهداشت 

بوده است.
نمکی همچنین ســابقه ریاســت 
دانشگاه کاشــان حوالی سال های 66 
تــا 70 را هــم در کارنامــه اش دارد و 
بین ســال های 94 تــا 96 معاون امور 

اجتماعی سازمان مدیریت بود.



اخبار كشور

درمکتب امام

متخصصسازندهمیخواهیم
ما با تخصص مخالف نيستيم؛ با علم مخالف نيستيم؛ با نوكرى اجانب مخالفيم. 

ما مى گوييم كه تخصى كه ما را به دامن آمريكا بكشــد يا انگلســتان يا به دامن 

شــوروى بكشــد يا چن، اين تخصص، تخصص مهلك است، نه تخصص سازنده. ما 

مى خواهيم متخصصينى در دانشگاه تربيت بشوند كه براى ملت خودشان باشند، 

نه براى كشاندن دانشگاه به طرف رق يا طرف غرب.
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۲۸ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
موفقیت های ایران در منطقه

محصول برجام است!
سرویسسیاسی-

روزنامه همشهری در گزارشی نوشت:»برجام ضمن تغییر تصویر و وجهه کشور در عرصه بین الملل، با غیرامنیتی کردن 
ایران ســبب شــد تا ایران بتواند ضمن رفع و تعلیق تحریم های تبعیض آمیز اقتصادی و نظامی )در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع تمامی اعضا(، در جهت مدیریت بحران های منطقه ای مطابق با منافع و امنیت 
ملی کشور اقدام کند که آثار مثبت به رسمیت شناخته شدن نقش ایران در ثبات منطقه در پرونده های باز منطقه ای از 

جمله سوریه، عراق، یمن و افغانستان بخوبی قابل مشاهده است.«
چندی پیش روزنامه زنجیره ای آرمان در مطلبی با عنوان »برجام و پیروزی بر داعش« نوشته بود:»پیروزی بر داعش در 

بخش مهمی حاصل گشایش های اقتصادی و سیاسی ناشی از برجام بوده است. اگر برجام نبود، داعش بود«.
روزنامه زنجیره ای قانون نیز چندی پیش در مطلبی با عنوان »الگوی ماندگار و مشکل گشای برجام« نوشته بود:»تیم 
مذاکره کننده ظریف در ابتدای دولت یازدهم با مخابره پیامی جدید به دنیا، موجبات تغییر سیاســت دیپلماتیک روسیه، 
چین، ترکیه و اتحادیه اروپا و...را فراهم آورد. این رویکرد جدید، ضمن خروج دولت از انزوای دیپلماتیک، شرایط ایران در 
دفاع از ملت مظلوم سوریه و عراق و حمایت از جبهه مقاومت را به شکل چشمگیری بهبود بخشید و همه معادات دولت 

اوباما را در منطقه به نفع ایران تغییر داد«.
گفتنی است در اواخر آبان 96، با مقاومت و مجاهدت های شبانه روزی و نثار خونهای هزاران شهید مدافع حرم از ایران و 
زینبیون پاکستان، فاطمیون افغانستان، حیدریون و حشدالشعبی عراق و حزب اه لبنان »وعده صادق« نابودی شجره خبیثه 
داعش محقق شد و فرزندان مقاومت به فرماندهی سردار قاسم سلیمانی و پس از 7 سال، در نبرد دشوار و پیچیده ای پیروز 

شدند که هنری کیسینجر و موشه یعلون )وزیر جنگ اسرائیل( آن را جنگ جهانی سوم خوانده بودند.
در هفته های اخیر نیز شکست کامل و مفتضحانه آمریکا در سوریه که با فرمان ترامپ براي خروج از سوریه و افغانستان 
علني و با گســترش بحران داخلي در این کشــور همراه شده، موجي از وحشت و هراس را در میان متحدان واشنگتن در 
سراسر جهان بر انگیخته و هرج و مرج و نگراني را در داخل این کشور به اوج خود رسانده است تا شکست بزرگ دیگري 

به ویترین شکست هاي آمریکا اضافه شود.
قرار بود با اجرای برجام تمامی تحریم ها در روز اجرا-دی 94- بالمره لغو شده و تمامی مردم گشایش اقتصادی حاصل 
از برجام را لمس کنند.اما اکنون که این اتفاق رخ نداده است و برجام با معضل بزرگی تحت عنوان »بی دستاوردی« مواجه 

است، برخی دولتمردان در کنار مدعیان اصاحات دست به کار شده و برای این توافق خسارت بار، دستاورد می سازند!
استدال های تکراری برای بازگذاشتن قاده یک سگ هار!

روزنامه زنجیره ای آرمان طی یادداشتی با انتقاد از فیلترینگ احتمالی اینستاگرام نوشت:»امروزه نمی توان برای تکنولوژی 
محدودیت قرارداد با این فکر که از آن ابزار فقط به صورت صحیح اســتفاده شــود. فضای مجازی دارای کاربردهای بسیار 
گسترده است که وجوه مثبت و منفی دارد و به جهت رفع نقاط منفی به جای فیلترینگ باید چاره جویی موثرتری کرد. 
شبکه اجتماعی اینستاگرام یک دستاورد بشری است که می توان از آن استفاده  های بسیار خوب کرد. به همین جهت باید 

اذعان کرد که فیلترینگ کار چندان نتیجه بخشی نیست«.
از باقی استدال های منتشر شده در یادداشت روزنامه زنجیره ای آرمان می گذریم و اوج بحران را بدون پرده پوشی و 

تزئین ذکر می کنیم تا مشخص شود آیا نظام اسامی می تواند قاده چنین سگ هاری را رها کند؟!
اینستاگرام یک شبکه اجتماعی است که کارویژه آن در شرایط کنونی تبلیغ فساد و فحشا و به فساد و فحشا کشاندن 
جوانان شده است و نظام اسامی نمی تواند این شبکه اجتماعی را بدون نظارت و به حال خود رها کند، کافی است فردی 
به اینستاگرام مراجعه و دقایقی در آن جست و جو کند تصاویر ده ها پسر و دختر جوان با اراده و اجازه و یا بدون اراده و 
اجازه آنها به صورتی فجیع و مبتذل در این شبکه منتشر و در اختیار عام قرار می گیرد و ده ها و هزاران نفر دیگر ذیل این 
تصاویر نظراتی را منتشر می کنند که شرم آور است، طبیعی است که وقتی جلوی یک سد را باز بگذارید نمی توانید از کار 

فرهنگی برای غرق نشدن مردمی که جلوی سیل قرار گرفته اند سخن بگوئید.
ســخن گفتن از ضرورت کار فرهنگی برای مقابله با ســگ هار شبکه های اجتماعی که کارویژه ای جز ابتذال و فحشا 

نمی شناسند روی دیگر سکه ضرورت سکوت و انجام ندادن وظیفه است.
انتقاد از عملکرد دولت یا حقه انتخاباتی ؟

روزنامه زنجیره ای قانون روز پنجشنبه با انتقاد از سخنان رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت نوشت :»حسن روحاني 
با امیدواري از وضعیت امروز کشور سخن مي گوید ولي مردم احساس دیگري دارند«.

این روزنامه حامی دولت در ادامه تصریح کرد :»مردم مشکات خود را دارند و مسئوان به مسیري دیگر مي روند که 
مي خواهند؛ همه به نوعي برخورد مي کنند که گویي مشکاتي در کشور وجود ندارد و فعالیت ها مناسب با وضعیت جنگ 
اقتصادي اســت! در همین حال حســن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، با بیان اینکه در جلسات این هفته 
هیئت دولت، وزرا و مسئوان گزارش های خوبی از اقدامات خود ارائه کردند که ازم می دانم ملت عزیز ایران از آن باخبر 
باشند، گفت: در 9 ماهه گذشته تراز تجاری ناشی از صادرات غیرنفتی با رقم حدود 750 میلیون دار، دارای تراز مثبت 
بوده که این رقم نشــان دهنده تاش های موفقیت آمیز فعاان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی اســت. این اظهارات در 
حالي مطرح مي شود که وضعیت کشور هر روز بحراني پیش مي رود و مردم وضعیت نامناسب معیشتي دارند! روحاني در 

ادامه آمارهایي را ارائه داد که چندان در سفره مردم احساس نمي شود. «
گفتنی است اکنون که شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای است که رضایت مردم تأمین نشده و اقشار جامعه از نابسامانی 
اقتصادی، رشــد بیکاری و ادامه روند گرانی بیمناک هستند، جریان مدعی اصاحات که تقریبا همه پست های دولتی در 
اختیارشان است و بطور کامل در کارنامه خالی از عملکرد دولت شریکند، به جای پذیرش مسئولیت نمک نشناسانه دست 
به انتقاد علیه روحانی می زنند. اصاح طلبان عاوه بر نمک نشناسی که نسبت به روحانی دارند، با نقدهای پی در پی علیه او 
در تدارک گعده های انتخاباتی هستند تا بتوانند با جدا کردن راه خود از رئیس جمهور در انتخابات ۱400 پیروز شوند. این 
جریان ظاهرا دچار پارادوکسی آشکار شده اند و می خواهند ضمن حفظ پست های مدیریتی که در دولت دارند، پاسخگوی 

مردم به دلیل حمایت از روحانی نباشند، اما همه می دانند که این ترفند یک حقه انتخاباتی است.
ظریف سند خود را منتشر نکرده، سند خواست!

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد با انتشار سخنان ظریف وزیر امور خارجه از سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی 
که گفته است نگاه وزارت خارجه به غرب است از او سند خواست.

در بخشی از گزارش آفتاب یزد آمده است:»ظریف در گفت وگویی از سعید جلیلی درخواست کرده پیرو ادعایی مبنی 
بر نگاه صرف وزیر خارجه به غرب اسناد خود را منتشر نماید«.

در گزارش آفتاب یزد همچنین آمده است:»ســعید جلیلی دبیر ســابق شــورای امنیت ملی و البته مرد شماره یک 
تیم مذاکره کننده هســته ای در دولت ســابق، این  روزها فضا را برای خیلی چیزها مناســب دیده اســت. مثل حمله به 
 دولت و تیم مذاکره کننده هســته ای و وزارت خارجه و برجام. اینکه در آســتانه بحث های انتخاباتی فعالیت هایش را از نو 

آغاز کند«.
آفتاب یزد بدون پاسخ دادن به سخنان جلیلی و ذکر اینکه کجای این سخنان ایراد دارد نوشت:»جلیلی در سخنان 
اخیرش برجام را به شــدت مورد هدف قرارداده اســت و در لحنی تامل برانگیز اظهارداشته: » چه کسی شعار می داد، هم 
سانتریفیوژ باید بچرخد هم چرخ کارخانه ها؟ چه کسی سال گذشته باز شعار داد که اگر ما بمانیم می توانیم بقیه تحریم ها 
را نیز برداریم؟ آیا باید به همین سادگی حافظه ملت را پاک کنیم؟ بعد می گویید می خواستیم حق هسته ای ملت را تثبیت 
کنیم؟ آیا حق هسته ای ملت با ریختن بتن در تاسیسات او تثبیت می شود؟ از ۱00 حق او انصراف بدهید، حقوق دیگر او 
تثبیت می شود؟ ۱۳ هزار سانتریفیوژ را بردارید، ۱0 هزار کیلو مواد هسته ای که ۱0 سال برای آن زحمت کشیده شده را از 

کشور خارج کنید، آیا این اسمش می شود تثبیت؟ و بعد بگویید ما هم چنین قولی نداده بودیم؟«.
روزنامه آفتاب یزد و وزیر محترم امور خارجه در حالی از جلیلی برای سخنان خود سند خواسته است که بعد از اتهام 
زنی پولشویی به نظام اسامی در پاسخ به افکار عمومی و قوه قضائیه که از وی در این رابطه سند خواسته بود گفت سندی 

در این زمینه ندارم!
طبیعی است که ظریف و روزنامه های زنجیره ای ابتدا بایستی مستندات ادعاهای فراوان خود را منتشر و در ادامه از 

دیگران سند بخواهند.
حمله روزنامه دولت به صدا و سیما

روزنامه ایران روزپنجشــنبه در مطلبی با عنوان »صداو ســیما دیگر حفظ ظاهر هم نمی کند« با حمله به رسانه ملی 
نوشت: »اگر تا پیش از این صدا و سیما در برنامه های گفت وگومحور یا میزگردهای خود که مربوط به دولت بود، برای حفظ 
ظاهر هم که شده تاش می کرد یک کارشناس موافق دولت را در کنار منتقدان و مخالفان بنشاند، اما حاا دیگر نیازی به 

این حفظ ظاهر هم نمی بیند.« 
ارگان دولت در ادامه به بهانه حضور سه کارشناس منتقد دولت در گفت و گوی ویژه خبری، علیه صدا و سیما نوشت: 
»رفتار صدا و سیما محل تأمل است؛ به هر حال بر منتقد و مخالف دولت حرجی نیست که ماهیت او معلوم است اما اینکه 
رسانه ای با ادعای ملی بودن این گونه تریبون خود را یک طرفه در اختیار یک جریان قرار می دهد، محل تعجب است. اگرچه 
کار این رسانه دیگر از تعجب گذشته و گویی نه مخاطب برایش مهم است و نه اخاق حرفه ای. منافع باندی و جریانی بر 

همه اینها گویا اولویت دارد.«
گفتنی است جدا از این مسئله که به واسطه ناکارآمدی و سوء عملکرد دولت در مدیریت اجرایی کشور، حتی چهره ها 
و کارشناســان حامی دولت نیز به منتقدان آن تبدیل شــده و کمتر مسئول یا کارشناسی حاضر به حضور در برنامه های 
تلویزیونی و دفاع از دولت هستند و در بسیاری مواقع به رغم وعده حضور در برنامه های گفت و گو محور، در نهایت با خلف 
وعده و به بهانه مختلف از حضور یافتن در مقابل دوربین صدا و سیما سر باز می زنند، حمله دولت به صدا و سیما بیشتر 

برای حفظ این تریبون یک طرفه است.
تریبون یک طرفه صدا و سیما به دولت و اجازه ندادن به منتقدین در جهت شفاف سازی زمینه ساز آن شده است که 

دولت خود را همواره طلبکار دیده و صدا و سیما را برای همیشه بدهکار خود بخواهد.
به عنوان نمونه به دنبال بیانیه وزارت خارجه در اعتراض به یک مناظره تلویزیونی در رابطه با برجام و انتقاد دولت از صدا 
و سیما در این زمینه، رسانه ملی بهمن ماه سال گذشته اعام کرد از ابتدای سال ۲500 ساعت برنامه در ساعات پربیننده 

به دولت و به صورت یک طرفه اختصاص داشته است!
مسئله دیگر اینکه صدا و سیما بایستی به وظیفه روشنگری خود جامه عمل بپوشاند، صدا و سیما رسانه ملی است نه 
ارگان دولت، صدا و سیما بایستی نظرات کارشناسان و اندیشمندان منتقد دولت را بازتاب داده و از مسئولین دولتی پاسخ 

بخواهد و هر دو سخن را بازتاب دهد.
بازی با کارت »بیماری خاص« برای استعفا

روزنامه سازندگی در شماره روز پنج شنبه مطلبی را با تیتر »وزیر بهداشت به چه دلیل رفت« منتشر کرد و نوشت: 
»طرح تحول سامت در حالی با تبلیغات فراوان در سال 9۳ آغاز شد که بسیاری از کارشناسان بهداشتی و رفاهی درخصوص 

آینده آن هشدار داده بودند. 
بی توجهی به نظام ارجاع که پیشتر به عنوان پزشک خانواده برای کنترل هزینه های حوزه درمان در برنامه های توسعه 
پنج ســاله چهارم کشــور بر اجرای آن تأکید شده بود و آغاز طرحی پر هزینه و خلق الساعه ای به نام طرح تحول سامت 

چندین ضربه بر پیکر وزارت بهداشت و درمان کشور وارد کرد. 
طرح تحول در کوتاه مدت گرچه از رونق مراکز درمانی و کاهش هزینه های بستری خبر می داد، اما در نهایت دودی 
بود در چشم بیماران و ارائه کنندگان خدمت. افزایش تقاضای القایی به مراکز درمانی در بیمارستان ها، تمهیداتی پر هزینه 
برای ماندگاری پزشکان متخصص در بیمارستان ها، افزایش طلبکاری مراکز درمانی از بیمه ها و در نتیجه تاخیر بیمه ها در 

پرداخت بدهی مراکز درمانی.«
ارگان حزب کارگزاران در این گزارش علیرغم اینکه نوشت؛ »برخی معتقدند ترک وزارتخانه از سوی هاشمی به کاهش 
بودجه بیماران خاص مربوط است« در گزارش دیگری در همین صفحه از قول رئیس امور سامت سازمان برنامه و بودجه 
آورد که »اعتبار درمان بیماری های خاص در سال 97، ۲00 میلیارد تومان بود که در سال 98 با افزایش 70 درصدی به 
۳66 میلیارد تومان رسیده است. در ایحه بودجه 98 اعتبارات این موضوع در دو بخش مندرج شده و این باعث شده برخی 

فکر کنند اعتبارات این موضوع کم شده است.« 

بقیهازصفحه۲
در روزهــای گذشــته وزیر امــور خارجه در 
اظهارنظری عجیب گفته بود که »هدف از برجام 
اصا اقتصادی نبود«!. در حال حاضر موج جدیدی 
از تحریف و بزک برجام از سوی برخی دولتمردان و 

فعالین مدعی اصاحات کلید خورده است. 
ادعایماجراجویی

»ب.ن« یکی از فعالین سیاسی مدعی اصاحات 
در روزهای گذشــته در بیست و ششمین مجمع 
عمومی انجمن اسامی جامعه پزشکی ایران مدعی 
شده است: به دلیل تندروی ها و ماجراجویی های 
داخلی نتوانستیم از امکانات برجام استفاده کنیم. 
بعد ترامپ رئیس جمهور شــد و تیر خاص را رها 

کرد و تحریم ها را شروع کرد.
برجــام در اولین روز اجــرا-دی ماه -94 در 
دولت اوبامای دموکراِت مودب! و باهوش!- تعبیری 
که مقامات ارشــد دولت در وصف رئیس جمهور 

سابق آمریکا به کار برده بودند- به صورت فاحش 
نقض شد. اوباما در ادامه، قانون تحریمی آیسا)که 
مقامات دولت، آن را نقض فاحش برجام نامیدند( 
را تمدید کرد، قانون وضعیت اضطراری علیه ایران، 
قانــون محدودیت ویزا و...نیز توســط دولت اوباما 
تمدید و تصویب شد. عاوه بر این، ۲ میلیارد دار 
از دارایی ملت ایران در دوره اوباما غارت شد. اوباما 
در اظهارنظری گستاخانه، مردم ایران را یاغی! نامید. 
دولــت اوباما، نماینده دولت روحانی در ســازمان 
ملل-ابوطالبی- را تروریست! نامید و از ورود وی به 

آمریکا جلوگیری کرد.
دولت ترامپ نیز رویکرد ضدایرانی دولت اوباما 
را ادامه داد و در ادامه قانون محدودیت ویزا، قانون 
مهاجرت را تصوب کرد و در ادامه قانون تحریمی 
آیسا، قانون کاتسا ۲0۱7)مادر تحریم ها( را تصویب 
کــرد. ترامپ پس از تضمین روحانی به موگرینی 
مبنی بر اســتمرار حضور ایران در برجام علیرغم 

خروج آمریــکا، و تضمین اروپا به آمریکا مبنی بر 
استمرار فشار به ایران در حوزه موشکی و منطقه ای، 

از برجام خارج شد. 
با این حــال، طیف مدعــی اصاحات که ید 
طوایی در بزک شیطان بزرگ دارد، توپ را به زمین 
داخلی انداخته و مدعی شده است که ماجراجویی 
و تندروی ایران موجب بهره مند نشدن از امکانات 

برجام بوده است!
بزکاروپا

بهزاد نبوی در ادامه گفت: می گویند اروپا برای 
برجام کاری نمی کند، اما من می گویم اروپا تاش 
می کند؛ نمی تواند. چون اقتصادش دســت حوزه 
خصوصی است و آنها هم به منافعشان می اندیشند.

گفتنی اســت پیش از این فدریکا موگرینی، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صریحا گفته 
بود که درخصوص تعهدات برجامی اروپا به ایران 
تضمین نمی دهد! موگرینی همچنین در اظهارنظری 

دیگر گفته بود کــه تاش اروپا برای حفظ برجام 
همسو با منافع آمریکاست. وی همچنین در روزهای 
گذشته در اظهارنظری گستاخانه گفته بود که هدف 
اروپا تجارت با ایران نیســت و اروپا در سال ۲0۱9 
برجام را حفظ می کند تا مانع رسیدن ایران به بمب 

هسته ای شود!
در روزهــای گذشــته، روزنامــه زنجیره ای 
»سازندگی« در اعترافی دیرهنگام نوشته بود:»امروز 
فقط یک کشــور به صورت عملی پایبند به توافق 
بوده است؛ ایران.آشکار است که اکنون دیگر توافقی 
وجــود ندارد که اروپایی ها بخواهند از آن حمایت 
کنند. بلکه آنان از محدودیت های هسته ای ایران 
حمایت می کنند.ایران موبه مو تعهدات هسته ای 
خــود را اجرا می کند، امــا تحریم هایی را تحمل 
می کند که به مراتب سخت تر از دوره قبل از توافق 
اســت و طرف های دیگر کامًا از تعهدات خویش 

خارج شده اند«.

گزارشخبریتحلیلیکیهان

ارسال پیام ضعف به دشمن در پوشش مصلحت كشور!

اجاسیهسراســریجامعهمدرسین
باصدوربیانیهایبــهکارخودپایاندادو
تاشبرایکاهشنقشحوزهراتوطئهای

درراستایجداییدینازسیاستدانست.
آیــت اه محمد یزدی در مراســم اختتامیه 
یازدهمین اجاسیه جامعه مدرسین حوزه و علمای 
باد در پژوهشگاه عامه طباطبایی در قم اظهار 
کرد: حوزه ها باید انقابی باشند و با نظام مرتبط 
باشند؛ حوزه و نظام از هم جدا نیستند. تفکر دوم 
ریشه در جدایی دین از سیاست دارد و به این معنی 
است که سیاست از دیانت جدا است؛ همین مطلبی 
که دشــمن، در پیش از انقاب در افکار و اذهان 
عامه مردم و برخی از روحانیون نفوذ داده بود.وی 
خاطرنشان کرد: در این 40 سال به اندازه 400 سال 
به این کشــور خدمت شده است و به اندازه 400 
سال رشد و پیشرفت کرده ایم؛ تکنیک ها و ابزارها 
و وسایل و جمعیت و نوع زندگی با گذشته کاما 
متفاوت شده است ولی سعی شده است که اصول 
مسلم اسام و انقاب را نگاه داشت.اجاس جامعه 
مدرسین با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

 در بخشــی از بیانیه پایانی اجاسیه جامعه 
مدرسین آمده است: پشتیبانی از انقاب، نظارت 
و هدایت آن را از جمله وظایف اصلی روحانیت و 
حوزه های علمیه بر شمرده و هرگونه تاش برای 
کمرنگ نمــودن این نقش و تضعیف این روحیه 

را توطئه ای در راســتای جدایی دین از سیاست 
می دانیــم و در یک کام؛ انقابی بودن و انقابی 
ماندن را رســالت دائمی روحانیت اصیل و وفادار 
به آرمان های اســام ناب می دانیم.در ادامه این 
بیانیه تصریح شــده است: روحانیت و حوزه های 
علمیه ضمن ستایش نقش بی بدیل رهبری نظام 
در مهار فتنه ها و ســکانداری انقاب و مقابله با 
زیاده خواهی های نظام ســلطه و استکبار جهانی، 
پشــتیبانی از اصل مترقی وایت فقیه و رهبری 
نظام را وظیفه دائمی خود می داند.در بخش دیگری 
از این بیانیه آمده است: مرجعیت شیعه به عنوان 

عالی ترین رکن و جایگاه روحانیت در حوزه های 
علمیه همواره پیشتاز در دفاع از کیان اسام ناب 
محمدی »صلی اه علیه و آله و ســلم« و انقاب 
اسامی بوده و خواهد بود و تاش های مؤثر این 
عزیزان را در حفظ اصول و ارزش های اسامی ارج 
می نهیم و زمزمه های نابخردانه و مغرضانه ای که 
باعث تضعیف این جایگاه رکین و حوزه های علمیه 

گردد را محکوم می نمائیم.
تنهاراهتکیهبرتــوانداخلیواقتصاد

مقاومتیاست
در بیانیه پایانی اجاســیه سراسری جامعه 

مدرسین آمده است: تحریم های سنگین آمریکا 
که به دنبال بدعهدی و پیمان شکنی های مکّرر 
آنها و در حقیقت برخاسته از عمق کینه و خباثت 
و دشمنی استکبار جهانی با انقاب اسامی است، 
اگر چه مشکات جدی را برای مردم عزیز ما به 
وجود آورده اســت، اّما این درس عبرت و پیام 
را برای مســئولین و مردم کشور دارد که تنها 
راه برای حفظ عزت و ســربلندی ایران اسامی 
تکیه بر توان داخلی و اقتصاد مقاومتی اســت و 
ان شاءاه به حول و قوة الهی و با همت و تدبیر 
و همدلی و همراهی مردم و مسئولین، همچون 
چهل سال گذشته انقاب، این مشکات تحمیلی 

را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.
این بیانیه همچنیــن می افزاید: روحانیت 
و حوزه هــای علمیه همچون گذشــته تاریخ، 
همواره در کنار مردم به ویژه اقشار محروم بوده 
و خواهــد بود، در همین راســتا مراتب نگرانی 
خود را نســبت به وضــع اقتصادی عموم مردم 
خاصه طبقات ضعیف و کم درآمد ابراز داشــته 
و از مسئولین محترم در قوای مجریه، مقننه و 
قضائیه می خواهیم با مدیریت جهادی و توجه 
جدی به اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی صحیح 
و اســتفاده بهتــر از امکانات مــادی و معنوی 
 کشــور هر چه سریعتر اقدام و عمل شایسته ای

 انجام دهند.

دربیانیهپایانیاجاسجامعهمدرسینمطرحشد

حمایت از انقاب جزء وظایف اصلی روحانیت 
و حوزه های علمیه است

حجتااساممحمدیگلپایگانیروایتکرد

رهبر انقاب با هدیه بسیار گرانقیمت پادشاه عربستان چه كرد؟

مراجعتقلیددردیداروزیراقتصادازعدمنظارتوگرانیهایبیحساب
وکتابانتقادوبراصاحنظامبانکیتأکیدکردند.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با حضور در شهر مقدس قم با حضرات آیات وحید 
خراسانی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی، مکارم شیرازی، سبحانی و نوری همدانی 
دیــدار و گفت وگو کرد. آیــت اه نوری همدانی در این دیدار با انتقاد از گرانی های 
بی حساب و کتاب اجناس، گفت: مردم در زندگی و سفره خود رفاه اقتصادی نمی بینند 
بلکه هر روز گرانی های بیشتر را مشاهده می کنند، این در حالی است که مسؤوان 

باید نظارت های ازم را داشته باشند تا شاهد این مشکات نباشیم.
این مرجع تقلید با بیان اینکه بسیاری از مشکات مربوط به تحریم ها نیست، 
علت مشکات و گرانی های اخیر را عدم نظارت مسؤوان دانست و ابراز داشت: مردم 
از گرانی رنج می برند و تحت فشار هستند. وی تأکید کرد: مسؤوان باید بر مسائل 
اقتصادی و وضعیت بازار اشــراف و نظارت داشته باشند، فشارهای اقتصادی با آمار 
دادن درست نمی شود بلکه دلسوزی مسؤوان را می طلبد، دولت باید نظارت ازم 
را داشــته باشد.آیت اه جوادی آملی نیز در دیدار وزیر اقتصاد ابراز داشت: خداوند 
در سوره مبارکه نساء فرمود مال، ستون فقرات یک ملت است، اگر ملتی بخواهد 
قیام کند و بایستد باید ستون فقرات سالم داشته باشد و چون مال، ستون فقرات 
جامعه است و ایستادگی و قیام ملت به آن وابستگی دارد، لذا نباید مدیریت آن در 
دست افراد ناایق و سفیه باشد؛ فرمود کسی که عرضه ندارد، ثروت مملکت را به 
دســت او ندهید. مفسر قرآن کریم تصریح کرد: از سوی دیگر باید این نکته را در 
نظر داشــت که اگر مال که ستون فقرات جامعه است، آسیب دید، درمان آن کار 
هر کسی نیست و یک متخصص نیاز دارد که آن را ترمیم کند. این مرجع تقلید 
خاطرنشــان کرد: اصل دومی که قرآن کریم بر آن تاکید دارد، این است که مال و 
ثروت جامعه نباید منحصراً در دست دولت باشد مانند آنچه در نظام سوسیال شرق 
شاهدیم و نباید در دست یک عده خاص باشد مانند آنچه در نظام کاپیتال غرب 
می بینیم، بلکه مال و ثروت مانند خون اســت که باید در تمام اعضا و بدنه جامعه 
در گردش باشد و هر عضو با توجه به ظرفیت و شایستگی خود در آن سهیم شود؛ 
اگر کسی عرضه تولید داشت، نباید به او سخت گرفت و او را از ثروت محروم کرد 
و کسی که عرضه ندارد، نباید بتواند به واسطه رشوه و زد و بند، بیش از لیاقت خود 

از ثروت جامعه بهره مند شود. 
آیت اه جوادی آملی با اشــاره به آیاتی از ســوره مبارکه فتح، ادامه داد: قرآن 
کریم در سوره مبارکه فتح در بیان ویژگی اقتصادی جامعه اسامی می فرماید جامعه 
اســامی مانند ساقه گندمی است که به هیچ جا تکیه ندارد چرا که بعد از اندکی 
رشد، دور خود یک کمربند و گره محکم می بندد تا بتواند روی پای خود بایستد، 
تاکید قرآن این اســت که با وجود ارتباط با کشورهای دیگر، مسلمانان باید روی 
پای خود بایستند. همچنین آیت اه سبحانی در این دیدار گفت: نظارت و بررسی 
فعالیت بانک ها بر اســاس شرع و موازین دین مبین بدون تردید بخش اعظمی از 
مشکات اقتصادی و اجتماعی جامعه را برطرف می کند. این مرجع تقلید با اشاره 
به اینکه کتب  اقتصادی متعددی با محوریت آموزه های دینی نوشته شده است و 
چیزی در دســترس می باشد، افزود: بانک ها باید براساس همین موازین شرعی و 
دینی به شــرایط افراد نیازمند نگاه کنند و همه توان خود را برای تقویت چرخه 
تولید به کار گیرند چه در قالب تسهیات و حمایت های مطلوب دیگری که زیبنده 

بانک ها در نظام اسامی است.
آیت اه مکارم شیرازی نیز با اشاره به مشکل بانک ها در کشور و انتقاد از عدم 
کنترل و نظارت بر آنها، تصریح کرد: بانک ها مردم را جریمه می کنند و بر جریمه 
آنها نیز سود می گیرند؛ یکی از مشکات بانک ها تولید و خلق پول است، به عنوان 
مثال یک بانک ۱00 میلیارد سرمایه دارد اما به اندازه ۲00 میلیارد کار می کند و در 
نهایت ورشکسته می شود. این مرجع تقلید با اشاره به مشکاتی که در پی افزایش 
نقدینگی در جامعه ایجاد می شود، بیان داشت: نظارت بر بانک ها باید افزایش پیدا 
کرده و برای خلق پول و افزایش نقدینگی در کشور فکری شود. وی با بیان اینکه 
تمام سرمایه  مردم دست بانک ها است، افزود: افزایش نقدینگی که در پی کار بیش 
از سرمایه بانک ها اتفاق می افتد کار درستی نیست؛ اساس کار این است که وضعیت 

تولید بررسی شده و نقدینگی متناسب با همان توزیع شود.

انقابگفت: رئیسدفتررهبرمعظــم
پادشاهعربستانبعدازحضورخدمتمقام
معظمرهبریازمکانیکهایشاندرآنحضور
داشتند،تعجبکردهوبرایاوقابلباورنبودکه
رهبرایراندرچنینمکانیزندگیمیکنند؛
ویهدیهبسیارگرانقیمتیبرایحضرتآقا
آورد؛اماایشانتمامهدایارافروختهوباپول

آنمنازلیراساختهوبهفقرادادند.
حجت ااسام و المسلمین محمدی گلپایگانی در 
مجمع عمومی نمایندگان طاب و فضا که در سالن 
جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، 
ضمن اباغ سام مقام معظم رهبری، بیان داشت: 
نعمت بــزرگ زندگی در قــم و در جوار حضرت 
معصومه)سام اه علیها( نعمت بسیار بزرگی است 
که باید قدردان آن بود. وی ابراز داشت: بنده قریب به 
۳0 سال است که خدمت مقام معظم رهبری بوده و 
سن بازنشستگی ما رسیده است و آرزو دارم مجدد به 
حوزه علمیه قم برگشته و در این شهر مقدس حضور 
داشته باشم. جوانان باید قدر این شهر و حوزه علمیه 
قم را دانسته و از این فرصت کمال استفاده را ببرند.
به گزارش جهان نیوز، رئیس دفتر رهبر معظم 
انقاب با بیان این که نفوذ خطر بزرگی اســت که 
حوزه علمیه قم را تهدیــد می کند، ادامه داد: این 
حوزه مقتدای سایر حوزه های علمیه کشور همچون 
مشهد، اصفهان، تبریز و... بوده و چشم همه به حوزه 
علمیه قم می باشد. چرا باید در این حوزه تفکرات 
انحرافی پیدا شود؟ چرا باید حرف این افراد شنیده 
شده و یا احیانا هوادار پیدا کنند؟ بیان این سخنان 
و ساخت فرقه های گوناگون از سوی »ام آی 6« به 
عنوان سرویس جاسوسی انگلیس است؛ آنان استاد 
ساختن فرقه ها بوده و این کار آنان مربوط به امروز 

هم نیست و از گذشته وجود داشته است.

دردیداروزیراقتصادمطرحشد
انتقاد مراجع تقلید به عدم نظارت 

و گرانی های بی حساب و کتاب

کانادامیگوید،اززماندستگیریمدیر
مالیکمپانیارتباطاتیهوآویدرونکووربه
اتهامدورزدنتحریمهایآمریکاعلیهایران،
13شهروندکاناداییدرچینبازداشتشدهاند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد ، بر اساس بیانیه 
دولــت کانادا از این تعداد 8 نفر آنها آزاد شــده اند 
ولی پنج نفر همچنان در بازداشــت هستند.پیش 
از این تنها بازداشت سه شهروند کانادایی در چین 

رسانه ای شده بود. 
کانادا اول دسامبر سال ۲0۱8 »منگ وانژو«، 
مدیر مالی شرکت مخابراتی »هوآوی« را به خاطر 
»نقض تحریم های آمریکا علیه ایران« بازداشت کرد 
و درصدد استرداد او به آمریکا بود در پی این اقدام 
کانادا، پکن چند روز بعد دو شــهروند کانادایی به 
نام های »مایکل اسپاور« تاجر و »مایکل کوریگ« 
دیپلمات سابق کانادایی را به اتهام »به خطر انداختن 
امنیت ملی چین« بازداشت کرد.روز بیستم دسامبر 
نیز سخنگوی وزارت امور خارجه چین تایید کرد که 
سومین شهروند کانادایی به نام »سارا مک لور« به 
خاطر »کار غیرقانونی« در چین دستگیر شده است.
دادگاه ونکوور کانادا ۱0 روز بعد از دستگیری 
خانــم منگ، او را با قید وثیقه 7/5 میلیون داری 
آزاد کرد تا دولت این کشور در رابطه با استرداد وی 

به آمریکا تجدیدنظر و تصمیم گیری کند.
چین هم اواخر دسامبر، خانم مک لور را آزاد کرد 
و وی به کانادا بازگشت رسانه های کانادایی از خانم 

»مک لور« به عنوان معلم نام برده بودند.
دولت کانادا چندین بار گفته که به نظر نمی رسد 
ارتباطی میان دســتگیری مدیر مالــی هواوی و 
بازداشت شهروندانش در چین وجود داشته باشد اما 

كانادا یک شهروند چینی را دستگیر كرد
چین 13 كانادایی را!

قم- خبرنگار کیهان:
مراسمهفتمینروزدرگذشتآیتاه
سیدمحمودهاشمیشاهرودیرئیسفقید
مجمعتشــخیصمصلحتنظامباحضور
اقشارمختلفمردم،مسئولینکشوریو
لشکری،طابوروحانیوندرمسجداعظم

قمبرگزارشد.
در این مراســم که برخی از مراجع معظم 
تقلید و علما از جمله آیت اه علوی  گرگانی و نیز 

محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
حضور داشــتند یکی از اســاتید و وعاظ حوزه 
علمیه قم در سخنانی به تشریح ابعاد شخصیتی 
آیت اه هاشمی شاهرودی پرداخت.حجت ااسام 
والمسلمین نظری منفرد گفت: آیت اه هاشمی 
شاهرودی عالمی بزرگ و فقیهی کم نظیر بود که 
با وجود داشتن عالی ترین درجات علمی بسیار 
متواضع بود به گونه ای که اگر در مجلسی حضور 
می یافت کمتر کســی متوجه می شد او عالم و 

مرجعی بزرگ است.
وی افزود: ایشان التزام عجیبی به حدود الهی 
داشت به گونه ای که هوای نفس در اعمال و رفتار 

او راه و نفوذی نداشت.
آیت اه ســید محمود هاشــمی شاهرودی 
ســوم دی ماه سال جاری در ســن 70 سالگی 
دعوت حق را لبیک گفت، و پیکر مطهرش پس 
از تشییع با شکوه در تهران و قم در حرم حضرت 

 معصومه )س( به خاک سپرده شد.

دیپلمات های غربی مستقر در پکن و دیپلمات های 
سابق کانادایی گفته اند که این یک اقدام متقابل و 

تافی جویانه است.
منــگ با قرار وثیقه 7/4 میلیــون داری ۱۱ 
دسامبر ۲0۱8 آزاد شد و حاا در یکی از دو منزل 
چند میلیون داری اش در ونکوور ســاکن است و 
منتظر تصمیم دولت کانادا برای حکم استردادش 
به آمریکاست. همچنین او باید یک سنسور بپوشد 

و از ساعت ۲۳ تا 6 صبح در خانه بماند.
برخورد چین با کانادایی ها هشــداری به این 
کشور محسوب می شود تا نحوه برخورد با شهروندان 
چینی را بداند و دســت به هر اقدامی نزند چرا که 
هر عملی عکس العملی را در پی خواهد داشت، اما 
متاســفانه وزارت خارجه کشور ما این اصل مهم و 
طبیعی را در عرصه بین المللی رعایت نکرده و این 

باعث سوءاستفاده برخی کشورها شده است.
درسيازشرقدوربرايدیپلماسيانفعال

گفتنی است چندین ماه از دستگیری اسداه 

اسدی دیپلمات ایرانی در آلمان و بازجویی از وی و 
همچنین اخراج دیپلمات های ایرانی از هلند دستگاه 
سیاســت خارجی کشور به این بازداشت ها نه تنها 
واکنشی نشان نداده بلکه سیاست انفعال و سکوت 
را در پیش گرفته است. متاسفانه در تازه ترین مورد از 
این دفتر قطور نیز ، اواخر ماه گذشته کشور کوچک 
آلبانی دو دیپلمات ایرانی از جمله سفیر کشورمان 

را اخراج کرد.
ســؤال این است که چرا و چطور به این نقطه 
رسیده ایم که این کشور کوچک و حاشیه ای اروپا نیز 
چنین گستاخانه عمل می کند؟ سرنخ پاسخ را باید 
در ماه ها پیش جست. اواسط خردادماه بود که دولت 
هلند دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد اما در اقدامی 
عجیب و غیرمنتظره، وزارت امور خارجه کشورمان 
نه تنها پاسخی به این اقدام خصمانه و بی دلیل نداد 
بلکه با سکوت خود و عدم خبررسانی درباره آن، با 
این اقدام به نوعی همراه شد و تا وقتی هلند - پس 
از حدود یک ماه - ماجرا را رسانه ای نکرد، از اعام 

آن خودداری کرد. این اقدام خصمانه هلند اولین گام 
از یک ســری اقدامات و مواضع خصمانه اروپا علیه 
جمهوری اسامی ایران بود.پس از هلند فرانسه به 
یک مرکز فرهنگی-دینی یورش برد و اتهاماتی واهی 
علیه ایران مطرح و یک دیپلمات کشورمان را اخراج 
کرد. واکنش وزارت امور خارجه به اخراج 5 دیپلمات 
ایرانی)این تعدادی است که تاکنون رسانه ای شده!( 
از اروپا چه بوده است؟ هیچ! در واقع این سکوت و 
بی عملی در قبال هلند و فرانســه و آلمان بود که 
تیرانا را به این جمع بندی رساند که او هم در میانه 
این دعوا می تواند لگدی بپراند و خودی نشان دهد. 
البته گفتنی است که آلبانی در ایران سفارتخانه و 
سفیر و دیپلمات ندارد و از این روی کمترین اقدام 
ما می تواند تعطیل سفارتمان در این کشور فکسنی 

آلوده به حضور همه جانبه آمریکا و اسرائیل باشد.
قرار بود عزت را به پاسپورت ایرانی برگرداند و 
تحریم ها را بردارد اما اینک نمی تواند حتی از سفرا 

و دیپلمات های خود حمایت کند.

مراسم هفتمین روز درگذشت آیت اه هاشمی شاهرودی در قم برگزار شد

وزیرامورخارجهعراقاعامکرد:عراقهیچاجباریبرایتبعیتاز
تحریمهایآمریکاعلیهایراننداردوبهدنبالداشتنروابطتجاریغیراز

دارواحتماادینارباایراناست.
محمدعلــی الحکیم، وزیر امور خارجه عــراق اعام کرد: تحریم ها علیه ایران 
یک جانبه است و باید این تحریم ها برداشته شود.وزیر امور خارجه عراق گفته است 
که کشورش هیچ اجباری برای همراهی تحریم هایی که توسط آمریکا علیه ایران 
اعمال شده ندارد و به دنبال ادامه تجارت با ایران است.براساس این گزارش در ۲0 
دسامبر آمریکا به بغداد معافیت 90 روزه  از تحریم های آمریکا را داد که می توانست 
مبادات با ایران داشــته باشــد. در حال حاضر تجارت بین دو کشور به حدود ۱۲ 
میلیارد دار می  رسد و ایران حدود 40 درصد برق عراق را تامین می کند. علی الحکیم 
اعام کرد: عراق همچنان اصرار دارد که روابط خود را با ایران ادامه دهد.وی که در 
جمع خبرنگاران صحبت می کرد گفت: این تحریم ها یک جانبه است و بین المللی 
نیســت و ما هیچ اجباری برای تبعیت از آ ن نداریم.به گزارش فارس، وزیر خارجه 
عراق همچنین گفت: چندین گزینه پیشنهاد شده که ما بتوانیم مسیرهای تجاری 
را با ایران همچنان باز نگه داریم. که از جمله آنها داشتن روابط تجاری دوجانبه و 
استفاده از واحد پولی دینار است.گفتنی است، طی 9 ماه سال جاری، کشور عراق 
میزبان 7 میلیارد دار کاا از ایران بوده و از این حیث در صدر فهرســت دریافت 
کنندگان کاا از ایران قرار گرفته است.در این مدت، صادرات به عراق، ۱5 میلیون 
و 485 هزار تن کاا به ارزش 6 میلیارد و 9۲9 میلیون دار است که از لحاظ وزنی 
۱7/8۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۲0/77 درصد افزایش یافته است.در مدت مشابه 
ســال گذشته نیز، میزان صادرات ایران به عراق 9 میلیون و 7۲9 هزار تن کاا به 
ارزش 4 میلیارد و 659 میلیون دار بوده است.بنابراین میزان صادرات ایران به عراق 
طی 9 ماه ســال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 59/۱7 

درصد و از لحاظ ارزشی 48/70 درصد افزایش یافته است.

وزیرامورخارجهعراق:
عراق هیچ اجباری برای پیروی از تحریم  

آمریکا علیه ایران ندارد

آیتاهمصباحیزدیعضوجامعهمدرســینحوزهعلمیهقمگفت:
بعدازانقاب،برخیغفلتهاواشتباهاترخدادونیروسازیبرایآینده
انقاببرنامهدقیقوصحیحصورتنگرفت.اگرهوشیارانهترعملکرده
بودیم،امروزنظاممابرایاینکهکسیرابرایپستیتعیینکند،اینقدر

درتنگنانبود.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( در دیدار با جمعی از مسئوان 
عقیدتی سیاسی حفاظت سپاه با  اشاره به عنایات الهی و پیشرفت های کشور افزود: 
همان کشــوری که نه تنها از خرید ساح بلکه از خرید سیم خاردار برای دفاع از 
مردم مستضعف خود محروم بود و در تحریم قرار داشت، به جایی رسیده است که 
امروز وقتی آمریکا می خواهد رقیبی برای خود در دنیا و منطقه بیان کند، از ایران نام 
می برد و می گوید شکست آمریکا، پیروزی ایران است! البته این عزت، مرهون لطف 
خداوند است.وی اظهار داشت: همین امروز چند نامزد ایده آل برای ریاست جمهوری 
کشور سراغ دارید؟ چاره ای نیست که بین افراد کسی را مدنظر قرار دهیم که نسبت 
به دیگران بهتر باشد، نه این که کامل و ایده آل باشد. این یعنی به فکر ساختن نیروی 
معتقد متخصص نبوده ایم. یکی از عوامل ضعف ما، همین غفلت بوده است و جا دارد 
تا فرصت هست، این غفلت را جبران کنیم؛ البته اگر امروز شروع کنیم، ۲0 سال 
دیگر نتیجه خواهد داد.رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( در پایان 
اظهار داشت: امروز یکی از واجبات نیروهای فهیم، آگاه و دلسوز انقاب این است که 
از همین امروز به فکر ساختن نیروهایی برای بیست سال آینده کشور باشند؛ هر چه 
این کار دیرتر انجام شود، به همان اندازه در نتیجه، تأخیر ایجاد می شود. الگوی این 
کار نیز همین نهاد عقیدتی سیاسی در سپاه پاسداران است. دین، دشمن شناسی، 
شناخت موقعیت های اجتماعی، جلوگیری از ورود نفوذی ها از جمله اموری است 
که این نهاد، تجربه ای حدود چهل سال برای آن دارد که باید این تجربه را با رفع 

نواقص آن، تکمیل و تدوین کرده و در اختیار دیگران قرار دهد.

آیتاهمصباحیزدی:
نیروسازی برای بیست سال آینده کشور 

از واجبات نیروهای فهیم، آگاه و دلسوز انقاب است

م  ســا ا حجت ا
محمدی  و المســلمین 
خاطرنشان  گلپایگانی 
کرد: اولیــن قدم برای 
مبارزه با آنان این است 
که خــود را مهیا کرده، 
اطاعات ازم را به دست 
آورده و مجهز شویم تا 
بتوانیم بــا آنان مبارزه 
داشت:  ابراز  وی  کنیم. 
امروز برخوردار از رهبر 
بزرگی هستیم که چشم 
بیدار این ملت و اسام 

هستند؛ این سخن اغراق نیست.
رئیس دفتر رهبر معظم انقاب به خصوصیات 
ایشان  اشاره کرد و با بیان اینکه »همیشه از سوی 
مقام معظم رهبری خدمت بزرگان حوزه می رسیم«، 
گفت: روزی از ســوی رهبر معظم انقاب خدمت 
آیت اه العظمی گلپایگانی رسیده و گفتم اگر کاری 
دارید بفرمایید تا انجام دهم؛ ایشان بیان کردند؛ من 
اگر کار خافی را از ســوی دولت و حکومت ببینم، 
اگر تذکرم موجب تضعیف نظام نشود، آن مشکل 
را می گویم؛ اگر ببینم بیان من سبب تضعیف این 
نظام می شــود، آن را نخواهم گفت؛ چون تضعیف 

نظام را حرام می دانم.
حجت ااسام و المسلمین محمدی گلپایگانی 
با  اشاره به این که رهبر انقاب، »أشداء علی الکفار 
و رحماء بینهم« هستند، تصریح کرد: بنده یک بار 
هم در ایشــان ترس نسبت به دشمنان را مشاهده 
نکردم؛ رهبر باید اینگونه باشد؛ ایشان هرگز در مقابل 
دشمن خم به ابرو نیاورده و امروز نیز همینطور است؛ 
گاهی برخی از افراد در کشور می ترسند و می لرزند؛ 

اما در وجود ایشان چیزی به نام ترس وجود ندارد.
وی اظهار داشت: تربیت خوب فرزندان، از دیگر 
شاخصه های برتر ایشان اســت؛ معظم له دارای 4 
پسر و دو دختر هستند که مراقبت و مواظبت شان 
زبانزد است. آقازاده های ایشان اجاره نشین هستند. 
رعایت بیت المال از ســوی فرزندان ایشان همیشه 
انجام شــده است؛ حتی با پرداخت پول از امکانات 
دفتر همچون یک فتوکپی ساده استفاده می کنند. 
رئیس دفتر رهبر معظم انقاب با اشاره به این که ایشان 
مراقبت دائم نسبت به فرزندان خود دارند، ادامه داد: 
ترغیب و تشویق نسبت به طی نمودن مدارج علمی 
از کارهای همیشگی ایشان است؛ یکی از فرزندان 
ایشان رجال  بسیار برجسته ای هستند؛ در حالی که 

سن باایی هم ندارند. 
حجت ااسام و المسلمین محمدی گلپایگانی 
تصریح کرد: ســاده زیستی رهبر انقاب، مبارزه با 
تجمــات و پرهیز از دنیاداری از دیگر خصوصیات 
ایشان است؛ ایشان با  اشاره کوچک صاحب همه چیز 
خواهد شد؛ اما اصا سمت این مباحث نرفته اند. وی 

به حضور ملک عبداه در ایران  اشاره کرد و گفت: 
پادشاه عربستان بعد از حضور خدمت مقام معظم 
رهبری از مکانی که ایشــان در آن حضور داشتند، 
تعجب کرده و برای او قابل باور نبود که رهبر ایران 
در چنین مکانی زندگی می کنند؛ وی هدیه بسیار 
گرانقیمتی برای حضرت آقا آورد؛ اما ایشــان تمام 
هدایا را فروخته و با پول آن منازلی را ساخته و به 
فقرا دادند؛ هدایای بسیاری برای ایشان می آید؛ اما 
هیچکدام را تصرف نمی کنند. وی با  اشاره به این که 
»بنده از خود ایشان شنیدم که اگر مسائل حفاظتی 
نبــود، با پیکان به این طرف و آن طرف می رفتم«، 
اظهار داشــت: در دفتر ایشان ماشین هایی وجود 
داشته و از آن استفاده می شود؛ اما معظم له هر شش 
ماه یکبار پول بنزین و هزینه استهاک ماشین هایی را 
که از آن استفاده کرده اند، به حفاظت بر می گردانند.
رئیس دفتر رهبر معظم انقاب ابراز داشــت: 
تهجد و شــب زنده داری از خصوصیات فوق العاده 
ایشان است؛ ایشان اهل دعا، نیایش و تهجد بوده و 
همیشه قبل از اذان صبح بیدار شده تا مشغول راز و 
نیاز با خدای خود شوند؛ شب زنده داری ایشان ترک 
نمی شود؛ معظم له به دعا، مخصوصا دعای صحیفه 
سجادیه و مکارم ااخاق مأنوس هستند. ایشان محو 
اهل بیت)علیهم السام( بوده و به حضرت زهرا)سام 
اه علیها( و امام زمان)عجل اه  تعالی فرجه الشریف( 
توسل بســیار دارند. حجت ااســام و المسلمین 
محمدی گلپایگانی با بیان این که »ایشان اهل دعا و 
توسل هستند«، گفت: از همه خواهانم برای ایشان 
دعا کرده و از خدا بخواهید که معظم له عمر طوانی 
داشته باشند تا این پرچم را به صاحب اصلی برسانند. 
آینده ما و فرزندان ما به وجود ایشان بستگی دارد و 
از خداوند متعال خواهانیم که سال های سال سایه 

ایشان بر سر ما مستدام باشد.



اندیشکده روسی: مثلث ایران، قطر، ترکیه
موفق تر از مثلث آمریکا، سعودی و اسرائیل است

یک اندیشــکده روسی با انتشــار گزارشی از 
همکاری و حسن تفاهم سه کشور ایران، قطر و ترکیه 
در برابر مثلث سه گانه آمریکا، اسرائیل و عربستان 
استقبال کرده و نوشــته، این ائتاف از مثلث شوم 

آمریکا، اسرائیل و سعودی بهتر است.
اندیشکده »کیتهون« که مرکز آن در روسیه قرار دارد 
ضمن اســتقبال از »همکاری و حســن تفاهم سه کشور 

ایران، قطر و ترکیه در برابر مثلث سه گانه آمریکا، اسرائیل 
و عربستان سعودی« نوشته: »آنکارا، تهران و دوحه یکدیگر 
را تازه پیدا کرده اند«.در گزارش این اندیشکده آمده: »ترکیه، 
ایران و قطر در مســیر مستقیم به سمت ایجاد یک ائتاف 
نوظهور در خاورمیانه )غرب آسیا( گام بر می دارند و ممکن 
اســت این اتحاد وضعیت موجــود را در منطقه به گونه ای 

جدی در معرض تغییر قرار دهد.«

نارضایتی از »ماکرون« در فرانسه
به 75 درصد رسید

در حالی که جلیقه زردها امروز آماده می شوند در 
هشتمین هفته اعتراضات خود به خیابان ها بیایند، 
نتایج یک نظرسنجی در فرانسه نشان می دهد بخش 
گسترده ای از فرانســوی ها نسبت به سیاست های 
ناراضی  این کشور  رئیس جمهور  ماکرون«  »امانوئل 

هستند.
به نوشــته »رویترز« طبق نتایج این نظرســنجی که 

روز پنجشــنبه منتشر شد، ســه چهارم مردم فرانسه، از 
نحوه کشــورداری »ماکرون« و دولت او ناراضی هستند و 
اکثریت آنها خواهان اقداماتی بیشــتر در راستای افزایش 
درآمد خانوارها هستند.تنها ۲۵ درصد می گویند از زمان به 
قدرت رســیدن ماکرون، از اقدامات و تدابیر دولت فرانسه 
رضایت دارند. همچنین نیمی از افراد شرکت کننده در این 
نظرسنجی گفته اند اعتراضات مردمی باید ادامه پیدا کند.
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سرویس خارجی-
در حالی که دیگر هیچ شک و تردیدی در 
اینکه »جمال خاشــقجی«، با دستور شخص 
»بن سلمان« تکه تکه شده باقی نمانده، دادستان 
کل سعودی خواستار اعدام پنج مقام دون پایه 
سعودی شــد تا این پرونده کثیف، نخستین 
قربانیان خود را بشناسد. گفته می شود 6 نفر 

دیگر قرار است به اصطاح، محاکمه شوند.
»جمال خاشقجی«روزنامه نگار نگون بخت سعودی 
90 روز پیش در کنسولگری عربستان در اسامبول 
به بدترین شکل ممکن به قتل رسید. سازمان سیا و 
سنای آمریکا هم به صراحت اعام کرده اند که محمد 
بن سلمان ولیعهد سعودی عامل اصلی قتل خاشقجی 
اســت. اما با این وجود سعودی دست از تاش برای 
نجات بن ســلمان بر نداشــته و سعی دارد برخی از 
افراد دون پایه را به عنوان قاتل معرفی کند. به گزارش 
تسنیم، در همین رابطه شبکه الجزیره از درخواست 

دادســتانی کل 
برای  ســعودی 
اعدام پنج متهم 
به  متهم   11 از 
داشتن  دســت 
جمال  ترور  در 
خبر  خاشقجی 
ســت. ا ده  ا د

ن  ســتا د ا د
ســعودی اعام 

کرده اولین جلسه محاکمه 11 متهم در قتل خاشقجی 
در ریاض برگزار شده است. دادستانی سعودی همچنین 
گفته »طی دو یادداشتی که برای ترکیه ارسال کردیم، 
خواستار آن شدیم تا آنکارا دایل و شواهدی که درباره 
قتل خاشقجی در اختیار دارد، برایمان ارسال کند، با 
این حال منتظریم که ترکیه با درخواست ما موافقت 
کند.«)!(روزنامه فرا منطقه ای »رای الیوم« اما در این 

باره اعام کرده: 
در  که  »آنهایی 
در  حاضر  حال 
محاکمه  دادگاه 
اگر  می شــوند 
به  شوند  اعدام 
این دلیل اعدام 
خواهند شد که 
دادن  انجام  در 
ترور  مأموریت 
خاشقجی شکست خوردند و عملکرد خوبی نداشتند 
و اعدام آنها به دلیل ارتکاب جنایت قتل نخواهد بود 
چرا که نمی توانستند از دستور قتل سرپیچی کنند.«

واکنش سازمان ملل
در همین حال، ســخنگوی »آنتونیو گوترش«، 
دبیرکل ســازمان ملل متحد طــی بیانیه ای گفت: 
»ما همچنان خواهان انجام تحقیقات شفاف، واضح 

و جامــع در قتل خاشــقجی هســتیم.« این بیانیه 
ســاعاتی بعد از اعام برگزاری اولین جلسه محاکمه 
 متهمان به قتل جمال خاشقجی در عربستان منتشر

 شده است.
زنان در بازداشتگاه های سعودی چگونه 

شکنجه می شدند
از سوی دیگر، سازمان حقوق بشر »قسط« با صدور 
بیانیه ای، جزئیات فاش شده از شکنجه یکی از فعاان 
زن بازداشت شده در زندان های عربستان را تایید کرد. 
سازمان قسط تاکید کرد همان طور که سازمان های 
بین المللی مدافع حقوق بشــر اعام کــرده بودند، 
بازجو های ســعودی از یکی از این زنان در حالی که 
برهنه بود، عکس گرفتنــد و در زمان بازجویی این 

عکس را روی میز بازجویی گذاشته بودند.
 این ســازمان همچنین تایید کرد، فلک کردن و 
شوک الکتریکی از جمله شیوه های شکنجه این فعاان 

زن در زندان های سعودی بوده است.

با درخواست دادستانی کل سعودی

5 مقام دون پایه برای نجات بن سلمان از پرونده خاشقجی اعدام می شوند

سرویس خارجی-
 پایگاه اینترنتی »گلوب  اند میل« در گزارشــی نوشته: 
»عشق ترامپ به اســتبداد, سیاست خارجی آمریکا را به 
نابودی کشانده است.« »فیگارو« هم سیاست های اقتصادی 

ترامپ را به شدت به چالش کشیده است.
سیاست خارجی ترامپ طی دو سال گذشته انتقادات زیادی را 
برانگیخته اســت. بسیاری معتقدند ترامپ خط مشی مشخصی در 
سیاست خارجی خود ندارد، سیاست های او متناقض است دوستان 
آمریکا را تضعیف و دشمنان آمریکا را تقویت می کند. این سیاست ها 
متحدین آمریکا را نیز به شدت عصبانی کرده است. اروپا، ژاپن، کانادا، 
کره جنوبی و بســیاری از کشورها از این سیاست ها نا امید شده اند. 
او به همه به چشــم یک »کاا« نگاه می کند. در داخل آمریکا نیز 
برخی از کارشناسان و حتی مشاوران سابق ترامپ معتقدند که با این 
 وضعیت هیچ بعید نیست که ترامپ در سال ۲019 استعفا یا برکنار

 شود.
 پایگاه اینترنتی »گلوب  اند میل  « در همین رابطه در گزارشی 
تحت عنوان »عشق ترامپ به استبداد و خودکامگی سیاست خارجی 
آمریکا را به نابودی کشانده اســت« نوشته: »ریچارد هاس رئیس 
 شــورای روابط خارجی آمریکا با  اشــاره به توئیت دونالد ترامپ به 
مناسبت تحلیف ژایر بولسونارو رئیس جمهور جدید برزیل گفته بود 
سیاست خارجی آمریکا هم اکنون با محور غیرلیبرالیسم همردیف و 
همنوا شده است... از میان همه شیوه هایی که ترامپ برای متحول 
ساختن آمریکا در پیش گرفته است، هیچ چیز به اندازه تاش های 
وی برای فاصله گرفتن از متحدان ســنتی خود و همزمان نزدیک 
شدن به برخی از ناخوشایندترین دیکتاتورهای جهان مانند بولسونارو 
رئیس جمهور افراطی و راستگرایی که کابینه خود را از افسران سابق 
ارتش پر کرده است، اهمیت پیدا نمی کند. به عبارت دیگر ستایش و 
تقدیر از دیکتاتورها، واقعی و ناخوشایند، در کانون سیاست خارجی 

دونالد ترامپ قرار دارد.«
در پایان این گزارش آمده: »در حال حاضر آمریکا رئیس جمهوری 
دارد که با رهبران دموکراتیک جهان مانند دشمن و با دیکتاتورها 

مانند دوست خود رفتار می کند.
 البتــه اگــر دلیل ایــن رفتار این باشــد که وی مایل اســت 
 خودش یکی مثل آنها باشــد، فقط در حد یک حدس و گمانه زنی

 است.«
فیگارو: بحران اقتصادی در آمریکا قطعی است

روزنامه فرانســوی »لوفیگارو« نیز به سیاست اقتصادی ترامپ 
تاخته و با  اشاره به اینکه »بحران شدید مالی بر سال میادی جدید 
سایه انداخته است«، نوشــته: »جنگ های اقتصادی دونالد ترامپ 
جهان را به سمت و سوی نامعلومی سوق می دهد.« این روزنامه در 
مقاله ای به قلم »دیوید کایا« کارشناس اقتصادی افزود: »با وجود 
اقدامات ترامــپ در زمینه اقتصادی آمریکا و کاهش مالیات ها، اما 
شاخص بازارهای مالی این کشور کاهش شدیدی نشان می دهد که 
این امر بیانگر قطعی بودن وقوع بحران اقتصادی است. « کایا این را 
هم نوشته: »سیاست و برنامه های نامعقول و غیرمتعادل ترامپ مانند 
افزایش تعرفه های گمرکی برای کشورهای اروپایی وعقب نشینی از 
آن و جنگ اقتصادی با چین، سرنوشت جهان را به سمت و سوی 

نامشخصی سوق می دهد.«

رئیس جمهور ســودان که چهار سال قبل گول وعده های 
دروغین آمریکا و غرب را خورده و علی رغم خواســت مردم 
کشــورش، به رژیم های صهیونیستی و سعودی نزدیک شده 
بود، بااخره اعتراف کرد که این نزدیکی چیزی جز بیچارگی و 

بدبختی برای دولت و مردم سودان نداشته است. 
»عمر البشــیر« در ســال ۲014 بر اســاس محاسبات اشتباهی 
که از شــرایط منطقه داشــته، روابط دولتش را با ایران قطع کرده و 
 به طور همزمان، درصدد گســترش مناســبات با رژیم صهیونیستی 

برآمده بود. 
در همان زمان، این پشــت کردن یکباره البشــیر به آرمان های 
مردم ســودان و منطقه، از نگاه تحلیلگران تیزبینی چون »عبدالباری 
عطوان« سردبیر روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« دور نماند؛ عطوان 
در همان زمان از اثر کردن خدعه آمریکا و اســرائیل بر رئیس جمهور 
سودان حرف زده و نوشته بود که آمریکا احتماا در مورد عدم پیگیری 
قضایی البشیر توسط دادگاه های بین المللی، رفع تحریم های این کشور 
و پایان دادن به منازعات داخلی، وعده های دروعین داده و البشیر گول 

این وعده ها را خورده است. 
اما طی این مدت، شــرایط داخلی ســودان بسیار بدتر شده  و در 
عرصه خارجی نیز این کشور مجبور شد در چارچوب ائتاف سعودی، به 
یمن نیرو بفرستد و صدها سودانی را در تجاوز به یمن، به کشتن بدهد.

با ادامه یافتن این شــرایط، بااخره رئیس جمهور سودان به طور 
تلویحی اعتراف کرد که تغییر ناگهانی خط و مشی او در سال ۲014، 
به خاطر وعده هایی بوده که آمریکا و متحدانش به وی داده بودند و او 

گول این وعده ها را خورده است.   
به گزارش خبرگزاری فارس، البشــیر که این روزها با قیام داخلی 
مردم سودان علیه خود دست و پنجه نرم می کند، اعتراف کرد، عده ای 
به وی توصیه کرده  اند در صورتی که روابط این کشور با اسرائیل بهبود 
پیدا کند، مسائل سودان نیز حل و فصل خواهد شد. البشیر پنجشنبه 
طی مراســمی در خارطوم گفت: مسئله فلسطین، مسئله ای عقیدتی 

است نه سیاسی. 
البشیر که به مناسبت شصت و سومین سالروز استقال این کشور 
ســخنرانی می کرد افزود، سودان از ســال 19۵۵ هدف توطئه های 
خارجی بوده و از ۲0 ســال پیش تاکنون نیز با محاصره اقتصادی و 

جنگ روبه رو است.
 وی افزود، سودان در رأس هفت کشور عربی قرار دارد که دشمنان 
قصد تخریب آن را دارند و این کشــورها مصر، سوریه، تونس، عراق، 

لیبی و یمن هستند. 
سودان از 19 دسامبر سال گذشته میادی )۲8 آذر سال گذشته( 
تاکنون با اعتراضات گســترده مردمی به دلیــل اوضاع بد اقتصادی 

روبه رو است.
دولت این کشور هفته گذشته اعام کرد، در این اعتراض ها تاکنون 

19 نفر کشته و 407 تن نیز زخمی شده اند. 

رئیس جمهور مصــر در اظهاراتی عجیب اعام کرد، ما 
زندانی سیاسی در مصر نداریم و نمی دانیم دیده بان حقوق 
بشــر آمار 60 هزار زندانی سیاسی در مصر را از کجا آورده 

است!
دولت مصر از زمان کودتای »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور 
کنونی این کشــور در سال ۲013 سرکوب مخالفان را شروع کرده 
است به گونه ای که بسیاری از نهادهای حقوق بشری سرکوب ها در 
مصر را »بی سابقه« توصیف کرده اند. بنابر اعام سازمان عفو بین الملل 
از زمان کودتای نظامی السیسی در سال ۲013 تا پایان ژوئن)خرداد( 
۲01۵ تعداد زندانیان مصری از مرز 41 هزار نفر گذشت و در این 
میان بیش از سه هزار نوجوان زیر 18 سال نیز دستگیر شده اند که 
هنوز 800 نفر آنان زیر شکنجه شدید و ضرب و شتم وحشیانه در 
بند به سر می برند. دیده بان حقوق بشر نیز تعداد زندانیان سیاسی 
مصر را 60 هزار نفر اعام کرده است. در این شرایط رئیس جمهور 

مصر وجود هرگونه زندانی سیاسی در مصر را انکار کرده است! 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی 
الجزیره، عبدالفتاح السیسی  در گفت وگو با شبکه سی. بی. اس گفت: 
»ما زندانی سیاسی در مصر نداریم و نمی دانیم دیده بان حقوق بشر 
آمار 60 هزار زندانی سیاسی در مصر را از کجا آورده است.« السیسی 
افزود: »روابط بین مصر و اســرائیل از ابتدای روابط بین دو طرف 
در بهترین ســطح خود قرار دارد و ما در زمینه های مختلف با هم 
همکاری می کنیم.« السیسی همچنین اذعان کرد در صحرای سینا 

بین ارتش دو رژیم همکاری وجود دارد.
شبکه تلویزیونی  »سی بی اس« آمریکا اما اعام کرده پس از ضبط 
مصاحبه با عبدالفتاح السیسی،  سفیر مصر در واشنگتن با ما تماس 
گرفت و از ما خواست این مصاحبه پخش نشود. شبکه سی بی اس 
افزود، مصاحبه با رئیس جمهور مصر یکشــنبه آینده به طور کامل 

پخش خواهد شد.

دهلی نو روز پنجشنبه اظهارات تمسخرآمیز رئیس جمهور 
آمریکا درباره نخست وزیر هند را محکوم و اعام کرد دهلی 
۳ میلیارد دار کمک عمرانی در اختیار افغانستان قرار داده 

است. 
ترامپ گفته بود هر بار با نخست وزیر هند دیدار می کنم باید به 

خاطر کتابخانه ای که در افغانستان ساخته از او تشکر کنم!
لحن تمسخرآمیز ترامپ صدای هندی ها را هم درآورد. ترامپ 
چهارشنبه گذشــته گفت: »من با هند و نخست وزیر مودی رابطه 
خوبی دارم، اما او مدام به من می گوید که یک کتابخانه در افغانستان 

ساخته است.
 یک کتابخانه. او هر بار می گوید و من هم هر بار باید به خاطر 
همین یک کتابخانه از او تشکر کنم. نمی دانم این یک کتابخانه چه 

مشکلی از کشور جنگ زده افغانستان دوا می کند.«
 به گزارش یورونیوز، در واکنش به این اظهارات تمســخرآمیز 
دولت هند مجبور شــد بیانیه ای را صادر و کمک های اقتصادی 3 
میلیارد داری خود به افغانســتان را به ترامپ یادآوری کند دولت 
هند در این بیانیه اعام کرده: »هند نقش مهم و ویژه ای در بهبود 
اوضاع مردم افغانستان و بااتر بردن سطح زندگی آنها ایفا می کند.« 
در بخش دیگری از این بیانیه، کمک های هند به افغانستان لیست 
شده اســت: »کمک های دهلی نو شامل ســاخت یک جاده ۲18 
کیلومتری، یک ســد برای آبیاری مزارع و آموزش بیش از سه هزار 

و ۵00 افغان در هند است. 
هند همچنین 1/1 میلیون تن گندم در اختیار افغانستان قرار 
داده و یک بیمارستان 400 تختخوابی کودکان را ساخته و نوسازی 
کرده است.«. »رام مادهاو«، دبیرکل حزب حاکم هند نیز در واکنش 
به اظهارات ترامپ در توییتر خود نوشت: »هند نه فقط کتابخانه بلکه 

جاده، سد، مدرسه و حتی ساختمان پارلمان می سازد.« 
ریاســت جمهوری افغانستان هم در واکنش به سخنان دونالد 
ترامپ درباره حضور شــوروی در این کشور طی بیانیه ای خواستار 
توضیحات از طریق مراجع دیپلماتیک در این زمینه شــده است. 
دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر به تصمیمش مبنی بر خارج 
کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان  اشاره و آن  را اقدامی درست 
خطاب کرد و افزود: »حملۀ شوروی به افغانستان کار درستی بود، 
دلیل حضور روس ها در افغانستان تروریست ها بودند؛ تروریست هایی 

که به سمت روسیه در حرکت بودند.
 آنها کار درستی کردند که به افغانستان رفتند.«

عمرالبشیر: گفتند به اسرائیل  نزدیک شوید
مشکات حل می شود اما بدتر شد

السیسی: در مصر زندانی سیاسی نداریم
دیده بان حقوق بشر: 60 هزار زندانی سیاسی دارید

شکنجه، ســرکوب و اقدامات وحشیانه 
صهیونیست ها علیه اسیران فلسطینی موجب 
شده که زندانیان به فکر مقابله و راه انداختن 

انتفاضه از زندان بیفتند.
جنبش فلســطینی »ااســیره« ضمن صدور 
بیانیــه ای از وضعیــت زندان هــای  اشــغالگران 
صهیونیستی اعام کرده »ما با جنگ وحشیانه ای 
روبه رو هســتیم؛ از این رو انتفاضه زندانیان در راه 

است.«
به گزارش خبرگزاری قدس، در ادامه این بیانیه 
آمده: »زندانیان یک روز نیز از شرایط زندگی در حد 
استانداردهای بین المللی و حتی قانون رژیم  اشغالگر 
نیز بهره مند نبوده اند و تشدید فشارها علیه اسیران 
در چارچوب جنگ دائمی آنان با ملت فلسطین در 
همه زمینه ها است... ما زندانیان متحد با یکدیگر 
با هوشــیاری و وحدت ملی در برابر این حمات 
خواهیم ایســتاد و از همه مردم جهان و گروه های 

اسامی  و  ملی 
خواهان حمایت 
خود  فعالیت  از 

هستیم.«
گفتنی است 
ی  جنبش هــا

فلســطینی 
فتح،  حمــاس، 
اسامی،  جهاد 
جبهــه مردمی 
جبهــه  و 

دموکراتیــک نیز بیانیه جنبش ااســیره را امضا 
کرده اند.طبق گزارش منابع رسمی حدود 6000 
فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به سر 
می برنــد که بیش از ۵00 نفــر آنان کودک و زن 
هستند و بدون محاکمه در زندان به سر می برند. 
همچنین حدود 400 نفر از زندانیان به زندان های 

لمدت  یل ا طو
جملــه  ز  ا
محکوم  اعدام 

شده اند.
 بحران 
سوخت در 

نوار غزه
ت  ر ا ز و
شــت  ا بهد
فلســطین در 
ضمن  اما  غزه 
هشــدار درباره عواقب تشدید بحران سوخت نوار 
غــزه، تاکید کرده این بحران بر تمامی بخش های 
خدمات رسانی بهداشتی این منطقه جنگ زده تاثیر 

منفی می گذارد.
به گزارش مرکز اطاع رسانی فلسطین، » اشرف 
قدرت« ســخنگوی این وزارتخانه روز پنجشنبه 

تصریح کرد »بحران ســوخت ایــن وزارتخانه را 
با گزینه های ســخت و دشــوار مواجه می سازد... 
اتاق های عمل جراحی، بخش های مراقبت های ویژه، 
بخش نگهداری نوزادان نارس، دیالیز، آزمایشگاه ها، 
سیستم های ضد عفونی کننده و غیره نیاز مداوم به 

برق دارند.«
آماده جنگ نیستیم

یک مقام ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 
هم در گفت وگو با رادیو ارتش اسرائیل اعام کرد 
ارتش به ویژه نیروی زمینی این رژیم آمادگی ورود 
به جنگی جدید را نداشته و در صورت آغاز جنگ 

صهیونیست ها هزینه زیادی خواهند پرداخت.
به گزارش قدسنا، این مسئول اسرائیلی حتی 
گفته »آمادگی نیروی زمینی ارتش اسرائیل برای 
جنگ در پایین ترین ســطح خود در چندین سال 
گذشته قرار دارد و همه باید بدانند که هزینه ما در 

جنگ آینده بسیار وحشتناک خواهد بود.«

دردسرهای رژیم صهیونیستی تمامی ندارد          انتفاضه از داخل زندان

»مستبدی که عاشق دیکتاتورهاست«
ترامپ، از نگاه نویسنده »گلوب اند میل«

خشم دهلی نو از
اظهارات تمسخرآمیز ترامپ 

علیه نخست وزیر هند

اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه 
حضور این کشور در سوریه هیچ سودی ندارد 
و ایران هر کاری را که می خواهد، می تواند در 
سوریه انجام دهد، سران رژیم صهیونیستی را 

به شدت نگران کرد.
 »دونالــد ترامــپ« در اظهارات تــازه خود، به 
خبرنگاران گفت، هرگــز برنامه  چهارماهه ای را برای 
خروج ۲000 نظامی آمریکایی از سوریه نداشته  است.
وی گفــت : مــا )از ســوریه( بیــرون می آییم و 
هوشــمندانه بیرون می آییم...من هیچ وقت نگفته ام 
همین فردا بیرون می آییم. ما به آرامی سربازانمان را به 
خانه می فرستیم تا با خانواده هایشان باشند و همزمان 

با آن نیز با بقایای داعش می جنگیم.
وی همچنین خطاب به کسانی که از حضور ایران 
در ســوریه ابراز نگرانی می کنند، ادعا کرد: ایران آن 
کشــور قبل نیست. ایران دارد آدم هایش را از سوریه 

بیرون می کشد.
ترامپ افزود: بگذار )ایرانی ها( هر کاری می خواهند 
در ســوریه بکنند، واقعا، اما دارند افرادشان را بیرون 
می کشــند. دارند آدم های شــان را از یمن هم بیرون 

می کشند. ایران اان در فکر جان به در بردن است.
به گزارش یورونیوز، رئیس جمهوری آمریکا افزود: 
من نمی خواهــم تا ابد در ســوریه بمانم. آنجا فقط 
خاک هســت و مرگ. ترامــپ پیش از این هم گفته 
بود: مدت هاست که سوریه را از دست داده ایم. البته 
این اظهارات که واقعیت ها را در سوریه برما می کند، 
به مذاق سران واشنگتن خوش نمی آید و آنها تاش 
می کنند اظهارات رئیس جمهور را به خلقیات وی یا 
به انتخابات ۲0۲0 ربط بدهند. به ادعای این مقامات، 
ترامپ اکنون نیم  نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری 
۲0۲0 دارد و به همین دلیل، بازگرداندن ســربازان 

رئیس جمهور آمریکا گفت سوریه باشد برای ایران

اظهارات تازه ترامپ درباره سوریه و ایران
وحشت صهیونیست ها را برانگیخت

آمریکایی به خانه را در راســتای شعار تبلیغاتی خود 
یعنی »آمریکا اولویت دارد« قرار داده است.

نگرانی صهیونیست ها
اظهارات ترامپ در باره حضور ایران در ســوریه و 
شکســت نیروهای آمریکایی در این کشور، مقامات 

رژیم صهیونیستی را هراسان کرد.
یک مقام ارشد کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی 
پنجشنبه به این بخش از اظهارات ترامپ که »ایران 
هر کاری که می خواهد می تواند در سوریه انجام دهد«، 

شدیدا انتقاد و نسبت به آن، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام که نامش 
فاش نشده اســت، با انتقاد از اینکه ترامپ تقریبا به 
ایرانی ها آزادی عمل کامل در سوریه داده، گفت: این 
)طرز صحبت کردن( نشــان می دهد که او )ترامپ( 

نسبت به موارد اطاعاتی، بی توجهی می کند.
این مقام صهیونیست تاکید کرد: من )از اظهارات 

ترامپ( بسیار شوکه شده ام. ترامپ واقعا نمی داند چه 
چیزی در ســوریه در جریان است و از تثبیت نظامی 

ایران در آنجا هم چیزی نمی داند.
پیش از ایــن هم اعامیه کاخ ســفید مبنی بر 
تصمیــم ترامپ برای خارج کردن نظامیان آمریکایی 
از ســوریه، صهیونیست ها را دچار هراس کرده بود و 
مقامات تل آویو به واشنگتن هشدار داده بودند که خأ 
قدرت ایجاد شده در شمال سوریه، می تواند فضا را در 
اختیار ایرانی ها قرار دهد تا گذرگاه زمینی خود را از 
طریق عراق و سوریه، به لبنان و مدیترانه متصل کنند.
رئیس جمهور آمریکا هفته پیش اعام کرده بود که 
نظامیان این کشور به زودی سوریه را ترک می کنند. 
به نوشته رسانه های صهیونیستی، »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر این رژیم، از تصمیم ترامپ شدیدا ناراضی 
است، اما تصمیم گرفته این موضوع را به صورت علنی 
اعام نکند. با این وجود، اندیشــکده های آمریکایی 

نزدیک به رژیم صهیونیستی از جمله »بنیاد دفاع از 
دموکراسی ها«، طی روزهای گذشته به شدت از این 
تصمیــم ترامپ انتقاد کرده و آن را هدیه ای به ایران 

خوانده  بودند.
سایر رویدادها

* موسســه تحقیقاتــی »ران پــال« اعام کرد، 
آمریکا در سوریه شکست خورده و ترامپ نیزبه خاطر 
این اتفاق، قصد دارد نیروهای آمریکایی را از ســوریه 

خارج کند.
* تلویزیون رژیم صهیونیستی اعام کرد، این رژیم 
تنها بازنده بازگشت کشورهای عربی به سوریه است.

* مردم »حســکه« واقع در شمال شرق سوریه، 
به حمایت از ارتش ســوریه و علیه تهدیدات ترکیه، 

تظاهرات کردند.
* مسکو اعام کرد، طی سال ۲018 میادی ۲3 

هزار تروریست در سوریه کشته شده اند.
* در حملــه جنگنده های ائتــاف آمریکایی به 
مناطق مسکونی در اســتان دیرالزور، 11 عضو یک 

خانواده کشته شدند.
* منابع کردی در ســوریه فــاش کردند، آمریکا 
درصدد احیــای داعش در منطقه مرزی ســوریه و 

عراق است.
* »جیمــز چتراس« تحلیلگــر آمریکایی گفت، 
حضور آمریکا در ســوریه هرگز بــه خاطر مبارزه با 

داعش نبوده است.
* خبرگــزاری فارس به نقــل از روزنامه »دیلی 
صاباح« چاپ ترکیه اعام کرد که این کشور با روسیه 
بر ســر مبارزه مشــترک با تروریســم در شرق رود 

فرات)داخل سوریه(، به توافق رسیده است.
* روزنامه »رای الیوم« اعام کرد، دولت انگلیس 
کار بازسازی سفارت خود در دمشق را آغاز کرده است.

رئیس جمهــور ترکیه طــی کنفرانس خبری 
مشترک با همتای عراقی خود در آنکارا، اعام کرد 
که ترکیه برای بازسازی عراق، پنج میلیارد دار در 

اختیار بغداد قرار می دهد.
»رجب طیب اردوغان« دیروز پس از دیدار و گفت وگو 
با »برهم صالح« در آنکارا، اعام کرد: ما متعهد شده ایم که 

پنج میلیارد دار برای بازسازی عراق اختصاص بدهیم.
به گزارش ایســنا، اردوغان در جمع خبرنگاران و در 
کنفرانس خبری مشــترک با همتای عراقی خود افزود: 
همکاری ها برای حل مشــکل آب میــان دو طرف باید 
گســترش یابند. به زودی نماینده ویژه ای از سوی ترکیه 

برای بررسی موضوع آب، به عراق سفر می کند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش، با تاکید بر گسترش 
همکاری ها میان دو کشــور در حوزه های انرژی، امنیت و 
اقتصاد گفت: حجم تجاری میان دو کشور در سال ۲018، 
به 16 میلیارد دار رسیده بود.رئیس جمهوری ترکیه افزود: 
یکی از موضوعات مشترک، مسئله امنیت است. گروه هایی 
مثل »داعــش«، »پ.ک.ک« و »فتو« هــم برای ترکیه 

عراق  بــرای  هم  و 
محســوب  تهدید 
در  ما  و  می شــوند 
تروریسم  با  مبارزه 
با یکدیگر همکاری 
می کنیم و در آینده 
نیز همکاری ها را در 
این زمینه گسترش 
داد.وی  خواهیــم 
اظهار داشــت: باید 
 ۲019 ســال  طی 

سطح مبادات تجاری خود با عراق را به ۲0 میلیارد دار 
برسانیم.برهم صالح نیز در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار 
داشت: ما به دنبال روابط استراتژیک با ترکیه و ایجاد یک 

سامانه مشترک برای امنیت مان هستیم.
رئیس جمهــوری عراق تاکید کــرد: ما به قیمومیت 
خارجی نیاز نداریم، مردم ما می توانند برای پایان دادن به 
درگیری ها، به شکلی که در راستای منافع دو کشور باشد، 

با یکدیگر همکاری 
کنند.وی افزود: ما 
بــه توافقی جامع 
برای  ترکیــه  بــا 
بــه  رســیدگی 
مسایل مختلف دو 
کشور نیاز داریم و 
از تعیین نماینده ای 
از سوی آنکارا برای 
بررسی مشکل آب 
استقبال  عراق،  با 
می کنیم.دیروز همچنین، وزارت خارجه عراق اعام کرد، 
رئیس جمهور ترکیه قصد دارد به زودی به عراق سفر کند.

اعتراض بغداد به ریاض
بندر »معجز« کــه اکنون به نام »ینبع« شــناخته 
می شود، در دهه هشتاد میادی و در زمان دیکتاتور معدوم 
عراق طبق قراردادی با عربســتان سعودی برای صادرات 
نفت عراق ساخته شده و یک خط لوله نفتی نیز از بصره 

تا این بندر احداث شده بود. در پی آن، انتقال نفت عراق 
تا سال 1990 به صورت روزانه، یک میلیون و 600 هزار 
بشــکه ادامه داشــته، اما با حمله صدام به کویت و آغاز 
جنگ دوم خلیج  فارس، صادرات نفت متوقف شده است. 
اما عربســتان سعودی در ماه های اخیر دست به عملیات 
توسعه این بندرگاه برای صادرات نفت شرکت »آرامکو« 
زده، که از نظر مســئوان عراقی بر خاف متن توافقنامه 
و به معنی تصاحب اموال عراق است.یک مسئول بلندپایه 
عراقــی به روزنامه »العربی الجدید« گفت که کشــورش 
از عربســتان ســعودی در این خصوص توضیح خواهد 
خواســت و اقدام ریاض، »تصاحب« سرمایه گذاری های 

عراق محسوب می شود.
البته پروژه توسعه و استفاده از بندر »ینبع« از مدت ها 
پیش در ذهن حاکمان ســعودی وجود داشته است؛ در 
اردیبهشــت 139۵ خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات 
ســعودی اعام کرده بود که شرکت آرامکو در نظر دارد 
برای رسیدن به توانایی صادرات روزانه 1۵ میلیون بشکه 

نفت، بندر »ینبع« را پس از بازسازی، به راه بیندازد.

در دیدار با برهم صالح  اعام شد

وعده 5 میلیارد داری اردوغان برای بازسازی عراق


