
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
نوبتدوم )دومرحله ای( شماره 97/96

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

روابطعمومیشرکتسهامیبرقمنطقهایکرمان

سازمانثبتاسنادواماککشور
ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهران

تاسیسشرکتتعاونیاتحادیهنظارتوهماهنگیتعاونیهایروستاییوکشاورزیمنطقهدودرتاریخ1396/04/24بهشمارهثبت512300بهشناسهملی14006907943
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
پیشرفت  به  موضوع: کمک  آگهی می گردد.  عموم  اطاع  جهت 
امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو از طریق: الف- فراهم 
آموزش  و  تعاونی  ترویج  و  تعلیمات  توسعه  وسایل  نمودن 
حرفه ای و جمع آوری اطاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام 
شرکت ها  به  کمک  و  راهنمایی  ب-  ازم.  انتشارات  و  تبلیغات 
مدیریت  و  سازمانی  مالی،  اداری،  امور  در  عضو  اتحادیه های  و 
امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل تدوین، چاپ و تهیه 
فعالیت  بر  نظارت   - مشترک.  چاپی  فرم های  و  اوراق  و  دفاتر 
شرکت ها و اتحادیه  های تعاونی عضو به منظور اطمینان از اجرای 
مصوبات  و  اساسنامه  مواد  تعاونی،  شرکت های  قانون  مقررات 
مجامع عمومی.- ایجاد هماهنگی  و همکاری بیشتر شرکت ها و 
اتحادیه های تعاونی عضو.- داوری و رفع اختاف بین واحدهای 
تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنها پیش بینی ازم شده 
تعرفه  تعیین  همچنین  و  عضو  تعاونی های  حسابرسی  باشد.- 

حسابرسی با هماهنگی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
- شرکت در شوراها و کمیسیون های مقرر در قانون شرکت های 
تعاونی در رابطه با شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو.- دفاع از 
منافع شرکت ها و اتحادیه های عضو در روابط آنها با سازمان ها و 
موسسات دولتی و عمومی و خصوصی و سایر رشته های تعاونی 

همکاری  بسط  و  ایجاد   - تعاونی.  شرکت های  قانون  در  مصرح 
با موسسات بین المللی  با سایر تعاونی های کشور.- ایجاد روابط 
می تواند  اتحادیه   - کشورها.  سایر  تعاونی  اتحادیه  های  و  تعاون 
جهت ارتقاء کارایی خود و برآورده نمودن نیازهای اعضاء براساس 
ماده 3 قانون با تصویب مجمع عمومی عادی در اتحادیه مرکزی 
کشاورزی  و  روستایی  تعاونی های  مرکزی  هماهنگی  و  نظارت 
ایران عضو شود. - برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی و 
ترویجی.- همکاری و هماهنگی بین اعضاء  در جهت اجرای اصل 
44 قانون اساسی به منظور تحقق سهم بخش تعاون در اقتصاد 
ملی.- ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای به اعضاء در کلیه مراجع 
قضایی.-  و  حقوقی  نماینده  تعیین  با  انتظامی  و  اداری  قضایی، 
و  منطقه ای  استانی،  بازرگانی  تخصصی  نمایشگاه های  تشکیل 
فرامنطقه ای با کسب مجوزهای مربوطه و شرکت در سمینارها- 
بسط و گسترش ارتباط با صندوق تعاون، بانک های عامل و سایر 
موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج در جهت تسهیل دریافت 
اطاعاتی  بانک  ایجاد  اعضاء-  برای  تضمین  و  اعتباری  خدمات 
و  سیاست گذاری ها  در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به  متمرکز 

گسترش فعالیت اعضاء.
- مشارکت در کلیه سیاست گذاری های اصل 44 قانون اساسی، 
و  کمیسیون ها  کارگروه ها،  شوراها،  در  عضویت  و  تعاون  بخش 

در  عضویت   - اعضاء.  از  نمایندگی  به  آنها  به  مربوط  جلسات 
شوراها و مجامع منطقه ای که در آنها پیرامون مسائل مختلف 
کشاورزی تصمیم گیری می شود.- فعالیت های فرهنگی و چاپ 
با  با اخذ مجوزهای ازم.- همکاری  نیاز  نشریات و کتب مورد 
مراجع ذیصاح برای دریافت رتبه بندی اعضای واجد شرایط.- 
همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی فعال در زمینه های مختلف 
کشاورزی و تعاونی.- همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و 
سایر دستگاه های اجرایی در توسعه بخش کشاورزی، روستایی و 
تعاونی.- توسعه  فعالیت های بازرگانی بین اعضاء.- افتتاح حساب 
جهت واریز وجوه 3 درصد درآمد ویژه شرکت های تعاونی موضوع 
ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 برای توسعه 
تعلیمات و آموزش تعاون. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
خیابان  افشار-  کوچه  اسامی-  انقاب  تهران-  اصلی:  مرکز 
سمیه- پاک 238- طبقه همکف- کدپستی 1599973413 
اولین  می باشد.  ریال   20000000 حقوقی:  شخصیت  سرمایه 
به   0383902223 ملی  شماره  به  محمودی  محسن  مدیران: 
نمایندگی از اتحادیه  تعاون روستایی شهرستان قم به شناسه ملی 
10860949618 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره- محمدتقی 
ملک نیا به شماره ملی 1189495732 به نمایندگی از اتحادیه 
تعاون روستایی استان تهران به شناسه ملی 10101907248 

شماره  به  عظیم حجت شمامی  مدیره-  هیئت  رئیس  به سمت 
ملی 2659102953 به نمایندگی از اتحادیه تعاونی مرغداران 
سمت  به   10860033245 ملی  شناسه  به  قزوین  استان 
ملی  شماره  به  جورابلو  جعفر  مدیره-  هیئت  رئیس  نایب 
4609049090 به نمایندگی از اتحادیه تعاون روستایی استان 
سمنان به شناسه ملی 10480088049 به سمت عضو اصلی 
 3256679676 ملی  شماره  به  فخاریان  وحید  مدیره-  هیئت 
اتحادیه پیشگامان شرکت های تعاون روستایی  از  به نمایندگی 
به سمت منشی  به شناسه ملی 14006127994  البرز  استان 
هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.)اعضای اصلی 
هیئت مدیره( محمد ایزدی به شماره ملی 4219578791 به 
از اتحادیه  تعاونی های کشاورزی دامداران استان قم  نمایندگی 
به شناسه ملی 10860968464 و محمد ریحانی به شماره ملی 
تعاونی  شرکت های  اتحادیه  از  نمایندگی  به   5669260791
کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار استان تهران به شناسه ملی 
10101439499 به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت سه سال انتخاب گردیدند. کورش توسلی به شماره ملی 
5929859116 به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب 
و  اسناد  و  قراردادها  کلیه چک ها،  امضا:  دارندگان حق  گردید. 
و  نماید  منطقه ای  نظارت  اتحادیه   برای  تعهد  ایجاد  که  اوراقی 

منتفی  را  منطقه ای  نظارت  اتحادیه  از حق  قسمتی  یا  تمام  یا 
سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور 
جاری ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با 
امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر اتحادیه نظارت 
معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس حق 
امضای مدیرعامل صادر خواهد  با  اوراق عادی  امضاء دارد ولی 
هیئت  رئیس  امضای  به  که  مدیره  هیئت  مراسات  مگر  شد 
مدیره صورت خواهد گرفت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
به  ملی 6319450924  شماره  به  کرباسرائی  شاه نظری  فرهاد 
شناسه  به  قزوین  استان  روستایی  تعاون  اتحادیه  از  نمایندگی 
محمد  و  اصلی  بازرس  سمت  به   10861425657 ملی 
نمایندگی  به  ملی 4433009271  شماره  به  فهرجی  حسینی 
ملی  شناسه   به  البرز  آبزیان  کشاورزی  تعاونی های  اتحادیه  از 
14004338081 به سمت بازرس علی البدل اتحادیه برای مدت 
کیهان  کثیراانتشار  روزنامه  گردیدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  
به استناد مجوز  انتخاب گردید.  اتحادیه  جهت ثبت آگهی های 
شماره 205/7/111/184/30544 مورخه 1396/2/26 سازمان 

تعاون روستایی استان تهران آگهی گردید.

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس: اســتان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، راه پیما، خیابان شهید اکبر رنجبر، خیابان قزوین، پاک 
534، پاساژ تجاری امپراطور، طبقه چهارم، واحد 406 کدپستی 

1337762017 تغییر یافت.
سازمانثبتاسنادواماککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتصنعتگسترابرسین
سهامیخاصبهشمارهثبت490157

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح وشناسهملی14005763286
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 
و صــادرات کلیه کااهای بازرگانــی، ترخیص کاا از گمرکات 
داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 
و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، 
مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 
غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیات ریالی و 
ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 
بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 
پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شــود در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهــای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله شــهرآرا- بزرگراه 
شهیددکتر چمران- کوچه ادن- پاک 5- طبقه پنجم- واحد 
10 کد پستی 1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

اســت از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شــرکا خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 
0021060721 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 
امیر کیانی به شماره ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اسکندری قرنین 
به شــماره ملی 0021060721 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
امیر کیانی به شــماره ملی 0323690386 و به ســمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 
اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراانتشــار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمانثبتاسنادواماککشور
ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهران

تأسیسشرکتبامسئولیتمحدودبینالمللیلطیفتجارتحامی
درتاریخ1397/8/23بهشمارهثبت533888بهشناسهملی14007945721
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کدخدایی در نشست خبری: 
فقط دو ایراد 
شورای نگهبان

 CFT به 
رفع شده است

۳

* جعفری دولت آبادی: شــهرام جزایری که در یکی از شهرستان ها دستگیر شده بود در دادگاه بدوی به 
حبس نسبتا طوانی محکوم شده است ولی از آنجایی که حکم قطعی نیست پس از قطعیت، میزان آن 

اعام خواهد شد.
* اخیرا فردی مدعی تقلب هشــت میلیون رای در انتخابات ســال 88 شده بود که مطابق بررسی ها این 
 اظهارات صحت نداشــت و این فرد هفته قبل به دادســتانی مراجعه کرده و تحقیقات به اتمام رسیده و 
به زودی در مورد این فرد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد.                                                         صفحه۱۰

* 24 اردیبهشــت  97 قرار بر این شــد که ظرف یک ماه 
اتحادیه اروپا بســته  راهکارهای عملی خــود در رابطه با 
خواسته های ایران را نقد نماید. اما با تاخیر تقریبا یک ماهه، 
بسته به دست طرف ایرانی رسید. نیمه تیرماه روحانی در 
تماس تلفنی با رئیس جمهور فرانســه و صدراعظم آلمان، 

بسته اروپایی را مایوس کننده خواند.
* پارلمان اروپــا در ۱4 تیرماه طرحــی را تأیید کرد که 
به موجب آن بانک ســرمایه گذاری اروپــا بتواند با ایران 
تجارت کند اما از آنجایی که طــرح مذکور الزام آور نبود، 
بانک سرمایه گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت 
و مقامات این بانک اعــام کردند که نمی توان تحریم های 

آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت.
* ســازوکار ویژه مالی موســوم به SPV، آخرین بسته  
پیشنهادی اروپا به ایران و آخرین قسمت سریال بدعهدی 
اروپا در سال 2۰۱8 بود. دولتمردان در اظهارات خود به زمان 
عملیاتی شدن آن  اشاره کردند. آقای ظریف اعام نمود که 
هر کار و تدبیر جدی در ایــن خصوص باید قبل از چهارم 

نوامبر)۱4آبان( انجام و اتخاذ شود.
* موگرینی وعده داد که تا آخر ســال میادی SPV ثبت 
خواهد شد، اما سال نو میادی آمد و خبری از SPV نشد. 
تقریبا هشت ماه انرژی و زمان و تمرکز وزارت امور خارجه 
دولت دوازدهم بر روی مذاکرات برجام اروپایی مصرف شد 

و هیچ اقدام مثبتی از سوی اروپا صورت نگرفت. 
* سریال بدعهدی های اروپا پایانی ندارد؛ چرا که می دانند 
از نظر دولت روحانی منافع اقتصادی، بحث فرعی در برجام 
اســت و اصل، خود برجام است. این موضوع را دولتمردان 
بارها گفته اند و تاکید کرده اند. آخرین بار ظریف تاکید کرد 
که هدف از برجام اصا  اقتصادی نبود.                            صفحه2

آیت اه آملی اریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت:

دشمن باید احساس کند که همه ارکان و قوا متحد هستند

مجمع تشخیص اصاحیه قانون داخلی مقابله با پولشویی را تصویب کرد

* روزنامــه ایندیپندنت: بدهی ملی آمریکا 2 تریلیــون دار در دوره ترامپ افزایش پیدا کرده و بدهی کلی 
آمریکا نزدیک به 22 تریلیون دار رسیده است.

* ترامپ طی کارزار انتخاباتی اش وعده داده بود می تواند طی هشت سال بدهی آمریکا را صفر کند!
* »ترامپ« در چهاردهمین روز از تعطیلی بخشــی از دولت آمریکا گفته اگر ازم باشــد ماه ها و سال ها 

دولت را تعطیل نگه می دارد اما از خواسته اش کوتاه نمی آید.
* از 15 وزارتخانه دولت فدرال، 9 وزارتخانه عما نیمه تعطیل شــده اند و بســیاری از ادارات دولتی هم 
خدمات رسانی به مردم را به بعد از بازگشایی حکومت موکول کرده اند.                             صفحه آخر

يادداشت میهمان

بذر »حیات ملت«
 و معاهدات بین المللی

خبر ویژه

سوءمدیریت و واگذاری رانت
علت کاهش شدید محبوبیت دولت

صفحه2 صفحه2

گزارش کیهان از سومین بدعهدی اروپا

ژانویه 2019 هم رسید
از کانال مبادات مالی اروپا خبری نشد

معاون وزیر نفت: کانال SPV مشکل گشا نیست

کاخ الیزه تصریح کرد 

جلیقه زردها 
به دنبال 
سرنگونی 

دولت ماکرون
* مدیر نظارت بر کااهای اساسی: عمده تخلفات در 
حوزه گرانفروشی، کم فروشی و توزیع خارج از شبکه 
بوده اســت. در بخش ارزی نیز وارد شدیم  و چند 

پرونده در این رابطه تشکیل شده است.
* تاش سؤال برانگیز برای پرداخت وام کان به یک بدهکار بزرگ.

* آمارهــای رســمی، از رکوردشــکنی دولت در 
هدر دادن گاز های همراه نفت حکایت می کند.

* با بذر ایرانی، کشاورز لرستانی از هر هکتار 2 برابر 
میانگین جهانی چغندر برداشت کرد.

صفحه آ خر

وزارت جهاد کشاورزی خبر داد 

تشکیل 2300 پرونده برای گرانفروشان 
نهاده های دامی

صفحه آخر

ترامپ 2 تریلیون دار بدهی باا آورد
بدهی های آمریکا از مرز 22 تریلیون دار گذشت

صفحه۳

دادستان تهران خبر داد

صدور حکم حبس طوانی
 برای شهرام جزایری 

به مناسبت اولین سالگرد شهادت 
راوی »وقتی مهتاب گم شد« 
 »خوش لفظ«
 سراپا اخاص
بود

۸

کارخانه آمونیاک اسرائیل 
با تهدید نصراه
 از حیفا به صحرای نقب 
منتقل شد

12

گزارش تحلیلی کیهان
خطیبان جمعه 
دردآشنای مردم هستند
مسئولین گوش شنوا 
داشته باشند

11

کارتن خواب های 
انگلیسی 
در چند متری 
بی  بی سی!

10



اخبار كشور
صفحه 2

     یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
2۹ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره 22۰۹۳

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* وزیر نفت منتقدین خود را افراد بی سواد دانسته است. ایشان که سواد دارد 
کاش در قرارداد نفتی توتال یک ضمانت محکم گرفته بود که خارجی  ها راحت 

زیر قرارداد نزنند و بدون پرداخت هزینه کشور را ترک نکنند.
0912---5950

* هر سال زمان تحویل بودجه به مجلس شاهد جوسازی هایی از سوی عده ای 
از مســئولین دولتی هستیم که اظهارات آقای آشنا از همان جنس است. این 
جوســازی ها گویا دقیقا برای تحت الشــعاع قرار دادن افزایش بودجه برخی از 

دستگاه های دولتی مثل ریاست جمهوری و ... صورت می گیرد.
8181---0902 و 7720---0914

* آقای رئیس جمهور وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را خوب توصیف 
کــرده و به کار دولت خود افتخار نمودند مگر خود ایشــان نبودند که قبل از 
رئیس جمهور شــدن شعار می دادند معیار جیب مردم می باشد. اگر واقعیت را 

ببینند سفره مردم خالی شده است. چه اعتمادی به این آمارها وجود دارد؟
0915---2088

* در ســال 88 که با فتنه گری فتنه گران تحریم  های فلج  کننده آمریکا علیه 
ایران شروع شد و تورم به حدود 35 درصد رسید همین آقای روحانی مشکل 
را در مدیریت کشور می دید حال که در دوره ریاست جمهوری ایشان تورم به 
باای 50 درصد رسیده چرا در نحوه مدیریت خویش شک نمی کنند و راه غلط 

را ادامه می دهند.
0902---9961

* یکی از روزنامه های زنجیره ای نوشته موفقیت های ایران در منطقه محصول 
برجام است. طبیعی است وقتی هیچ متاعی برای ارائه وجود نداشته باشد هر 
مدعی اصاح طلب برای تحت شعاع قرار دادن شکست برجام به هذیان گویی 

رو می آورد.
علیمردانی
* در مســتند خارج از دید که هر شب از شبکه 3 سیما پخش می شود نیمه 
پنهان افراد و شخصیت های نفوذی در کشور و عملیات تخریبی آنان در طول 

این سالها خیلی خوب به تصویر کشیده شده است.
0912---5181

* گویا دولت به جای اشتغالزایی، »اشتغال زدایی« می کند. بدین دلیل که حجم 
واردات از صادرات مدت هاست پیشی گرفته است و بسیاری از بخش های تولیدی 

یا تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت تولید می کنند!
0919---3767
* مردم ایران اسامی از تبعیض ها، شکاف طبقاتی، گرانی ها و بی کفایتی برخی 
مدیران ناراضی اند، امیدوارم برخی مسئولینی که موظف اند مشکات را برطرف 
کنند متوجه شوند که این ظرفیت های داخلی و تصمیمات مدیران است که 

می تواند حال مشکات فعلی کشور باشد نه رضایت غربی ها.
021---0129

* آژانس  انرژی هســته ای- در همه گزارش های دوره ای ساانه بعد از امضای 
برجام از تاسیسات هسته ای کشورمان، اعام کرده که جمهوری اسامی ایران 
به تعهدات خود پایبند بوده است، اما اخیرا بزک کنندگان برجام در کشور مدعی 
شــده اند که جریانات نامعلولی اجازه ندادند از ثمرات برجام استفاده کنیم! در 
حالی که کشورمان به تعهداتی که در برجام داده بود عمل کرده است اما طرف 
مقابل حتی حاضر نشده نسبت به وعده های نسیه ای هم که داده بود، به مردم 

ایران حتی ضمانت بدهد، انجامش پیش کش!
0912---2914

* به علت گرانی و مخارج سنگین مراقبت و درمان و تحت پوشش کامل بیمه ای 
نبودن دندانپزشکی که فقط شامل پرکردن و کشیدن و جرم گیری رایگان در 
مراکز بیمه ای تأمین اجتماعی می شود، موارد مهم تر را شامل نگردیده، موجب 
سهل انگاری بیماران به علت عدم توانایی مالی برای درمان و بروز بیماری های 

شدید بعدی بیمه شدگان شده است.
محمود بلیغیان- اصفهان

* عوارض آزاد راه خرم آباد به پل زال به نظر می رســد گران ترین نرخ عوارض 
کشور را دارد! از مسئوان امر درخواست کاهش آن را دارم.

0916---0685
* 15 ســال است که تعاونی مسکن هنرمندان استان کهگیلویه و بویراحمد 
راه اندازی شده است! و از هر کدام اعضا بین سه تا چهار میلیون تومان در سال 
82 دریافت کرده اند. با وجود متواری شدن اعضای هیئت مدیره آن و محکومیت 
و دستگیری، هیچ خبری از تحویل زمین ها نیست. چرا؟! متأسفانه دادگستری 

استان خیلی بی مهری به ما کرده است. باید کجا شکایت کنیم.
0939---9139

* چرا از زمان شروع به کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حقوق بازنشستگان 
ذوب آهن با تأخیر زیاد پرداخت می شود؟!

0937---7810
* بحمداه چندین سال است در اکثر قریب به اتفاق مساجد، تاوت روزانه یک 
صفحه از کام اه مجید متداول شده است. از عزیزان خدوم و با اخاص سازمان  
امور مساجد مصرانه درخواست می شود تمهیداتی فراهم نمایند تا برنامه هایی مثل 
تفسیر قرآن کریم، نهج  الباغه و صحیفه سجادیه هم در مساجد شکل بگیرد.

0938---6263
 * پله برقی پل بی آر تی ایستگاه مجیدیه اکثر اوقات به ویژه صبح ها و غروب ها 
کار نمی کند چرا؟! برای افراد مســن واقعا دشــوار است این همه پله ها را طی 

کنند. از مسئوان امر درخواست رسیدگی دارم. 
سلیمانی 
* اتوبان شــهید همت غرب به شــرق، مجاور برج میاد دارای دست اندازها و 
چاله چوله های خطرناک است لطفا مسئوان امر به ترمیم آنها اقدام نمایند تا 

به خودروهای مسافران این مسیر آسیب نرساند.
محمدی

* تردد معتادین در پایانه خاوران از تردد مسافرین بیشتر شده است! با توجه به 
معضات اجتماعی و بروز ناامنی برای مسافران در این پایانه از نیروی انتظامی 

تقاضا دارم به این موضوع رسیدگی کند.
0912---5148

* از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهشمندم که طبق قانون، 
امکان ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی از سیم کارت های شخصی را مسدود نماید.
مهندس مینایی- تهران

* قیمت نان در تهران بدون سروصدا در برخی از نانوایی ها تا 90 درصد گران 
شده است. جالب اینکه دولت خود را به ندیدن و نشنیدن زده و پاسخگو نیست.
0903---6116

* شهرداری منطقه 6 تهران با دریافت 6 میلیارد تومان اقدام به فروش مشاعات 
در خیابان سیدجمال  اسدآبادی خیابان جهان آراء، کوچه باغچه بان کرده است. 

به مراجع قانونی شکایت کرده ایم، فایده ای نداشته است.
علیزاده

* دولت مدعی است سبد کاای حمایتی را به اقشار نیازمند جامعه داده است 
درحالی که کارگران، بازنشســته ها و ... که با معیشــت سختی مواجه اند هنوز 

مشمول دریافت سبد کاا نشده اند!
0916---2537

* ابتدا عنوان کردند تا پایان سال 3 بسته حمایتی به اقشار کم درآمد تعلق خواهد 
گرفت، بعد از چند روز اعام کردند 2 بسته حمایتی تا پایان سال توزیع خواهد 
شد و چند هفته ای هم است که دیگر حرفی درمورد این بسته ها زده نمی شود!
021---0129

* در آموزش و پرورش جمعی از بازنشسته های سال 88 هنوز پاداش مربوط به 
سال 88 خود را  دریافت نکرده اند و باتکلیف مانده اند. درخواست رسیدگی داریم.
0926---9615

* وضعیت اســف بار اقتصادی کشــور حاصل ورود افراد پرمدعا و بی درد در 
عرصه های اجرایی کشــور می باشد. مدعیان اصاحات هر زمان در مسند امور 

قرار گرفته اند کشور را عقب انداخته اند ولی زبانشان دراز است.
0916---9160

* زمینی متروکه به مســاحت 7500 متر در مجاورت پادگان پدافند هوایی 
ارتش جمهوری اسامی ایران واقع در کهریزک به زباله دانی و پاتوق افراد معتاد 
تبدیل شده است. در نتیجه ما ساکنین شهرک پیام امنیت و آسایش نداریم 

چرا مسئوان شهرداری منطقه رسیدگی نمی کنند؟
جمعی از ساکنین شهرک پیام 
* یکی از بی انضباط ترین خیابان های تهران،  خیابان اسدآبادی )یا یوسف آباد( 
اســت که اغلب خودروها دوبله پارک کرده اند و حتی در ایستگاه های شرکت 

واحد که به هنگام توقف اتوبوس های این شرکت راهبندان می شود!
0912---8712

سوءمدیریت و واگذاری رانت
علت کاهش شدید محبوبیت دولت

یک روزنامه حامی دولــت تصریح کرد قصور و تقصیر برخی مدیران موجب 
کاهش شدید محبوبیت دولت روحانی شده است.

روزنامه هفت صبح در گزارشی با عنوان »شواهدی بر مقصر بودن مدیران در 
کاهش شدید محبوبیت دولت روحانی« می نویسد:

در دوران مواجهه دولت روحانی با مخاطراتی کم نظیر مثل تحریم های آمریکا و 
مصائب اقتصادی، همزمان مجموعه ای از تصمیمات اشتباه ازسوی بعضی دستگاه ها 
و نهادها به اعتبار دولت لطمه می زند. ظرف یک ســال اخیر به طور مشــخص 4 
دســتگاه و نهاد دولتی طرح هایی را به اجرا گذاشــتند مثل تثبیت قیمت 4200 
تومانی ارز که عاوه بر آثار زیانبار برای اقتصاد کشور موجی از نارضایتی عمومی را 
به همراه داشت. یا یک نمونه متاخر ماجرای انتصاب آقازاده و دامادها در مناصب 
دولتی بود و از همین زاویه علنی شــدن اختاف وزیر مستعفی بهداشت و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه مشخص است که عقوبت خوبی برای دولت و کشور ندارد. 
مشکل اینجاست که گاهی هیچ ترفندی برای بازیابی اعتبار دولت بین افکار هم 
افاقه نمی کند. طرفه اینکه انتظار این است حداقل دستگاه های زیرمجموعه خود 
دولت با باریک بینی و وسواس بیشتر طرح هایشان را به اجرا بگذارند تا شاهد ریزش 

محبوبیت دولت نزد افکار عمومی نباشیم.
این روزنامه سوء عملکرد بانک مرکزی درباره واگذاری و نرخ ارز، عملکرد سازمان 
توســعه تجارت و مسئله واردات، عملکرد سازمان خصوصی و عملکرد شرکت برق 
را ازجمله علل ناراضی کردن مردم دانســت و نوشت: تخصیص ارز 4200 تومانی 
نه تنها مانع افزایش قیمت ها نشد بلکه مفاسدی هم به همراه داشت. به طور مثال 
بعضی شــرکت های وارده کننده ارز 4200 تومانی را گرفتند و بدون اینکه کاایی 
وارد کشور کنند در بازار آزاد گران تر فروختند. یا اینکه با ارز 4200 تومانی واردات 
کردند اما قیمت گذاری را برمبنای همان ارز آزاد انجام دادند. به طور مثال می توانیم 
به ماجرای واردکنندگان کاغذ اشاره کنیم که خود ما در هفت صبح مفصل بررسی 
کردیم و دیدیم دو شرکت صوری نزدیک 23 میلیون دار برای واردات کاغذ گرفته 
بودند اما اصا این حجم کاغذ وارد بازار نشده بود. یا مشخص شد که فان شرکت 
دام و طیــور آمــده ارز دولتی گرفته برای واردات موبایل و به رغم تخصیص 220 
میلیون یورو به این شرکت ها، گوشی ها را احتکار کردند یا با قیمت معادل ارز آزاد 
فروختند. مخلص کام اینکه طرح تثبیت قیمت ارز روی 4200 تومان که بدون 
داشــتن مکانیزم های نظارتی و به شکل خلق الساعه پیش آمد هم منجر به اتاف 

منابع کشور شد و هم به اعتبار دولت بین افکار عمومی ضربه زد.
دومین مقوله ای که معتقدیم کلکســیونی از تصمیمات اشتباه در دل آن به 
آبروی دولت لطمه زد مسئله واردات بود. در کانون این اشتباهات نام وزارت صنعت 
و زیرمجموعه آن ســازمان توســعه تجارت قرار دارد. ناگهان خبر آمد که بیش از 
6400 دستگاه خودرو در دوره ممنوعیت به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده. 
کار در حدی باا گرفت که رئیس جمهور به وزیر صنعت اولتیماتوم داد که ظرف 
مدت 15 روز تکلیف این مسئله را روشن کند. کاشف به عمل آمدکه بعضی مدیران 
ارشد سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت در این رسوایی با واردکنندگان متخلف 
همدســت بودند. چند مقام دولتی در این ماجرا بازداشت شدند و پرونده قضایی 

این ماجرا هنوز باز است.
جدیدترین گرفتاری دولت حاشیه هایی است که حول مدیریت رئیس سازمان 
خصوصی ســازی شــکل گرفته. سوم دی ماه امســال نماینده قم متن نامه ای را 
منتشر کرد خطاب به رئیس قوه قضاییه که طبق آن 50 نماینده مجلس خواستار 
ممنوع الخروجی رئیس ســازمان خصوصی سازی شــدند. اصل دعوا سر واگذاری 

مجتمع صنعتی گوشت اردبیل است.
حاشیه های خصوصی ســازی و ارقام رد وبدل شده داستان های نیشکر هفت 
تپــه و فواد اهواز را هم رقم زد. مجموعه ای از اعتراضات کارگری به مدیران این 
شــرکت ها و کارخانه ها که درجریان خصوصی سازی به دستان معتمدی سپرده 
نشده بودند و هنوز هم ادامه دارد  و هر روز اسناد تایید نشده ای درمورد شیوه این 

واگذاری ها منتشر می شود.
هدف برجام، اقتصادی نبود

تست میزان چسبندگی بتن بود!
یک پایگاه اینترنتی ادعای ظریف مبنی بر اینکه »هدف از برجام، اقتصادی نبود« 

را به نظرسنجی عمومی گذاشت.
وزیــر خارجــه اخیراً در گفت وگو با روزنامه خراســان ادعا کرد هدف از برجام 

اقتصادی نبود.
ســایت الف از مردم پرسید نظر شما درباره این اظهارات ظریف چیست؟ آنچه 

می خوانید نظر برخی مخاطبان الف است:
- هدف آمریکا و اروپا تخریب و بتن ریزی صنعت هسته ای ایران بود که محقق 

شد و هدف ما لغو تحریمهای ظالمانه بود که محقق نشد والسام.
- بعضیا باید با دنیای سیاســت خداحافظی نمــوده و از طریق کوله بری امرار 

معاش نمایند.

- ما گلهای خندانیم. مردم ایران یادتون هســت قرار بود هم چرخ سانتریفیوژ 
بچرخه هم چرخ زندگی شما؟

- جفت اش پنچر شد و خوابید؛ به برکت آقایون با تدبیر، علی برکت اه.
- تا بتن های رآکتور کاماً خشک نشده روحانی و ظریف نسبت به تخلیه بتن ها 

اقدام کنند.
- مواد ازم: بیل 2 عدد، کلنگ 2 عدد.

- چون با دانســینگ اومدین، پس هدف بتن ریزی هم برای دانسینگ بوده!!!! 
مگه نه؟!!!!

- بیشتر تفریحی بود تا اقتصادی
- تســت صنعتی بود برای ارزیابی اثرات بتن و میزان چســبندگی بتن درون 

قلب رآکتور
- متأســفانه اهــداف غیر اقتصادی برجام هم تحقق نیافتــه زیرا هیچکدام از 
قطعنامه های قبلی لغو نشده اند بلکه در قطعنامه جدید 2231 تجمیع شده اند و با 
شکایت هر یک از اعضای 1+5 درعرض 30 روز قابل بازگشت هستن )مکانیسم ماشه(

- پس کی بود بالمره بالمره می کرد؟ پس آب خوردن مردم رو کی بود به برجام 
گره زد؟ شرم و حیا چیز خوبیه، اما عده ای از اونها محرومن.

- با پایان این دولت، دست اندرکاران این خسارت محض به اتهام نابودی صنعت 
هسته ای ایران باید تحت پیگرد قرار گیرند.

- اگه اقتصادی نبود پس چرا به اقتصاد و... ربطش دادن؟ چرا اان: شرط موندن 
ایران در برجام رو برقرار شدن کانال مالی با اروپا میدونن؟ اگه میخواستن که تحریم ها 
برداشته بشه و اان که آمریکا )عامل تحریم ها( خارج شده، ایران چرا خارج نمیشه؟

- اگر برای برداشــتن تحریم ها نبود پس برای چه این همه خسارت زدید؟ آیا 
برای تمرین کردن در سیمان کاری و بتن ریزی بود؟

- یادمه رئیس جمهور محترم گفته بود حتی مشــکل آب مردم هم با برداشته 
شدن تحریم ها مرتفع میشه. حاا چی شد؟؟؟؟

- اول اقتصاد و معیشت بعدا، موشک.
- اگر موشکها نبود، اان نبودی که بخواهی درباره اقتصاد و معیشت نظر بدی.

- در زمان مذاکرات آقای روحانی گفتند: حتی آب خوردن ما هم به مذاکرات 
بستگی دارد. هم اقتصاد باید بچرخد و هم چرخ هسته ای!! هر روز در زمان مذاکرات 
خبر از رونق اقتصادی و برچیدن کل تحریم ها داده می شــد از ظریف بعید بود که 

زیرقولش بزند!!!!
- درست گفتند: هدف، اقتصادی نبود، چون اگر بود بعد از برجام ارزش پول ملی 
افزایش می یافت و ارزش دار سقوط می کرد که نکرد. برجام یک هدف موفق داشت و 
آن هم سیمان ریختن توی حلق راکتور بود که با خون دل یک ملت ساخته شده بود.

حاا خوب است که به اروپا دل نبسته اید
با گذشــت 8 ماه، بار دیگر وزارت امــور خارجه به نقطه اول و بلکه قبل از آن 

بازگشته است.
وطن امروز نوشت: امروز وزارت ا مور خارجه حتی دیگر از اراده سیاسی)!(  سران 
اروپایی برای حفظ برجام سخن نمی گوید! امیدواریم دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجی کشــورمان ااقل این نکته را متوجه شــده باشد که اتفاقا تاخیر هدفمند 
مقامات اروپایی در ایجاد ساز و کار مالی ویژه، معلول »اراده سیاسی« آنها در پیروی 
از ایاات متحده و دولت ترامپ است، آنچه در اظهارات 4 ماه قبل آقای عراقچی و 
حتی اظهارات اخیر مقامات وزارت امور خارجه مشاهده می شود، »مصالحه با اروپای 
بدعهد« است! اروپایی که به قول »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه و »فدریکا 
موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی قرار بود تا آبان ماه امسال کانال 
ویژه مالی خود را برای حفظ توافق هســته ای و بهره مندی حداقلی ایران از منافع 

اندک برجام راه اندازی کند!
اخیرا سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرده اروپا در »آزمون جدیدتر« 
موفق باشد و بتواند کانال مالی ویژه خود را برای اثبات حسن نیت خود در قبال ایران 
راه اندازی کند! جای  بسی تعجب و بلکه تاسف است که امروز، 8 ماه پس از خروج 
رســمی ترامپ از توافق هسته ای و در حالی که قرار بود اروپاییان ظرف چند هفته 
راهکار خود را برای حفظ توافق هسته ای ارائه و اجرایی کنند، ما از »فرصت دوباره« 
و »آزمون جدیدتر« اروپا سخن به میان می آوریم! براستی اروپا باید چندین بار در 
آزمون »اعتمادسازی« نسبت به ملت صبور ایران مردود شود تا مقامات وزارت امور 
خارجه کشــورمان با آن مواجهه و برخوردی قاطعانه  و در شأن آرمان های انقاب 
داشته باشند؟ فرصت »آزمون جدیدتر اروپا« را چه کسی به اروپا واحد داده است؟!

بدون شــک میان مقدمه ای که آقای قاســمی مبنی بر »عدم توانایی اروپا در 
ایستادگی در مقابل فشارهای آمریکا« بیان می کند و نتیجه ای که ایشان درباره »امید 
به موفقیت اروپا در آزمون جدیدتر« بیان می کند کمترین همخوانی و تناسبی وجود 
ندارد. طنز تلخ  ماجرا این است که ایشان پس از فرصت دوباره ای که دراین باره برای 

اروپا در نظر می گیرد، تاکید می کند وزارت امور خارجه به ساز و کار مالی ویژه اروپا 
دل نبسته)!( و سرنوشت خود را به آن گره نزده است)!(

افزایش 52 درصدی دستگاه های دولتی
سهم دولت، 75 درصد بودجه شد

برخاف فضاســازی های رســانه ای، 75 درصد کل بودجه کشــور در اختیار 
شرکت ها و بانک های دولتی است.

روزنامه  آرمان در گزارشی خاطر نشان کرد: ایحه بودجه 98 در نهایت سه شنبه 
)4دی ماه( از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. این ایحه با سقف 1703 
هزار میلیارد تومان بســته شده اســت که از این رقم 1274 هزار میلیارد تومان 
متعلق به موسســات انتفاعی وابسته به دولت و بانک هاست که نسبت به بودجه 
امســال، افزایش 51/8 درصدی داشته است. در حالی افزایش بودجه شرکت های 
دولتی در بودجه  سال آینده پیش بینی شده که این موضوع هدف کوچک سازی 
بدنه دولت را بار دیگر به تعویق می اندازد. در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی 
گفت: کل بودجه سال آینده حدود 1/703 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 
بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسساتی که وابسته به دولت هستند به جز 
وزارتخانه ها حدود 1/270 هزار میلیارد تومان اســت. به طور کلی 75 درصد کل 
بودجه سهم شرکت های دولتی و بانک هاست و از 25 درصد باقی مانده بخش زیادی 
به وزارتخانه ها و ارگان های دولتی اختصاص پیدا می کند. اکبر ابدالی محمدی- عضو 
انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور- در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت 
بودجه برای دولــت اظهار کرد: گاهاً دولت مطرح می کند که اختیارات، کمی در 
دســت دارد ولی قدرتی که با نام »پول« و »بودجه« در دســت دولت است اجازه 
حکمرانی بر بخش های مختلف اقتصادی و مدیریتی کشور را به دولت می دهد؛ به 

طوری که حتی بودجه سازمان های نظامی را هم دولت تعیین می کند.
بهشتی پور: امیدی به اروپا نیست

باید برخی تعهدات خود را تعلیق کنیم
یک حامی جدی برجام در گذشــته، می گوید نمی توان به عملیاتی شــدن 
ســازوکار مالی پیشنهادی اروپا امیدوار بود و اگر هم عملیاتی شود درباره کارآیی 

آن تردید وجود دارد.
دیپلماسی ایرانی از حسن بهشتی پور پرسید »در حالی که چند روزی است پا 
به سال 2019 میادی گذاشتیم، علیرغم حمایت های سیاسی و دیپلماتیک اتحادیه 
اروپا و نیز وعده های قاره سبز برای عملیاتی شدن ساز و کار ویژه مالی، این مهم 
تاکنون محقق نشده است. در سایه این مسائل آیا می توان گفت که اتحادیه اروپا 
کماکان مســیر سیاسی سال 2018 را در حمایت عملی از ایران خواهد پیمود؟« 
وی در پاسخ گفت: بله متأسفانه باید چنین انتظاری را برای سال 2019 میادی 
داشــت چرا که اساساً اتحادیه اروپا میان تمایل خود برای حفظ برجام و نیز توان 
عملی برای حمایت از ایران سردرگم است. از یک سو واقعیت این است که برجام، 
هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی، منافع زیادی را متوجه اتحادیه اروپا کرده 
است. در این رابطه اگرچه از بعد اقتصادی منافع برجام رقم های بسیار کان آن چنانی 
را شامل نمی شود، اما در سال های بعد از حصول توافق هسته ای کشورهایی مانند 
انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و تا حدودی اسپانیا در صنایع خودروسازی و نیز 
صنایع نیمه سنگین ایران حضوری چشمگیر داشتند که این مسئله عاوه بر حضور 

در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
حصول برجام سبب شد تا بسیاری از دغدغه های اتحادیه اروپا به دلیل پرونده 
فعالیت های هســته ای ایران رفع شــود. لذا برجام برای اتحادیه اروپا یک معاهده 
بســیار مفید و حیاتی اســت. از این رو در مواضع سیاســی و دیپلماتیک بدیهی 
اســت که قاره سبز دفاع بســیار خوبی را از برجام داشته باشد. اما همان طور که 
بارها اشاره شد به واسطه سایه سنگین مناسبات اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا، 
شــرایط برای حمایت عملی از برجام و تداوم مناسبات اقتصادی با ایران از جانب 
قاره سبز بسیار سخت و دشوار است، لذا نمی توان به عملیاتی شدن سازوکار ویژه 
مالی، حداقل در کوتاه مدت امیدوار بود؛ حتی اگر این ســازوکار نیز عملیاتی شود 
باید در مورد میزان کارایی آن و چگونگی تقابل این سازوکار با تحریم های ظالمانه 

ایاات متحده قدری تأمل کرد.
وی می افزاید: شرایط کنونی اساساً به سود ایران نیست. لذا باید در سایه یک 
مطالعه دقیق برخی از موارد برجامی را به حالت تعلیق درآوریم تا باعث شود کندی 
و ســکون اتحادیه اروپا در حمایت عملی از ایــران از بین برود. چرا که این اقدام 
سبب تحریک اتحادیه اروپا برای از میان رفتن برجام خواهد شد. البته شاید این 
اقدام تهران کمی تند و رادیکال به نظر آید که قطعاً چنین است، اما بااخره باید 
برای خروج از این سکون سیاسی و دیپلماتیک کاری صورت گیرد. در این راستا 
تهران بارها حسن نیت خود را به اروپا ثابت کرده، اما در مقابل این حسن اجرای 
برجامی ایران ما شــاهد هیچ گونه دســتاورد مثبت اقتصادی از جانب اروپایی ها 
نبوده ایم. لذا باید برای حصول این دســتاوردهای برجامی ریسک این اقدام را هم 
بپذیریم. منطقی نیست که ما همه موارد برجامی را به طور کامل انجام دهیم، ولی 
در مقابل طرف های برجامی هیچ گونه هزینه ای برای تداوم آن نداشــته باشد. این 

مسیری یکطرفه است.

گفت و شنود

معلومات!
گفــت: یکی از دولتمردان به انتقــادات ائمه جمعه اعتراض کرده 
و گفته اســت با وجود مجلس و قــوه قضائیه و مراکز نظارتی، انتقاد 

ائمه جمعه از عملکرد دولت جایی ندارد!
گفتم: خب، ممکن است موضوعی به نظر ائمه جمعه برسد 
که بقیه مراکز به آن توجه نکرده باشند و یا تکرار یک انتقاد 
می تواند نشان دهنده اهمیت آن باشد و اساسا وظیفه ائمه جمعه 
بیان مسائل سیاسی روز است که نقد عملکرد دولت هم بخشی 

از آن است.
گفت: اصا از همه این موارد گذشــته باید پرســید، پس آن همه 

شعار دولت درباره ضرورت نقد و استقبال از انتقادات چه می شود؟!
گفتم: پدر مشغول رانندگی بود و پسرک پرسید؛ ارتفاع قله 
اورست چقدر است؟ پدر گفت؛ نمی دانم. پرسید؛ مساحت دریای 
خزر چقدر است؟ پدر گفت؛ نمی دانم! و چند سؤال دیگر که بی جواب 
ماند. در این حال مادر به پسرک گفت؛ حواس بابا را پرت نکن! و 

پدر گفت؛ بذار سؤال کنه به معلوماتش اضافه شود!

دكتر ابراهیم كارخانه ای*
از آنجا که الزام جمهوری اسامی ایران به عضویت در کنوانسیون های 
مختلف کــه هر یک اهداف خاصی را دنبال می کننــد، یکی از محورهای 
اساســی توطئه آمریکا و غرب علیه نظام اسامی است در ذیل این بار به 
بررسی سیاسی، امنیتی و اقتصادی کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی 
)UPOV( که در قالب بذر و نهال امنیت کشاورزی کشور را هدف قرار داده 

است پرداخته می شود:
1- اتحادیه جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی )UPOV(در سال 1961 
تاسیس شد و تاکنون 67 کشور جهان عضویت آن را پذیرفته اند. این معاهده 
بعد از برگشت از شورای نگهبان، هم اکنون در کمیسیون کشاورزی مجلس 

شورای اسامی در دست بررسی و اقدام است.
2- صرف نظــر از برخورد های دوگانه و تبعیض آمیزی که در مواجهه با 
معاهدات بین المللی اعمال می گردد، هدف این معاهده کنترل و نظارت بر بذر 
و نهال کشورها و به بیان دیگر رگ حیاتی کشورها در چارچوب سیاست های 
ترسیم شده از سوی کنوانسیون می باشد. بر اساس مفاد این معاهده بذرهای 
بومی کشورها جای خود را به بذرهای یکبار مصرف اعام شده از سوی این 
معاهده خواهد داد و به مرور بذرهای خود مصرفی )که استفاده مجدد از آنها 
در سال بعد ممکن است( منسوخ و بذرهای یکبار مصرف و برنامه ریزی شده 

از سوی UPOV جایگزین آنها خواهد شد. 
3- با توجه به ناشناخته بودن ماهیت این بذرها و احتمال نفوذ هدفمند 
و برنامه ریزی شده سرویس های جاسوســی و بیوتروریستی در تولید و 
توزیع آنها، به هیچ وجه به مصلحت یک کشور اسامی و انقابی و ناهمسو 
با سیاست های سلطه گرانه آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی، نخواهد بود 
که مواد غذایی و حیاتی کشور به اهداف پشت پرده این کنوانسیون پیوند 

زده شود!
4- در حالی که جمهوری اسامی ایران با تصویب قانون »حمایت از ثبت 
و گواهی بذر و نهال« مصوب تیرماه 1382 مجلس شورای اسامی هیچ گونه 
مشکلی در زمینه ثبت مالکیت فکری ارقام گیاهی ندارد و در زمینه اصاح 
بذر و نهال نیز با اتکا به توانمندی ها و امکانات تحقیقاتی گسترده در درون 
کشور و به کارگیری به نژادگرهای ورزیده خدمات ارزشمندی را ترتیب داده 
است، معلوم نیست چرا برخی درصددند مدیریت و برنامه ریزی بذر و نهال 
کشور را که سامت حیات جامعه را رقم می زند به اهداف ناشناخته و پشت 

پرده  قدرت های توطئه گر پیوند بزنند.
5- در حالی که شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی با تاسیس بانک  »بذر 
و نهال« تمامی انواع گونه ها بومی کشــورها را حفظ می کنند. آیا به صاح 
جمهوری اسامی ایران است که با منسوخ نمودن نسل بذر و نهال کشور، 
سرنوشت غذایی ملت خود را به برنامه های پشت پرده و ناشناخته کشورهای 

مسلط بر معاهدات بین المللی پیوند بزند! 
6- بدون شک ایران اسامی که خار چشم استکبار جهانی است هرگز 
نباید پا به میدان بازی توطئه گران و داان بین المللی بگذارد که درصددند 
با ســیطره کامل بر بذر و نهال کشورهای ناهمسو، رگ حیاتی و معیشتی 
این کشورها را به دست گرفته و آنها را ناگزیر از وابستگی به سیاست های 

استعماری خود نمایند.
7- اینکه بعد از گذشت 57 سال از تأسیس این معاهده اخیرا برخی به 
فکر عضویت ایران در آن افتاده اند، جای تعجب و تامل دارد، بدون شک با 
تصویب این معاهده سود هنگفتی به جیب شرکت های پرقدرت واردکننده 

بذر و نهال در کشور خواهد رفت!
8- در حالی که عضویت در معاهدات دردسرســاز بین المللی یکی از 
اهرم های قدرتمند کشورهای ســلطه گر برای تسلط بر دیگر کشورها در 
راســتای تامین منافع برون مرزی آنها می باشد؛ نباید با عضویت در چنین 
معاهداتی، عوامل پایداری کشور در معرض طراحی توطئه های هدفمند دشمن 
قرار گیرد. در شرایطی که ایران قدرتمند اسامی دکترین نظامات سیاسی 
قدرت های استعماری را در منطقه به هم ریخته است، چرا باید با عضویت در 
چنین معاهداتی کشور در دام سیاست های استعماری قدرت های توطئه گر 
گرفتار گردد! کدام معاهده مهم بین المللی است که پایه گذاران اصلی آن 

آمریکا و غرب نبوده باشند! 
9- بدون شک معاهدات بین المللی در چارچوب سیاست های قدرت های 
سلطه گر به طریقی طراحی می شوند که دربرگیرنده سیاست های سلطه گرانه 
آنها بر دیگر کشورها باشد و برهمین اساس NPT برای کنترل فعالیت های 
هسته ای کشــورها، FATF برای نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی 
کشورها، MTCR برای کنترل رژیم فناوری موشکی کشور ها، معاهده اقلیمی 
پاریس برای نظارت بر صنایع متکی بر نفت و گاز کشورها و معاهده حمایت 
از ارقام گیاهی )UPOV( برای نظارت و کنترل بر حوزه کشاورزی کشورها 
و....تاسیس شده اند و برهمین اساس عضویت جمهوری اسامی ایران در این 
معاهدات در تضاد با منافع ملی و مبارزه با سلطه گری و سلطه پذیری است که 
در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

10- بدون شــک اگر جمهوری اســامی ایران عضویت در NPT را 
نمی پذیرفت با این حجم از توطئه به بهانه نقض NPT مواجه نمی شــد. 
عضویت در کنوانسیون های مهم بین المللی قبل از آنکه دربرگیرنده منافع 
دیگر کشورها باشد، تامین کننده منافع پایه گذاران اصلی آن خواهد بود و 
قدرت های جهانی بر همین اساس اقدام به تاسیس کنوانسیون های مختلف 
می کنند تا با اتکاء به آنها در رفتاری دوگانه به طور هدفمند منافع کشورهای 

ناهمسو را در جهت تسلط برآنها هدف قرار دهند!
11- از آنجا که مانند بسیاری از معاهدات، در این معاهده نیز برطبق ماده 
35 هیچ گونه پیش شرطی برای اعضا قائل نگردیده است، لذا می بایست به 
ناچار کلیه مفاد مندرج در معاهده پذیرفته شــود که در این صورت حیات 
کشاورزی کشور به طور یکپارچه در معرض اهداف پیدا و پنهان دستپخت 

قدرت های مسلط در معاهده قرار خواهد گرفت!
12- در حالــی که عاوه بر حدود 2800 عضو هیئت علمی که در مراکز 
تحقیقاتی جهاد کشاورزی فعالیت دارند، صدها فارغ التحصیل نخبه و بیکار 
کشــاورزی نیز امکان فعالیت ندارند و در حالی که خوداتکایی کشاورزی 
می بایســت در راس برنامه های وزارت جهاد کشــاورزی باشد چرا برخی 
درصددند به جای حمایت از به نژادگرهای داخلی و تولید بذر اصاح شــده 
در داخل کشور با سرکوب روحیه خاقیت و خوداتکایی و با وابسته نمودن 
دانه های بذر حیات کشاورزی کشور به ورود بذرهای خارجی در چارچوب 
برنامه ها و اهداف پشت پرده این معاهده )UPOV(، آینده کشاورزی کشور 
را که ســنگ زیربنای حیات این ملت است را در معرض توطئه های اجانب 

قرار دهند!
13- در حالی که دشمن با تمام توان علیه نظام اسامی به میدان آمده 
است و تاش دارد که حلقه محاصره را با تحریم اقتصادی و تحمیل گرانی 
تنگ تر نماید و در شرایطی که تولید و توزیع بذر و نهال جهان در انحصار 6 
شرکت بزرگ جهانی است که تحت نفوذ مستقیم آمریکا، غرب و اسرائیل 
اداره می شود، آیا به صاح کشور است که با عضویت در این معاهده سفره 
مردم نیز به اراده دشمنانی پیوند زده شود که نقشه نابودی نظام اسامی را 
در سر می پرورانند و هر آن ممکن است بذر غذای مردم نیز به بهانه هایی 
خودســاخته مانند آنچه در NPT می گذرد، در معرض توطئه های دشمن 

قرار گیرد!! 
14- چرا به جای عضویت در معاهده که تنها مزیت آن تســهیل ورود 
بذر از خارج اســت با تأسیس شرکت های دانش بنیان بذر و نهال؛ خاقیت 
و توانمندی داخلی در خدمت شکوفایی استعدادهای برتر کشور در جهت 
قطع وابستگی از بیگانگان قرار نمی گیرد تا موجبات خوداتکایی کشور در 
این عرصه مهم حیاتی فراهم گردد! شکی نیست که در هیچ زمانی نباید بذر 
حیات ملت به معاهدات بین المللی پیوند زده شود و وزارت جهاد کشاورزی 
می بایست حمایت از به نژادی بذر و نهال بومی و بهره گیری از فناوری های 

نوین را در سرلوحه برنامه های خود قرار دهد.
15- مقرر بود با عضویت در NPT کشورهای »دارا«، فناوری صلح آمیز 
هسته ای را در اختیار کشورهای »نادار« قرار دهند، ولی این عضویت تاکنون 
جز تحریم، تهدید و توطئه، حاصلی برای جمهوری اســامی ایران در پی 
نداشته است. بر این اســاس این احتمال نیز وجود دارد که در برخوردی 
تبعیض آمیز و اســتثنایی، با عضویت در معاهده حمایت از ارقام گیاهی 
)UPOV( همان بایی که NPT بر سر کشور در آورد این بار در معاهده ای 
از جنس »بذر حیات« بر کشــور تحمیل شود! اگر قرار باشد که جمهوری 
اسامی ایران بنا بر مصلحت، و با هدف گرفتن بهانه از دشمن به عضویت 
معاهداتی درآید که مورد سوءاستفاده دشمن قرار می گیرد، بدون شک در 
حصار فتنه های برنامه ریزی شــده دشمن گرفتار خواهد شد وNPT های 
خطرناک تری سر راه آینده این ملت قرار خواهد گرفت! کام آخر را مزین 
می نمایم به این هشدار حکیمانه مقام معظم رهبری که در دیدار با نمایندگان 
مجلس فرمودند: هیچ ضرورتی ندارد به معاهداتی بپیوندیم که از اهداف 

آنها آگاه نیستیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دانشیار دانشگاه و نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسامی

بذر »حیات ملت« و معاهدات بین المللی
یادداشت میهمان

داشتن  گفت :  رئیسی  آیت اه 
نگاه تحولی بسیار مهم است، حق 
نداریم متوقف شویم و باید در نوع 
نگرش، فعالیت و اقدام نگاهی پویا 
داشته باشــیم و یقین داریم این 

حرکت دست گیر ما خواهد شد.
در  رئیسی  ســید ابراهیم  آیت اه 
مراسم معارفه قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی)ع( کــه در تاار وایت 
حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید 
بر اینکه »فرهنگ رضوی می تواند در 
زندگی انسان معاصر تحول ایجاد کند 
که تا رســیدن به ایــن جایگاه فاصله 
زیادی داریــم«، ابراز کرد: بهره برداری 
و افزایــش بهــره وری از 30 میلیون 
زائر که ســاانه به مشهد مقدس سفر 
می کنند چگونه انجام می شود؟ با این 
زائران می توان بســیاری از اخاق های 
نادرست جامعه، سوء جریان های جامعه، 
روندهای غلط و روش های نادرست را 

اصاح کرد.
رئیسی با بیان اینکه زیارت پسینه 
و پیشــینه زندگی زائر را به هم متصل 
می کند؛ زیارت یک پروســه اســت نه 
پروژه، خاطرنشــان کرد: کشــوری که 
محــور آن امــام رضا)ع( اســت، همه 
رفتارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی مردم آن باید متأثر از پایتخت 

فرهنگی اش باشد.
وی گفت: ســازمان در محضر امام 

رضا)ع( وظیفه بســیار مهمی به عهده 
دارد و تــاش مضاعفــی را می طلبد. 
داشــتن نگاه تحولی بسیار مهم است، 
حــق نداریم متوقف شــویم و باید در 
نوع نگرش، فعالیت و اقدام نگاهی پویا 
داشته باشیم و یقین داریم این حرکت 
دست گیر ما خواهد شد؛ جلوه های این 
حرکت را دیده ایــم که خداوند متعال 

گشایش ایجاد کرده است.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام گفــت: باید از وجــب به وجب 
فضاهــای متعلق به امام رضــا)ع( در 
جهــت بصیرت افزایی و معرفت آفرینی 
اســتفاده کنیم و تمام ایــن زمین ها 
تبدیل به حرم دوم شود که فعالیت های 
تربیتی صورت گرفته در باغ اردوگاه بیلدر، 
خاتون و خوردین نمادی از این حرکت 

جدید است.
رئیسی با بیان اینکه »ما می توانیم 
تمام ظرفیت های کشــور را برای حل 
مشکات متمرکز کنیم«، گفت: ایجاد 
معاونت علمی و حرکاتی از این دســت 
در راســتای شکل گرفتن کاری جدید 

در محضر عالم آل محمد)ص( است.
همچنین جمعی از بسیجیان حوزه 
اصناف شــهر ری نیز که بــرای دوره 
زیارتی بصیرتی به مناســبت چهلمین 
سال پیروزی انقاب اسامی به مشهد 
مقدس سفر کرده بودند با تولیت آستان 

قدس رضوی دیدار کردند . 

تولیت آستان قدس رضوی)ع(:

می توانیم تمام ظرفیت های كشور را
برای حل مشکات متمركز كنیم

گزارش کیهان از سومین بدعهدی اروپا

ژانویه 2019 هم رسید
از كانال مبادات مالی اروپا خبری نشد

اروپایی ها بعد از خروج آمریکا 
از برجام، در هر مقطع وعده هایی 
دادند و طولی نکشید که مشخص 
شــد وعده های داده شده سراب 
اســت. اما دولت به راحتی از این 
بدعهدی ها عبــور می کرد و وارد 
قسمت بعدی »سریال بدعهدی های 

اروپا« می شد. 
قسمت اول: 

بسته  راهکارهای اروپا 
24 اردیبهشــت ماه مذاکرات تیم 
کارشناسی ایران با اروپایی ها آغاز و بسته 
پیشنهادی ایران به اروپایی ها ارائه شد که 
دارای 12 بند در زمینه صادرات نفت، 
امور بانکی، واردات و صادرات و... بود. قرار 
بر این شد که ظرف یک ماه اتحادیه اروپا 
بسته راهکارهای عملی خود در رابطه با 
خواســته های ایران را نقد نماید. اما با 
تاخیر تقریبا یک ماهه، بسته به دست 
طرف ایرانی رســید و از واکنش طرف 
ایران مشخص شد که خواسته های ایران 
نسبت به این بسته عملیاتی نشده است؛ 
در همین راستا روحانی در تماس تلفنی 
با رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان 

آن را مایوس کننده خواند.
قسمت دوم: چهار تصمیم اجرایی

 کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا در 28 اردیبهشت 
ماه، طی یــک بیانیه ای به آغاز فرایند 
رسمی برای اجرای چهار تصمیم اروپا 
در راستای مقابله با تحریم های آمریکا  
اشــاره نمود. تصمیم اول عبارت بود از 
اجرای فرایند رسمی برای فعال سازی 
مجدد قانون مسدودسازی که در سال 
1996 تصویب شــده بــود ولی هرگز 
بــه اجرا درنیامده بــود. اجرای فرایند 
رسمی برطرف سازی موانع برای بانک 
سرمایه گذاری اروپای، تقویت همکاری 
بی وقفه در زمینه های مختلف با ایران 
شــامل بخش انرژی و شــرکت های 
متوســط و کوچک، بررســی امکان 
تراکنش های بانکی مــوردی به بانک 
مرکزی ایران بــه ترتیب تصمیم های 
دوم، ســوم و چهــارم بودنــد. در این 
بیانیه تصریح شــده بود که در صورت 
عدم مخالفت شورا و پارلمان اروپا، این 
تصمیمات بعد از دو ماه اجرایی شوند. 
هر چند که با پوچ از آب درآمدن 
بســته راهکارهای عملی اتحادیه اروپا 
می شد حدس زد که این چهار تصمیم 
اجرایی نیز راه  به جایی نخواهد برد؛ اما 
خیلی طول نکشید که ناکارآمدی این 
چهار تصمیم اجرایی در عمل مشخص 

شد. قانون مسدودسازی اروپا با تاخیر 
تقریبــا یک ماهه در 16 مرداد به اجرا 
در آمد که همزمان با بازگشت دور اول 
تحریم ها بود؛ در صورتی که طبق بیانیه  
کمیسیون اروپا قرار بود قبل از بازگشت 
دور اول تحریم ها ایــن قانون اجرایی 
شود. از طرف دیگر، قانون مسدودسازی 
که اولین بــار در ســال 1996 برای 
محافظت از شرکت های اروپایی در برابر 
تحریم هــای آمریکا علیه کوبا تصویب 
شد، صرفا یک واکنش سیاسی بود که 
آمریکا را وادار به کوتاه آمدن از مواضع 
خــود کند و در این دوره نیز همزمانی 
اجــرای این قانون با دور اول تحریم ها 
تنها برای گرفتن ژست سیاسی بود. چرا 
که به دنبال اجرای قانون مسدودسازی 
و تاکید مقامات اتحادیه اروپا بر روی این 
قانون، شــرکت های اروپایی به خروج 
خــود از ایران ادامه دادنــد و اتحادیه 
اروپا سکوت اختیار کرد. آقای عراقچی 
در گفت وگوی تلویزیونی شبکه چهار با 
بیان اینکه قانون مسدودسازی در مورد 
شرکت های بزرگ صدق نمی کند و فقط 
شرکت های کوچک و متوسط را مورد 
حمایت قرار می دهد، بدعهدی اروپا را 

نادیده گرفت و آن را توجیه نمود. 
در رابطه با تصمیــم اجرایی دوم 
گفتنی اســت به رغــم اینکه پارلمان 
اروپا در 14 تیرماه طرحی را تأیید کرد 
که به موجب آن بانک سرمایه گذاری 
اروپــا بتواند با ایران تجارت کند اما از 
آنجایی که طرح مذکور الزام آور نبود، 
بانک سرمایه گذاری اروپا زیر بار اجرای 
این تصمیم نرفت و مقامات این بانک 
اعــام کردند که نمی توان تحریم های 
آمریکا علیه ایــران را نادیده گرفت و 
عما امکان کار کــردن با ایران برای 

بانک های اروپایی وجود ندارد.
در رابطه با تصمیم اجرایی ســوم، 
یعنی تقویــت همــکاری بی وقفه در 
زمینه هــای مختلف با ایران شــامل 
بخش انرژی و شــرکت های متوسط و 
کوچک باید گفت مســئولین چندین 
بار صحبت از مذاکرات برای همکاری 
در زمینه  شرکت های کوچک و متوسط 
کرده اند، اما از تشکیل این مذاکرات و 
خروجی آن نیز تاکنون چیزی مشاهده 
نشده است. تصمیم اجرایی چهارم که 
به  موردی  تراکنش های  امکان سنجی 
بانک مرکزی اســت، نیز به ســرانجام 
مثبتی نرسیده است. بانک های اروپایی 
بیشــتر تراکنش ها از طرف ایران را رد 
می کنند و اخیرا رویترز اعام کرده است 

که بانک های اروپایی از ترس تحریم های 
آمریکا حتی از تسهیل تراکنش هایی که 
مربوط به خرید اقام غذایی و دارویی 

است، خودداری می کنند.
SPV :قسمت سوم

ســازوکار ویژه مالی موســوم به 
SPV، آخرین بسته پیشنهادی اروپا به 
ایران و آخرین قسمت سریال بدعهدی 
اروپا در ســال 2018 بــود و در بیانیه  
نشست 1+4 برجام در حاشیه  مجمع 
عمومی ســازمان ملــل در نیویورک، 
ماموریت این سازوکار ویژه را تسهیل 
پرداخت های مربوط به صادرات )شامل 

نفت( و واردات ایران ذکر شد.
اتحادیه  ســازوکار  فنی  جزییات 
اروپا مشــخص نشد اما دولتمردان در 
اظهارات خود به زمان عملیاتی شدن 
آن اشــاره کردند. آقــای ظریف اعام 
نمود کــه هــر کاری و تدبیر جدی 
در این خصوص بایــد قبل از چهارم 
نوامبر)14آبان( انجام و اتخاذ شــود. 
با نزدیک تر شــدن بــه موعد اجرای 
نه چندان خوشــایندی  SPV، خبر 
از ســوی رویترز اعام شد. رویترز در 
2 آبان ماه بــه نقل از چهار دیپلمات 
اروپایی اعام نمود که این سازوکار در 
4 نوامبر به طور نمادین شروع به کار 
خواهد کرد و تا اوایل ســال میادی 
2019 عملیاتی نخواهد شد. دیپلمات 
دیگری به رویترز گفت: »ما نیاز داریم 
به ایرانی ها نشان دهیم که برای حفظ 
برجام در حال کار هســتیم تا آنها را 
در برجــام نگه داریــم، اما این را هم 
می گوییم که تا اینجا و با این سرعت 
می توانیــم پیش برویــم«. اروپایی ها 
اعتراف کردند که تمام مدت در حال 
پشتوانه جهت  بدون  وعده های  دادن 
وادار نمودن ایران به اجرای یک طرفه  
تعهــدات خود در برجام بودند. جالب 
اینجاست که SPV حتی در 13 آبان 
اجرای نمادین هم نشد؛ چرا که برای 
اجرای نمادین، حداقل نیاز بود که یک 
کشور اروپایی میزبانی SPV را بپذیرد 
اما تا موعد بازگشت کامل تحریم های 
آمریکا هیچ کشوری حاضر به پذیرش 
میزبانی نشده بود. کشورهای اروپایی 
در پذیرش میزبانــی، آن را به گردن 
یکدیگر می انداختند؛ ابتدا میزبانی را 
بر عهده اتریش قراردادند و اتریش آن 
را رد کرد؛ ســپس لوزامبورگ مطرح 
شد و این کشور نیز زیر بار آن نرفت؛ 
در نهایت آلمان و فرانسه که از اعضای 
اروپایی برجام بودند، میزبانی آن را به 

طور مشترک پذیرفتند.
درست مثل دفعات قبل، دولتمردان 
بدعهدی های اروپــا را توجیه نمودند. 
ســید عباس عراقچی در گفت وگوی 
تلویزیونــی درباره  عملکــرد و مواضع 
اروپایی ها گفــت: »به عقیده من اراده 
سیاسی کشورهای اروپایی برای اینکه 
درمقابله با تحریم های آمریکا به ایران 
کمــک کننــد امری واضح و روشــن 
اســت. ســابقه ندارد اروپا بــه عنوان 
نزدیکترین متحد واشنگتن وارد چنین 
اقداماتی شده باشــد و به کشوری به 
خصوص ایــران برای ایســتادگی در 
برابر تحریم های ایاات متحده کمک 
کند. کشــورهای عضو برجام از جمله 
اروپایی ها با صراحت در بیانیه ای اذعان 
کردند که بقای برجام منوط به تحقق 
خواســته های اقتصادی ایران از برجام 
اســت. آنها مصمم به ادامــه برجام و 
همکاری با تهران هستند و برای تحقق 
آن سازوکار ویژه مالی تدارک دیده اند 
که البتــه پیچیدگی ها و ابعاد حقوقی 

زیادی دارد«.
اتحادیه اروپا در رابطه با سازوکار 
ویژه اش باز هم وعده داد. خانم موگرینی 
در 19 آذر اعام کرد که این سازوکار 
در هفته های آتی ثبت خواهد شد. وی 
در ایــن رابطه اظهار کرد: »من انتظار 
دارم این سازوکار طی هفته های آینده 
قبل از سال ثبت خواهد شد که از این 
طریق تجارت مشروع حفظ و ارتقا داده 
شــود«. موگرینی وعده داد که تا آخر 
سال میادی SPV ثبت خواهد شد، 
اما ســال نوی میادی آمد و خبری از 
SPV نشــد. تقریبا هشت ماه انرژی و 
زمان و تمرکز وزارت امور خارجه دولت 
دوازدهم بر روی مذاکرات برجام اروپایی 
مصرف شد و هیچ اقدام مثبتی از سوی 

اروپا صورت نگرفت. 
ازم به ذکر است که »امیرحسین 
زمانی نیا« معاون وزیر نفت در روزهای 
اخیر گفته است:»ساز و کار ویژه مالی 
بازرگانی  تســهیل  برای   )SPV(اروپا
ایران اجرایی خواهد شد اما مشکل گشا 

نیست. 
زمانی نیا افزود: »متاســفانه فشار 
آمریکا به حدی اســت که چین، هند، 
ژاپن، کره جنوبی و بقیه کشــورهایی 
که بــرای واردات نفت ایران از آمریکا 
معافیت گرفته اند حاضر نیســتند یک 
بشکه بیشتر از معافیتی که گرفته اند، 

از ایران نفت خریداری کنند«.
بقیه در صفحه 11
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رحیم پور ازغدی:
هنر غیرسفارشی وجود ندارد

سینمایی نداریم که در خدمت هیچ تفکری نباشد
نشست »مبانی سینمای سفارشی، ســفارش خوب و بد« با حضور حسن 

رحیم پور ازغدی در جشنواره مردمی فیلم عمار برگزار شد.
رحیم پور ازغدی در ابتدای این نشســت با طرح این سؤال که آیا هنری که 
سفارشی نباشد هم وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: مفهوم سفارش دو بعد دارد؛ 
یک بعد معنای منفی دارد. گاهی هنرمند و فاعل انسانی، فاقد انگیزه درونی برای 
کار هنری است و ممکن است به آن کار عاقه ای نداشته باشد. گاهی هم برای 
منفعت ســراغ هنر می رود. گاهی هم معنی سفارشی بودن هنر، این است که 

براساس ایمان و اخاص انجام شده باشد. 
وی افزود: ما هیچ هنری نداریم که معنا و مفهومی نداشته باشد، حتی آن 
هنری که بی غرضانه باشــد. جدا از نیت مؤلــف، آن کار، اثر خود را بر مخاطب 
می گــذارد… در رســانه و اخاق بحث دقیق تر و حســاس تر می شــود. آنجا 
نمی توانیم بگوییم من هیچ نظر خاصی درباره انســان و اخاق ندارم ولی وارد 

روح و فکر او می شوم. 
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی تاکید کرد: اگر کسی گفت من به رسانه 
یا ســینمایی می اندیشــم که در خدمت هیچ تفکری نیست، یا نمی فهمد چه 
می گوید، یا می فهمد؛ آن فرد درست در لحظه ای که می گوید سینما نباید هدفی 

را دنبال کند، همین حرف خودش یک ایده و هدف است. 
رحیم پور ازغدی یادآور شــد: اگر برای عدالت و شــریعت کار نکنیم سراغ 
مکتب »من مرکز عالم هستم« رفته ایم و به جای اینکه بگوییم خدا مرکز عالم 
اســت و به دیگران کمک کنیم، معیارمان سود است. کسی که معتقد به »هنر 

برای هنر« است، هدفش نفسانیت است. 
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی ادامه داد: به هر حال به لحاظ مضمونی 
امکان ندارد محصولی ارائه شود که درباره چیزی نباشد. مسئله دربارگی بسیار 
مهم اســت. دربارگی یعنی درباره چیزی بودن و آیا فیلم یا اثر هنری داریم که 
درباره چیزی نباشد؟ این بی معنی است. وقتی درباره چیزی حرفی می زنیم در 
برابر آن مســئولیم. حتی وقتی حرفی هم نزنیم مســئولیم چون از ما پرسیده 
می شود که چرا درباره فان موضوع چیزی نگفتی. آنهایی که می گویند ما دنبال 
ایدئولوژی خاصی نیســتیم، دنبال ایدئولو ژی »من محوری« هستند و آنجا که 

حرفشان را نزنند، پیرو ایدئولوژی منافع بوده اند. 
اهدای انگشتر قاسم سلیمانی 

به کارگردان یک مستند
پس از رونمایی از مســتند »عابدان کهنز« در جشنواره فیلم عمار، انگشتر 

سردار قاسم سلیمانی به کارگردان این مستند هدیه شد. 
مســتند »عابدان کهنز« روایت شــکوفایی و بالندگی شــهدای مدافع 
حرم مصطفی صدرزاده، ســجاد عفتی و محمد آژند و جانبازان مدافع حرم 
امیر حسین حاجی نصیری و رضا سلمانی در مسجد امیرالمؤمنین)ع( است؛ 
مســجدی در کهنز شهریار. این فیلم مستند، روز جمعه در جریان برگزاری 

نهمین جشنواره عمار در سینما فلسطین رونمایی شد.
خدایــار بهرامی یکــی از مهم ترین شــخصیت های این مســتند و از 
پایه گذاران مسجد امیرالمومنین در شهرســتان کهنز گفت: در این منطقه 
۲۴۰ پاسدار، جوانی شــان را برای پاسداری از ارزش های دینی و اسام فدا 

کردند.
وی افــزود:  به نظرم هنوز جای دو ارتش دیگر خالی اســت؛ یکی ارتش 
اقتصــادی و دیگری ارتش فرهنگی اســت. به نظرم جای ارتش فرهنگی در 
بخش فیلم سازی و تئاتر خالی است اما من مطمئن هستم که این ارتش نیز 

به دست جوانان این کشور محقق خواهد شد.
مجید رســتگار، کارگردان مســتند نیــز اظهار داشــت: موضوع فیلم، 
روایت زندگی افرادی اســت که به خاطر داشــتن یک عبادتگاه، تاش های 
زیادی انجام می دهند و با کمک مردم، مســجد حضرت امیرالمؤمنین)ع( را 
می ســازند. اســم فیلم را به خاطر روایت زندگی افراد عابد و زاهد، »عابدان 

کهنز« گذاشتیم.
وی افزود: شــاید برایتان جالب باشد بدانید که شهید صدرزاده در زمان 
حیات خود، یک ســاختمان چند طبقه را می ســازند اما تمــام آن را برای 

فعالیت های فرهنگی وقف می کنند. 
در این نشســت، خدایار بهرامی، انگشتری خود را که به یادگار از حاج 
قاسم ســلیمانی گرفته بود، به مجید رســتگار، کارگردان مستند »عابدان 

کهنز« اهدا کرد.
گفتنی است، در پنجمین روز اکران های مرکزی نهمین جشنواره عمار 
در سینما فلســطین مخاطبان مســتند »عابدان کهنز« با شرکت در طرح 
»بلیــت اختیاری« با پرداخت مبلغ ۲۲ میلیــون ریال در حمایت از این اثر 

مشارکت کردند.
آثار راه یافته به نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در ایام برگزاری این 
رویداد به صورت رایگان اکران می شــود و عاقه مندان می توانند با حضور در 
سینما فلسطین براساس جدول نمایش به تماشای آثار بنشینند، اما با وجود 
اکران رایگان، دبیرخانه جشنواره در قالب طرح »بلیت اختیاری« فرصتی را 
فراهم آورده اند تا مخاطبان براســاس میزان توانایی خود، در تولید آثار مورد 

عاقه شان مشارکت نمایند.
سانسور آل سعود 

در غول رسانه خانگی جهان!
کمپانی نت فلیکس Netilix غول رسانه خانگی جهان که به رسانه سیال 
یا جاری Streaming media نیز معروف است به دلیل یک پخش یک برنامه 
معمولی در انتقاد به بن سلمان از سوی آل سعود تحت فشار قرار گرفت تا ناگزیر، 

برنامه یاد شده را از این شبکه حذف کرد! 
فاینشنال تایمز گزارش داده که کمپانی »نت فلیکس« آمریکا به درخواست 
عربســتان ســعودی یکی از برنامه های مجموعه کمدی »حســن منهج« را از 
دســترس مخاطبان خود خارج کرد. منهج در این برنامه با  اشاره به قتل جمال 
خاشقجی و جنگ یمن، محمد بن ســلمان، ولیعهد سعودی را دست انداخته 
بود و خواهان تجدید نظر مسلمانان آمریکایی در رابطه خود با عربستان سعودی 

شده بود.
بنا به گزارش یاد شده این سانسور به درخواست سازمان ارتباطات و فناوری 
اطاعات عربستان انجام گرفته است. این سازمان، نت فلیکس را به نقض قانون 
مبارزه با جرائم اینترنتی در این کشور متهم کرده و از این شرکت جهانی »رسانه 
ســیال« خواسته بود برنامه انتقادی از بن سلمان را از دسترس مخاطبان خارج 
کند. نت فلیکس به این خواســته تن داد اما در همان حال با انتشار بیانیه ای در 
فاینشنال تایمز اعام کرد که از آزادی هنر دفاع می کند! و این سانسور بنا بر یک 

درخواست حقوقی معتبر انجام داده است!
منهج در این بخش از برنامه کمدی خود که نخســتین بار اکتبر ۲۰۱۸ در 
آمریکا پخش شد و سپس در دسترس مخاطبان عربستانی قرار گرفت با  اشاره 
به قتل خاشقجی و همچنین جنگ یمن خواهان تجدید نظر مسلمانان آمریکایی 

در رابطه شان با عربستان سعودی شد و گفته:
»وقتش رســیده که روابط مان با عربستان سعودی را مجدداً ارزیابی کنیم. 

منظورم این است به عنوان یک مسلمان و یک آمریکایی.«
قانون شکنی 

در یک موسسه هنری
یک موسســه آموزش هنری که زیر مجموعه وزارت ارشاد فعالیت می کند، 

قوانین رسمی کشور را زیر پا گذاشت.
روز گذشته، یکی از خبرگزاری های کشور، تصاویری از صفحه تبلیغاتی یک 
آموزشــگاه هنری در فضای مجازی را منتشر کرد. این آموزشگاه برای تبلیغ و 
معرفی خود، از تصاویری استفاده کرده که نشان از هنجارشکنی در این موسسه 
دارد. یعنی این موسسه، دو قانون شکنی آشکار انجام داده است؛ هم اینکه اقدام 
به  هنجارشــکنی در فضای عمومی کرده و هم اینکه برای تبلیغ، از تصاویر این 

ناهنجاری استفاده شده است.
بنابراین جای سؤال است که چرا وزارت ارشاد به عنوان صادر کننده مجوز 
و ناظر بر فعالیت موسســات آموزش هنری، برخوردی با این قانون شــکنی ها 
نمی کند؟ البته این اولین بار نیســت که در مراکز و موسســات آموزش هنری 
این اتفاقات می افتد. قبا نیز تصاویری مشــابه از یک آموزشگاه عکاسی و یک 

آموزشگاه بازیگری منتشر شده بود.

صفحه 3
     یک شنبه ۱۶ دی ۱3۹۷

۲۹ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۹3

با حمایت از اقدامات حجت ااسام علی اکبری
آیت اه صدیقی: تحول در نماز جمعه 

مطالبه همه مردم است
امام جمعه موقت تهران با  اشاره به اقدامات حجت ااسام 
علی اکبری در نماز جمعه تهران، گفت: حضور آقای علی اکبری 
به عنوان امام  جمعه موقت مسرت بخش است و باید قدردان 

تدبیر مقام معظم رهبری بود.
آیت اه کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران با  اشاره به اقدامات 
حجت ااســام علی اکبری در نماز جمعه تهران، گفت: حضور آقای 
علی اکبری به عنوان امام  جمعه موقت مســرت بخش اســت و باید 

قدردان تدبیر مقام معظم رهبری بود.
وی افزود: برداشــتن نرده های اضافی در نمــاز جمعه تهران و 
دعوت از مسئولین برای نشستن میان مردم از اقدامات شایسته آقای 
علی اکبری بود؛ واقعاً هیچ معنایی ندارد که بین مردم و مســئولین 

فاصله باشد چراکه مسئولین هرچه دارند، از مردم دارند.
به گزارش تسنیم، امام  جمعه موقت تهران ابراز امیدواری کرد که 
تحول در نماز جمعه در تهران و سایر استان های کشور ادامه داشته 
باشد چراکه به گفته وی، این تحول مطالبه جدی مردم و متدینین 

است.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش اعام کرد

ناوهای ایرانی 
به اقیانوس اطلس می روند

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران اعام کرد ناوگروه ارتش اوایل سال 98 در یک سفر پنج 

ماهه وارد اقیانوس اطلس خواهد شد.
امیر دریادار حسنی مقدم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســامی ایران اعام کرد ناوگروه ارتش اوایل سال 9۸ در 

یک سفر پنج ماهه وارد اقیانوس اطلس خواهد شد.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه برای این سفر 
ناوگروه ایــران کره زمین را دور می زند، بیــان کرد: یکی از اعضای 

ناوگروه ایرانی ناوشکن بالگردبر سهند خواهد بود.
ناوشکن »ســهند« به عنوان پیشرفته ترین ناوشکن غرب آسیا، 
روز دهم آذرماه در بندرعباس به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسامی پیوست. 
به گزارش پایگاه اطاع رســانی شــبکه خبر، جانشین فرمانده 
نیــروی دریایی ارتش همچنین اعام کــرد: اکنون ناوگروه پنجاه و 
نهم ارتش جمهوری اســامی ایران در خلیج عدن و مدار ۱۰ درجه 
اقیانوس هنــد در حال انجام ماموریت اســت و از منافع جمهوری 
اســامی ایران در اقیانوس هنــد حفاظت می کنــد و در برقراری 
 امنیــت برای مســیر کشــتیرانی جهانی با دیگــر نیروهای حاضر 

مشارکت دارد.
نماینده مجلس:

ردیف بودجه برای انتقال آب خزر
 در نظر گرفته شد

عضو کمیســیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسامی 
گفــت: ردیف بودجه برای اجرای انتقــال آب خزر به فات 
مرکزی ایران در ایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98 

در نظر گرفته شده است.
 احمــد همتی به خبرنگاران اظهار داشــت: رایزنی های اولیه با 
ســرمایه گذاران برای اجرای انتقال آب خــزر به فات مرکزی ایران 

انجام شده است.
وی با  اشــاره به جلســه ای که اخیرا با حضور استاندار سمنان و 
موثران این اســتان با علی اریجانی رئیس مجلس شورای اسامی 
برگزار شده اســت، نظر مثبت رئیس  مجلس درخصوص انتقال آب 
خزر را مورد  اشاره قرار داد و افزود: جلسه ای با نمایندگان استان های 
شمالی و نمایندگان استان سمنان با حضور اریجانی در آینده نزدیک 
برگزار می شود.  وی تصریح کرد: فضا در حال حاضر برای اجرای طرح 
انتقال آب خزر مناسب است و برگزاری جلسه مشترک نمایندگان دو 

استان می تواند تاثیرگذاری ازم را داشته باشد.
رئیس  مجمع نمایندگان استان سمنان یادآور شد: باید کارگروهی 
به منظور شناسایی و جذب سرمایه گذار اجرای طرح انتقال آب خزر 
به فات مرکزی ایران ایجاد شــود.  رئیس جمهوری ســیزدهم آذر 
97 در ســفر به استان سمنان ابراز داشت، از نظر دولت تمام مسائل 
بحث انتقال آب از شــمال کشور به اســتان سمنان حل شده و اگر 
سرمایه گذاری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز ایران و استان 
سمنان اقدام کند، دولت آمادگی دارد تا در مدت کوتاهی مجوزهای 

ازم را صادر کند و کارهای مطالعاتی این اقدام انجام شده است.
در  های شیشه ای اعتاب مقدسه 

به عراق منتقل شد
رئیس ستاد عتبات عالیات آبادان از ساخت درهای شیشه ای 
حرمین امامین عسکریین)ع( و حرم قمر منیر بنی هاشم حضرت 

ابوالفضل العباس)ع( خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از آبــادان، مکی  یازع اظهار کرد: برای 
ســاخت این درهای شیشــه ای از تخصص، ظرافت و هنر استادکاران 

خوزستانی و آبادانی استفاده شده است.
وی افزود: عمر مفید این درهای شیشه ای ۲۰۰ سال است که از آن 

باید به عنوان اثر هنری و تاریخ ارزشمند و فاخر یاد کرد.
رئیس ستاد عتبات عالیات آبادان گفت: این درهای شیشه ای به طول 
3۰ متر و ارتفاع ۲ متر و با اســتفاده از شیشــه های ضد ضربه، استیل 
و چوب در کارگاه ســتاد عتبات عالیات آبادان توسط استادکاران بومی 

ساخته شد.
یازع عنوان کرد: کار ساخت درهای مقدس حرمین عسکریین و حرم 
حضرت ابوالفضل)ع( از نیمه دوم سال گذشته در شهر آبادان آغاز و برای 
نصب در شهرهای مقدس سامراء و کربا از طریق مرز بین المللی شلمچه 

به عراق منتقل شدند.
وی گفت: ساخت این درها از محل کمک های مردمی بود.

تشییع پیکر جانباز اصفهانی 
علی اصغر رشــیدیان جانبــاز ۵۵ درصد درچه ای پس 
از ۳۳ســال تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت به خیل 

همرزمان شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز اصفهان؛ پیکر جانباز 
شــهید علی اصغر رشــیدیان با حضور مردم شــهر درچه، تشییع 
 و در گلزار شــهدای اســام آباد این شــهر به خاک ســپرده شد.
ایــن جانباز اعصاب و روان ســال۱36۴ در عملیات والفجر۸ بر اثر 
 مــوج انفجار و اصابــت گلوله مجروح و به درجه جانبازی رســید.
بنا بر وصیت آن شهید بزرگوار اعضای بدن وی، به بیماران نیازمند 

اهداء شد.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی )ره(: اگر  ایمان وارد قلب شود کارها 
اصاح می شود . ایمان به خدا باعث می شود تمام تاریکی ها 

از پیش پای مؤمن برداشته بشود .

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(
آیت اه آملی اریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت:

دشمن باید احساس كند كه همه اركان و قوا 
متحد هستند دایل سلب اعتماد امام علی)ع( 

از یاران خود
امام علی)ع(: ... به خدا سوگند! صبح کردم در حالی که 
گفتار شــما را باور ندارم، و به یاری شــما امیدوار نیستم و 
دشمنان را به وسیله شما تهدید نمی کنم. راستی شما را چه 
می شــود؟ دارویتان چیست؟ و روش درمانتان کدام است؟ 
مردم شام نیز همانند شمایند؟ آیا سزاوار است شعار دهید 
و عمل نکنید؟ و فراموشــکاری بدون پرهیزکاری داشته، به 

غیر خدا امیدوار باشید؟
نهج الباغه- خطبه ۲۹

آیت اه آملی اریجانی گفت: دشمن باید 
این احســاس را بکند که همــه ارکان و قوا 
متحد هســتند و در مسیر خدمت به مردم و 
رفع معضات کشور با هدایت های مقام معظم 

رهبری عمل می کنند.
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به 
ریاست آیت اه صادق آملی اریجانی، صبح دیروز 
شــنبه ۱5 دیماه برگزار شد.در ابتدای این جلسه، 
حکم انتصاب ریاســت مجمع از سوی مقام معظم 
رهبری توسط حجت ااسام والمسلمین محمدی 
گلپایگانی رئیس دفتر معظم له، قرائت و به آیت اه 

آملی اریجانی تقدیم گردید.
در ادامه این جلســه آیــت اه آملی اریجانی با 
گرامیداشت یاد روسای پیشین مجمع از شخصیت 
آیت اه هاشــمی شــاهرودی و آیت اه هاشــمی 
رفســنجانی و خدماتشان در دوران ریاست این نهاد 
مهم گفــت: همانگونه که مقام معظــم رهبری در 
حکمشان فرمودند مجمع نهاد بسیار مهم و موثری 
است، گرچه هر نهادی در جمهوری اسامی، وظایفی 
خاص دارد و در چارچوب قانون اساســی و براساس 
مســئولیت هایی که تقنین می شود، عمل می کند، 
ولیکن در همان حیطه، مجمع تشخیص حسب اصل 
۱۱۲ قانون اساســی و همین طور اموری که به نحو 
وایی، به مجمع تکلیف شد، باید عمل شود می تواند 

منشا حل بسیاری از مشکات قرار بگیرد.
وظایف مجمع

 منافاتی با شورای نگهبان ندارد
وی تصریــح کــرد: اگر در جامعه اســامی با 
معضلی مواجه شــویم بعد از ارجــاع مقام معظم 
رهبری، مجمع تشخیص در پی حل معضل خواهد 
بود و سیاســت هایی که به نحو پیشنهادی خدمت 
مقام معظــم رهبری تقدیم می شــود و همچنین 
تنافی برخی آرا بین مجلس شــورای اســامی و 
شــورای محترم نگهبان پدید آید مصالح جامعه را 
تشخیص و تصویب می کند. البته در حقیقت تنافی 

و تعارضی در بین نیســت، چرا که، شورای نگهبان 
بر حسب وظیفه قانونی، خاف شرع و خاف قانون 
اساســی را در مصوبات مجلس و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص می دهند و لذا 
بعضا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع 
حضور پیدا می کنند، در مقام تشــخیص مصلحت، 
رای و نظری غیراز آنچه در شورای نگهبان مطرح 
کرده انــد، ارائه می دهند لــذا تعبیر تعارض که در 
متن آئیــن نامه مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
آمــده، دقیق نیســت و در واقع مجمــع از حیث 
مصلحت نظر می دهــد و این هیچ تنافی با وظیفه 
شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه، نظر مجمع 

حاکم است.
وی افــزود: در حال حاضر با مســائلی مواجه 
هســتیم کــه در متن جامعه و بــرای مردم پیش 
می آید که از جهاتــی به مصلحت باید رجوع کرد. 
ایــن کار برای مــردم و در خدمت مصالح عمومی 
ملت اســت، بخشــی از ایــن مصالــح را مجلس 
شورای اســامی، ماحظه می کند و بر حسب آن 

تقنیــن می کند و بخش دیگر به صــورت انطباق 
با سیاســت های کلــی نظام، در مجمــع به لحاظ 
نظارتی که از ســوی رهبری به مجمع تشــخیص 
نظام واگذار کرده اند باید مورد بحث و بررسی قرار 
گیرد و نتیجه آن به محضر ایشــان تقدیم شود که 
آن هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید ان شا اه 
بر حسب نظر مقام معظم رهبری به صورت عالمانه 

و مجدانه پیگیری شود.
 همه دستگاه ها 

برای برون رفت از مشکات تاش کنند
آیت اه آملی اریجانی افزود: ما امروز در کشور 
با مسائل مهمی مواجه هســتیم مسائلی که بعضاً 
از بیرون تحمیل شــده و بعضــاً هم از ناحیه نحوه 
مدیریت ما در داخل کشور بوجود آمده، در چنین 
فضایی که دشمن به دست اندازی به سرمایه های 
واقعــی جمهوری اســامی به ویژه ســرمایه های 
اجتماعی طمع کرده همه دســتگاه ها و نهادهای 
حقیقــی نظام جمهوری اســامی باید برای برون 
رفت از این مشــکات دست در دست هم با همه 

توان تاش کنند.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام تاکید 
کرد: دشــمن باید این احســاس را بکند که همه 
ارکان و قوا متحد هســتند و در مســیر خدمت به 
مردم و رفع معضات کشــور بــا هدایت های مقام 
معظم رهبری عمل می کنند، البته اختاف سلیقه 
طبیعی اســت اما آنجایی که می خواهند تصمیمی 
گرفته شــود و راهکاری ارائه شود، باید همه قوا و 
نهادها در چارچوب ترسیمی از ناحیه مقام معظم 
رهبری، دســت در دست یکدیگر بدهند و دشمن 
نباید احســاس کند که در جایــی رخنه ای وجود 
دارد، و از طریــق آن برای مردم می تواند مشــکل 

ایجاد کند.
اتمام بررسی ایحه پولشویی

 در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بر اســاس این گزارش، در این جلســه ادامه 
بررســی ایحه اصاح قانون مبارزه با پولشــویی 
اختافی بین مجلس شــورای اســامی و شورای 

نگهبان در دستور کار قرار گرفت.
محســن رضایــی دبیــر مجمــع در صفحه 
اینستاگرام خود در این باره توضیح داد: » دولت و 
قــوه قضائیه، ایحه اصاحیه قانون قبلی را تهیه و 
به مجلس فرســتاده بودند. هیئت عالی نظارت هم 
قبا مغایرت های این ایحه با سیاست های کلی را 
برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود.شورای 
نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل ۱۱۰ 
قانون اساسی به مجلس اباغ کرد.سرانجام، موضوع 
به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم 
بــا رعایت مصلحت،  مغایرت ها را تشــخیص داده، 
مصوبه مجلس اصاح شد. « با اتمام بررسی ایحه 
پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایحه 
الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای 
مبارزه با جرایم ســازمان یافته فراملی )کنوانسیون 
پالرمــو( در دســتور کار آتی مجمع قــرار خواهد 

گرفت.

سرویس سیاسی-
ایراد  دو  نگهبان گفت:  سخنگوی شورای 
 CFT  اعضای محترم شــورای نگهبــان به
مرتفع شده و بقیه ایرادات که قبا بود، چون 
مجلس هم اصرار کرده بــود، همچنان باقی 

است.
به گــزارش خبرنگار کیهــان، وی در ادامه به 
بیان نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس 
پرداخــت و درباره ایحه الحــاق دولت جمهوری 
اسامی ایران به کنوانســیون بین المللی مقابله با 
تأمین مالی تروریسم)CFT( گفت: در مصوبه اول 
و در مــاده واحده ای که آمــده بود، فقط ارجاع به 
داوری به گونه ای ذکر شده بود و دیوان بین المللی 
دادگستری در آن ذکر نشــده بود که این ایراد از 
ســوی شورای نگهبان اعام شــد، مجلس محترم 

اصاح کرد و این ایراد برطرف شد.
سخنگوی شــورای نگهبان افزود: یک بند هم 
به عنوان تبصره در ماده واحده در حق شرط هایی 
که لحاظ کرده بودند، اضافه شــده بود؛ آن موقع 
ذکــر کرده بودند که »دولــت صرفا پس از خارج 
شــدن جمهوری اســامی ایران از لیست سیاه 
گروه ویــژه اقدام مالی )FATF( می تواند ســند 
الحاق را نزد امین اســناد توزیع کند.« سؤال این 
بود که اوا در اســناد FATF لیست سیاه نداریم 
بلکه »دولت های غیرهمکار« آمده اســت. مجلس 
اینگونــه اصاح کرد که »دولت موظف اســت 6 
ماه پس از توزیع ســند الحاق به کنوانسیون نزد 
امین اســناد، وضعیت تعامل با گــروه ویژه اقدام 
مالی به ویژه مســئله خارج شدن قطعی جمهوری 
اسامی ایران از لیســت دولت های غیر همکار را 
ارزیابی کــرده و در صورت تعلل و عدم اقدام این 
گروه، عضویت در این کنوانسیون را مورد تجدید 
نظر قــرار دهد.« درباره این دو ایراد؛ تشــخیص 
اعضای محترم شورای نگهبان این بود که مرتفع 
شده و بقیه ایرادات که قبا بود، چون مجلس هم 

اصرار کرده بود، همچنان باقی است.
کدخدایــی درباره طرح اصــاح قانون بودجه 
سال ۱397 کل کشور، با اشــاره به اینکه اعضای 
شــورای نگهبان نســبت به آن، ایراد کلی درباره 

ارســال اینگونــه مصوبــات دارند، ابراز داشــت: 
مستحضر هستید که تقدیم بودجه و اصاحات آن 
باید توسط دولت محترم به مجلس صورت بگیرد. 
این مصوبه مغایر اصل 5۲ قانون اساســی و نظریه 
تفسیری شــماره ۲۸7 مورخ ۱37۴/3/۱7 شورای 
نگهبان شناخته شــد. لذا در صورت لزوم متمم یا 
اصــاح بودجه باید از طریــق ایحه دولت تهیه و 

ارسال گردد.
وی در پاسخ به این ســؤال که حضرتعالی در 
گفت وگویی اعام کردید که در انتخابات ریاســت 
جمهــوری رد صاحیت نداریــم و مرحوم آیت اه 
هاشــمی رفســنجانی رد صاحیت نشده بود، این 
صحبت واکنش هایی در پی داشــت. در این زمینه 
توضیح دهید. گفــت: توضیح چندباره دادم. وقتی 
بحث حقوقــی می کنیم، امیدواریم حقوقی ها ایراد 
بگیرنــد نه آقایان سیاســیون. گفتیــم در قوانین 
مربوط به انتخابات ریاســت جمهوری، تکلیفی که 
بر عهده شــورای نگهبان اســت، این است که این 
شــورا اسامی واجدین شــرایط را به وزارت کشور 

اعام کند. چیز دیگری نبود.
ســخنگوی شــورای نگهبان این پرسش که 
»عده ای، علت بی اخاقی های رخ داده از ســوی 
یک نماینده مجلس را نظارت استصوابی شورای 

نگهبان عنوان کرده اند، نظر شــما چیســت؟ آیا 
اســتانی شــدن انتخابات تأثیری در این زمینه 
دارد؟« را اینگونه پاســخ داد: از بین 6 هزار نفری 
که برای انتخابات مجلس تأیید صاحیت شدند، 
حتما افراد شایســته دیگری هم می توانســتند، 
انتخاب شــوند. این را چرا گردن شورای نگهبان 
می اندازند؟ درباره بخش دوم سؤال هم؛ هر آنچه 
را کــه قانونگذار برای ما تعییــن تکلیف کند، ما 
آماده هســتیم که اجرا کنیم، مستحضر هستید 
که پس از اباغ سیاســت های کلی انتخابات، ما 
انتظارمان از مجلــس محترم این بوده که هرچه 
زودتــر قانون انتخابــات را اصاح کنــد. قانون 
انتخابــات نواقص زیادی دارد. بــاز هم از همین 
تریبــون اعــام می کنیم که ان شــاء اه مجلس 
محترم در این فرصت باقیمانده قانون را به نحوی 

اصاح کند که این مشکات پیش نیاید.
کدخدایــی اظهار داشــت: حــدود بیش از 6 
هزار نفر برای ۲99 کرســی تأیید شده اند. از این 
تعداد، افراد دیگری هم می توانستند انتخاب شوند. 
مکانیزم تأیید صاحیت انتخابات مجلس در شورای 
نگهبان، یک بررســی حداقل شرایطی است که در 
قانون آمده است و یک روش حداقلی است؛ مانند 
مدرک کارشناسی ارشد؛ اینکه تخلفی در چگونگی 

درس خواندنش بوده یا در پایان نامه، به ما ارتباطی 
ندارد. عاوه بر بررســی شرایط در شورای نگهبان، 
یک مکانیزم دیگر، رأی مردم است اما ابزاری برای 
شایسته ســنجی نداریم. باید این ابزار را داشــته 
باشیم. ابزارهای نظارتی شورای نگهبان و همچنین 
قانون، حداقلی اســت و ما به حداقل ها می توانیم 
اکتفا کنیم. بیشــتر از آن نیازمند وجود یک قانون 

جامع است و ابزارهای دیگری مانند احزاب.
وی در پاسخ به این سؤال که »محمود صادقی، 
نماینده مجلــس گفته برخی مرتبطین شــورای 
نگهبــان برای تأیید صاحیت پــول می گیرند، آیا 
مدرکی ارائه کرده است؟« گفت: ما شکایت کردیم. 
هیئت نظارت بررسی می کند. هنوز نتیجه ای به ما 
اعام نکرده اند. انتظــار این بود که اقدام مؤثر تری 

صورت بگیرد. 
سخنگوی شــورای نگهبان به پرسشی درباره 
مســئولیت همزمان آیت اه آملــی اریجانی در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام و عضو فقهای 
شورای نگهبان، اینگونه پاســخ داد: همانگونه که 
مســتحضرید، اصوا فقهای محترم شورای نگهبان 
به حیث فقیه بودنشــان در شورای نگهبان، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام هــم در موارد 
اختافی هســتند. قبا هم ســابقه داشــته است. 
مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی هم این وضعیت 

را داشتند.
رقم باای بودجه شرکت های دولتی، مضمون 
سؤال دیگری از کدخدایی بود. وی در این باره بیان 
داشــت: در چندین سال گذشــته شورای نگهبان 
مرتب این ایراد را داشــت و خوشــبختانه امسال 
دیدیم که نمایندگان محترم مجلس دقت بیشتری 
را بــرای اینگونه بودجه ها که خیلی آشــکار نبوده 
اســت، صرف می کنند. امیدواریــم که نمایندگان 
بتوانند در این امر موفق باشند که بودجه شفاف و 

بهتری را برای سال 9۸ رقم بزنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال 
که آیا رد صاحیت های گسترده در راه است، گفت: 
ما هیچ صحبتی نداشتیم، افراد دیگری این جمله 
را گفتند اما به ما منتســب کردند. شورای نگهبان 

در چارچوب وظایف قانونی اش عمل می کند.

کدخدایی در نشست خبری:

فقط دو ایراد شورای نگهبان به CFT رفع شده است

مدیرکل واحد صدور آرم از آماده شدن 
کارت طرح ترافیک سهمیه بگیران خبر داد.

قنبرنژاد در گفت وگو با ایسنا، در مورد ارسال 
پیامک های »دریافت کارت طرح ترافیک«، گفت: 
از ظهــر دیروز پیامک هایی بــه دارندگان طرح 
ترافیک ارســال شده اســت که می توانند برای 
دریافت کارت طرح ترافیک ساانه خود به واحد 

صدور مجوز طرح ترافیک مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه تمامی دارندگان ســهمیه 
طــرح ترافیک ایــن کارت را دریافت می کنند و 
کارت شــان بر اســاس زمان بندی طرح ترافیک 
ساانه صادر شــده است، گفت: این کارت برای 
زمانی است که به دلیل آلودگی هوا طرح ترافیک 
از در منزل می شود و از آنجایی که دارندگان طرح 
ترافیک باید به پلیس ثابت کنند که دارنده طرح 
هستند، این کارت به عنوان رسید نیز برای پلیس 

محسوب می شود.
وی افزود: ســهمیه بگیرانی که کارت خود را 
دریافت نکردند، در ســاعت کاری به ساختمان 
واحد صدور آرم معاونت ترافیک شهرداری واقع 
در چهارراه طالقانی مراجعه کرده و با در دســت 
داشــتن مدارک خودرو و مــدارک هویتی خود 
می تواننــد کارت طرح ترافیک ســاانه خود را 

دریافت کنند.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: فرماندهان 
شهید نیروی هوایی الگوی مناسبی برای مدیریت 

جهادی هستند.
امیر دریادار حبیب اه سیاری معاون هماهنگ کننده 
ارتش، در مراسم سالگرد شهادت تیمسار منصور ستاری 
فرمانده اســبق نیروی هوایی و جمعی از فرماندهان و 
مسئوان این نیرو، که در ستاد نهاجا برگزار شد، اظهار 
داشت: انسان موفق کسی است که کشورش به وجود 
او افتخــار کند و همه قهرمانان نیروی هوایی از جمله 

همین شهدای عزیز، برای ما تاریخ ساز بودند.
سیاری افزود: آنچه باعث شد شهدای نیروی هوایی 
تاریخ ســاز شوند، تفاوتی است که در نوع فرماندهی و 
مدیریت آنها بود و آن هم مدیریت جهادی اســت که 

این روزها مطرح می شود.
وی خاطرنشــان کرد: اصــول مدیریت معمولی با 
مدیریت جهادی تفاوتی ندارد، اما دلسوزی، ایثارگری، 
وایتمداری و پا در رکاب بودن از جمله ویژگی های یک 

مدیریت جهادی است.
رئیس ســتاد آجا ادامه داد: شــهدا تکلیفی عمل 
کردند تا کاری کنند که کشورشان به آنها افتخار کند. 

کسانی که امروز همایش های مختلف مدیریت جهادی 
برگزار می کنند خوب است که شیوه مدیریت و زندگی 

فرماندهان شهید نیروی هوایی را بررسی کنند.
سیاری اظهار داشــت: در طول جنگ با همکاری 
تنگاتنــگ نیروی هوایی و دریایی ارتش، بیش از ۱5۰ 
عملیات اسکورت کشتی که بالغ بر ۱۰ هزار کشتی بود 
صورت گرفت که از این تعداد فقط ۲5۰ کشــتی مورد 

اصابت قرار گرفت.

وی گفت: اگر دشمن می توانست تاسیسات جزیره 
خارک را از کار بیندازد، قطعا از نظر اقتصادی در جنگ 
دچار مشــکل می شــدیم، اما با حضور به موقع نیروی 

هوایی و قدرت پدافند نتوانستند ضربه ای وارد کنند.
بــه گزارش فارس، معــاون هماهنگ کننده ارتش 
افزود: امروز به برکت خون شهدا و جانفشانی رزمندگان، 
سازنده هواپیما شــده ایم و همان تجهیزات بگونه ای 
نگهداری و به روز می شود که قدرت اول منطقه هستیم.

دریادار سیاری در مراسم بزرگداشت شهید ستاری و شهدای نهاجا:

فرماندهان شهید نیروی هوایی 
الگوی مناسبی برای مدیریت جهادی هستند

توزیع کارت طرح ترافیک 
سهمیه بگیران



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
 یک شنبه           ۱۶ دی ۱۳۹۷

۲۹ ربیع الثانی ۱44۰ - شماره ۲۲۰۹۳

مدیر نظارت بر کااهای اساسی وزارت جهاد 
نهاده های  گرانفروشان  برای  گفت:  کشاورزی 
دامی در کشور 2300 فقره پرونده تشکیل شده 

و با آنها برخورد جدی می شود. 
بــه گزارش پایــگاه اطاع رســانی وزارت جهاد 
کشاورزی، محمد قدیری ابیانه درباره وضعیت واردات 
نهاده هــای دامی اظهار کرد: طی پنج ماه اخیر، کار 
رصد و پایش بر توزیع نهاده های کشاورزی که با ارز 
دولتی وارد می شوند؛ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی 

بوده است.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشــاورزی تمام 
تاش خود را به کار بسته تا این پایش به خوبی انجام 
و نهاده به درستی در اختیار تولید کنندگان پروتئین 
قرار گیرد، افزود: هم اکنون ۸۰۰ نفر از کارکنان وظیفه 
نظــارت را انجام می دهند و در این رابطه تا به حال 
۷۶ هزار پایش میدانی صورت گرفته اســت. ابتدای 
کار، به سختی انجام می شد، اما در ادامه با استفاده 

از سامانه وارد و پایش انجام شد.

مدیــر نظارت بر کااهای اساســی وزارت جهاد 
کشــاورزی بیان کرد: خوشــبختانه طی این مدت 
توانســته ایم قیمت نهاده ها را در حد معقول و ثابت 
یا با رشــد کم نگه داریم و بحث تولید آسیب جدی 

ندیده است.
قدیری از تشکیل ۲۳۰۰ پرونده تعزیراتی در این 
حــوزه طی این مدت خبر داد و با بیان اینکه عمده 
تخلفات در حوزه گرانفروشــی، کم فروشی و توزیع 
خارج از شبکه بوده است، ادامه داد: در بخش ارزی 

نیز وارد شــدیم و چند پرونده در این رابطه تشکیل 
شده است.

قدیری ابیانه با  اشــاره به اینکه امروز در جنگ 
اقتصادی قرار داریم و باید از امنیت غذایی کشــور 
دفاع کنیم، افزود: حدود 1۰/5 میلیون تن نهاده وارد 
کشور شده و این مقدار واردات با ۴5۰۰ کامیون به 
صورت روزانه انجام شده است که کار نظارت بر آن را 
به عهده گرفته ایم. عمده نهاده هایی هم که وارد کشور 
شده، ذرت،جو، کنجاله سویا، واکسن، بذر و کود است.

وزارت جهاد کشاورزی خبر داد

تشکیل 2300 پرونده 
برای گران فروشان نهاده های دامی

قیمت )به تومان(نوع سکه
۳/۶۳5/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۳/۴۴5/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

1/۸9۰/۰۰۰نیم سکه
1/1۸5/۰۰۰ربع سکه

۶5۳/۰۰۰گرمی
۳۳۲/۶۸۰هر گرم طای 1۸ عیار

نوع ارز
1۰/595دار
1۲/5۴5یورو
1۳/۴9۰پوند

1/99۲لیر ترکیه
۲/۸۸5درهم امارات

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00037/700/000پراید 1111
22/709/00035/100/000پراید 2131
23/400/00034/800/000پراید3151
74/952/600130/000/000چانگان4
 27/507/00041/000/000تیبا صندوق دار5
31/143/00046/000/000ساینا دنده ای6
32/944/60056/500/000پژو 7405
8SLX 35/105/90059/500/000پژو
34/745/20057/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70070/500/000پژو پارس10
42/481/00079/500/000پژو پارس TU5 کاس 1113
36/286/00059/300/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00070/000/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10070/500/000پژو V8206 صندوقدار14
15)LX( 33/535/40060/000/000سمند ال ایکس
16EF7 34/338/20061/000/000سمند
36/616/00064/000/000سمند دوگانه سوز کاس 1716
66/000/00081/500/000دنا18
46/069/90091/000/000تندر پاس دنده ای19
70/000/00091/000/000پژو 207 دنده ای20
142/700/000277/000/000مزدا 213
114/994/000227/000/000پژو 222008
61/000/000128/000/000استپ وی23
54/361/900109/000/000 207 اتوماتیک24
25H3075/000/00095/000/000
39/590/00059/000/000رانا26

قیمت خودروهای داخلی  ۱3۹۷/۱0/۱5

پرونده کاســه 9609986946001160 شعبه 18 شــورای حل اختاف اهواز )322 سابق( 
تصمیم نهایی شماره 9709976946001190 

خواهان: آًقای محمد کریمیان فرزند ســیف اله به نشانی استان خوزستان- شهرستان اهواز- 
شهر اهواز- خ ادهم بین نادری و کافی فروشگاه  هزار نقش 

خوانده: آقای علی رســولی نژاد به نشانی خوزســتان- اهواز منازل 254 دستگاه صنایع فواد 
بلوک مهاجرین بلوک 12 پ 12

رای قاضی شوراخواسته: مطالبه وجه بابت...
در خصوص دادخواســت آقای محمد کریمیان به طرفیت آقای علی رسولی نژاد مبنی بر مطالبه 
وجه یک فقره سفته پرداخت نشدنی به شماره خزانه داری کل 851239 به میزان 20/000/000 
ریال به انضمام جمیع خســارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی. نظر به اینکه خوانده علی رغم 
اباغ اخطاریه به طریق قانونی وفق ماده 73 قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و راجع به دعوای مطروحه دفاعی به عمل نیاورده 
اســت لذا از وجود و بقاء اصل ســفته مدرکیه در ید خواهان، خواسته وی را محمول بر صحت 
تشــخیص و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای آن برگرفته از مواد 230 و 309 
از قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین   دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته، 
مبلغ 350/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در روزنامه طبق تعرفه قانونی 
در حق خواهان محکوم می نماید. همچنین اجرای احکام مدنی مکلف اســت خســارت تاخیر 
تادیه را براســاس شاخص تورم ســالیانه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران از تاریخ تقدیم 
دادخواســت )96/11/14( لغایت روز اجرای حکم و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. 
رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در این 

شعبه سپس وفق مقررات تجدیدنظر پذیر در محاکم فرهیخته عمومی )حقوقی( اهواز است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره ۳ اهواز- 
حمیدرضا محمودی
نشانی: استان خوزستان- اهواز- خیابان مجاهدین- بین خیابان حق بین و گندمی- بن بست اورژانس 

بیمارستان آریا قدیم

شماره دادنامه: 9709976946001190
شماره پرونده: 9609986946001160
شماره بایگانی شعبه: 961191

دادنامه

یک کارشناس اقتصادی گفت: آمارها نشان 
می دهد دولت از حد آستانه خطرناک در زمینه 
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی گذشته 
به طوری که این شاخص در سال 1397 به حدود 

44 درصد رسیده است. 
اصغر بالسینی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با 
اشــاره به اســتقراض در بودجه 9۸ اظهار داشت: 
تامین  بخشــی از منابع بودجه از طریق استقراض 
که در ایحه بودجه به آن واگذاری دارایی های  مالی 
گفته شده و در سرفصل درآمدها به آن اشاره می شود 
در چند ســال اخیر و بویژه از سال 9۴ به این سو 
مهمان جدی بودجه کشور بوده و از این طریق دولت 
تاش کرده تا تراز بودجه را با گنجاندن این بخش 

از درآمدها حفظ کند. 
وی با اشــاره به روند نادرستی که دراین زمینه 

شکل گرفته است، افزود: وابستگی قابل توجه بودجه 
به این درآمدها که استقراض از مردم جهت تامین 
نیازهای جاری کشــور اســت به هیچ عنوان قابل 

قبول نیست. 
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: استقراض 
دولــت از مردم در کنــار اســتقراض خارجی در 
مجموع بدهی های دولت را تشکیل می دهد که در 
استانداردهای بین المللی حد و حدودی برای آن در 
نظرگرفته شده که تخطی از آن به معنای باابردن 
ریســک نکول در اقتصاد است، چراکه دولت ملزم 
اســت در ســال های آتی اصل و سود این قرض ها 

را بپردازد. 
بالیسنی با بیان اینکه در جهان برای این مسئله 
شــاخصی دقیق تعریف شده که به آن فضای مالی 
وآســتانه خطرناک گفته می شــود، گفت: فضای 

مالی عبارت اســت فاصله بین شرایط فعلی بدهی 
و بیشــترین سطحی که دولت می تواند اوراق مالی 
منتشرکند بدون اینکه به مشکل برخورد کند؛ این 
شاخص را با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 

اندازه گیری می کنند. 
وی اضافه کرد: برنامه ششم توسعه در این باره 
می گوید، دولت موظف است شاخص نسبت بدهی 
دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی 
را در طــول برنامه ششــم در ســطح حداکثر ۴۰ 
درصد حفظ کند که آمارها نشان می دهد دولت از 
حد آستانه خطرناک در این زمینه گذشته بطوری 
که شاخص بدهی عمومی دولت به تولید ناخالص 
داخلی در سال 1۳9۷ به حدود ۴۴ درصد رسیده و 

درسال  1۳9۸ حدود ۴۲ درصد خواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، این رقم از حد 

آستانه خطرناک ۴۰  درصد گذشته و اگر درآمدهای 
دولت در ســال های آینده ازمحــل نفت و مالیات 
تامین نشده و اســتقراض بیشتر صورت گیرد این 
عدد همچنان در سطح خطرناک قرار خواهد گرفت. 
بالسینی بیان کرد: در ایحه بودجه 9۸ حدود 
51 هزار میلیارد تومان استقراض و ۲5 هزار میلیارد 
تومان بازپرداخت بدهی صورت در نظر گرفته شده 
که عدد بازپرداخت کمتر از الزامات برنامه ششــم 
بوده و نشــانگر به تاخیر انداختن بازپرداخت ها به 

سال های آینده است.
وی افزود: به نظر می رســد تحقق این اعداد با 
توجه به نوسانات نرخ ارز و کاهش رشد اقتصاد در 
دو ســال آینده عما امکان پذیر نخواهد بود و این 
یعنی به تاخیر انداختن باز پرداخت ها که باید سود 

بیشتری نیز پرداخت شود.

یک کارشناس اقتصادی:
بدهی های دولت از آستانه خطرناک هم عبور کرده است

آقای احمد شــهرت محیســنی نام پدر جندیل بشناسنامه 44828 صادره از 
اهواز درخواستی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده 
که مرحوم جندیل شــهرت محیسنی بشناسنامه 5529 صادره اهواز در تاریخ 
97/9/8 در اهــواز اقامتگاه دائمی فوت ورثــه اش عبارتند از: 1- متقاضی با 
مشــخصات فوق الذکر 2- صادق محیســنی فرزند جندیل ش ش 14084 
متولــد 1349/1/1، 3- عبدالنبی محیســنی فرزنــد جندیل ش ش 10216 
متولد 1344/5/12 )فرزندان ذکور متوفی( 4- مریم محیسنی فرزند جندیل 
ش ش 14085 متولد 5 1350/10/20- ایتام محیسنی فرزرند جندیل ش ش 
1740229843 متولد 1368/8/23، 6- شــهناز محیسنی فرزند جندیل ش 
ش 1497 متولــد 1354/2/10، 7- زینب محیســنی فرزند جندیل ش ش 
2242 متولد 1360/6/28، 8- نرگس محیسنی فرزند جندیل ش ش 2668 
متولــد 1356/11/1 )فرزندان اناث متوفی( 9- صدیقه جراحی فرزند ســعد 
ش ش 191 متولد 1325/10/20 )همســر متوفی(. اینک با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که 

بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره ۲ 

شهرستان اهواز

آگهی حصر وراثت 
شماره پرونده: 970252/34/97ح

ســند کمپانی، بــرگ ســبز و کارت ســوخت ســواری  پژو 
405 جی ال ایکــس آی 8/1 بــه رنگ نقــره ای متالیک مدل 
1390 بــه شــماره موتور 12490076449 و شــماره شاســی 
NAAM01CAXBE225879 و شماره انتظامی ایران 95- 
499 ص 19 بــه  نام خانم فاطمه طوقی فرزند پرویز به کد ملی 

6990044731 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در 
نظر دارد مزایده فروش تعداد 45 دســتگاه خودرو خود را به شــرح مذکور و با 
جزئیات مندرج در اســناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)setadiran.ir( و با شــماره 100970262000007 بصورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
1( زمان انتشار در سایت: ساعت 8 صبح روز یکشنبه تاریخ 97/10/16 می باشد.

2( مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 97/10/24 
می باشد.

3( تاریخ بازدید: از مورخ 97/10/16 لغایت مورخ 97/11/6 از ســاعت 8 صبح 
لغایت 15/30 عصر می باشد.

4( مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/11/6 می باشد.
5( زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 97/11/7 می باشد.

محل بازگشــایی پیشنهادات واصله در محل کرمانشــاه، بلوار شهید بهشتی، 
ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی، طبقه اول، دفتر مدیریت پشتیبانی 

و امور رفاهی می باشد.
6( اطاعات تماس با دســتگاه مزایده گزار جهت دریافت اطاعات بیشــتر در 
خصوص اسناد مزایده: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی، طبقه 

اول، امور قراردادها)تلفن: 38375161-083( می باشد.
7( ســپرده شــرکت در مزایــده برای هر خــودرو بصــورت جداگانه معادل 

30/000/000 ریال)ســی میلیــون ریال( ضمانتنامه معتبــر بانکی بدون قید 
و شــرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شــماره 0104173702007 
بانک صادرات شــعبه مدرس)کرمانشاه( بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
8( ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

8-1( برگــزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 
می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده)در 
صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده)ودیعه( ارسال 
پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعام به برنده، در بستر سامانه از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
8-2( پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع خودروهای مطرح شده در مزایده قبل 

از ارائه پیشنهاد از اقام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید:
8-3( عاقه منــدان بــه شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره ذیل تماس حاصل نمایند: 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
 )www.setadiran.ir(اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

بخش »ثبت نام را پروفایل مزایده گر« موجود است.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی کرمانشاه

آگهی مزایده عمومی تعداد 45 دستگاه خودرو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

در شرایطی که برداشت از منابع صندوق 
توســعه ملی به یکی از رایج ترین کارهای 
نمونه  تنها در یک  تبدیل شده،  دولتمردان 
آن، قرار شده 66 میلیون دار برای حمایت 
از یک شرکت فوادی که بدهکار بانکی است، 

پرداخت شود!
براساس اسنادی که در اختیار روزنامه کیهان 
قرار گرفته، »ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید« 
که زیر مجموعــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
محســوب می شــود؛ در پنجاه و هشتمین جلسه 
خود که در مهر ماه امســال برگزار شد، برای ارائه 
تسهیات مالی به یک شرکت فوادی در یزد که 
بدهکار بانکی محســوب می شود، مصوبه ای صادر 

کرد! 

جالب اینجاســت که حتی در متن مصوبه به 
بدهکار بودن این شــرکت  اشــاره و نوشته شده 
است: »بانک ســپه بدون توجه به بدهی معوق و 
چک برگشتی شرکت و ذی نفعان واحد، تسهیات 
مصوب برای تکمیل و راه اندازی طرح را پرداخت 
نماید.« به عبارت دیگر، انگار بدهکار بودن شرکت 
مذکور هیچ اثر منفی ای در تصمیم آنها نداشــته 
است. همچنین براساس شنیده ها، این شرکت در 
حد یک سوله در بیابان های اردکان بوده و اصا در 
ابعــاد بزرگی کار نمی کند. با این حال طی نامه ای 
که از سوی رئیس  هیئت  مدیره این شرکت خطاب 
نوبخت با موضوع: »درخواســت مساعدت جهت 
تســریع در گشایش اعتبار اسنادی مجتمع فواد 
ب.ک« نوشته شده، ایشان در حاشیه نامه دستور 

به همراهی با این شرکت را داده است! 
بر این اساس، قرار شده بیش از ۶۶ میلیون دار 
از صندوق توسعه ملی به این شرکت داده شود که 
رقم باایی محسوب می شود؛ ضمن اینکه پیش تر 
نیز 1۸ میلیون یورو به این شرکت داده شده بود که 
تکلیف آن هم همچنان مشخص نیست و از همین 
رو اعطای چنین رقم باایی به شرکت مذکور بیش 

از پیش جای سؤال دارد. 
متاســفانه دولت فعلی در طول شــش سالی 
کــه روی کار آمده توجه چندانی به افزایش منابع 
صندوق و یا کنترل برداشت هایش نداشته و شاهد 
مثال این بی توجهی بسیار زیاد است، در حالی که 
منابع صندوق به نوعی متعلق به نسل های آینده و 
یا حداقل نیاز ضروری و زیرساختی کشور می باشد. 

چندی پیش هم یک عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس اعام کرده بود در شــرایطی دولت 
۳۶۰ میلیون دار از منابع صندوق توسعه ملی را 
به دلیل واریز  اشتباه به صندوق، برداشت کرده که 
از نظر قانونی واریز مذکور درست بوده و دولت نباید 

مبلغ مذکور را برداشت می کرد. 
در حال حاضر این سؤال وجود دارد که چرا در 
شــرایطی که تنگناهای مالی زیادی در حوزه های 
مختلــف داریم برخی دســتگاه های دولتی برای 
اعطای تســهیات به یک شرکت بدهکار این قدر 
تاش می کنند؟ اگر موضوع حمایت از تولید است 
که این شرکت اگر موفق بود دچار بدهکاری کان 
نمی شد؛ اگر هم موضوع چیز دیگری است، خوب 

است به طور شفاف برای مردم مشخص شود. 

تاش سؤال برانگیز  برای پرداخت وام کان به یک بدهکار بزرگ

رئیس  مرکز خشکسالی گفت: بنابر آخرین 
آمار از ابتدای سال زراعی تا 14 دی ماه، بارش 
باران نسبت به دوره بلندمدت 36 درصد رشد 

داشته است. 
صادق ضیاییان در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت بارش های کشور اظهار 
کرد: براســاس آخرین آمار از ابتدای سال زراعی تا 
1۴ دی ماه، مجموع بارش های کشــور 99/۴ میلی 
متر بــوده، در حالی که این رقم، نســبت به مدت 
 مشــابه سال قبل ۳1/۷ و بلندمدت ۷۳/۲ میلی متر 

بوده است.
وی از رشــد ۳۶ درصدی بارش نسبت به دوره 
بلندمــدت خبر داد و گفت: اســتان سیســتان و 

بلوچســتان کماکان با ۸۲ درصــد، یزد 5۰ درصد، 
خراســان جنوبــی ۲۳ درصد، کرمــان ۲1 درصد، 
هرمزگان 1۸ درصد و اردبیل 11 درصد کم بارشی 

روبروست.
رئیس  مرکز خشکســالی با  اشاره به اینکه سایر 
استان های کشــور، بارش بیش از نرمال داشته اند، 
بیان کرد: البته استان های ایام، خوزستان، لرستان 
و مرکزی توانســتند بیش ترین بارش ها نســبت به 

بلندمدت را به ثبت برسانند.
ضیاییان ادامه داد: با وجود آنکه بارش های سال 
زراعی جدید ۲۶/۲ میلی متر نسبت به بلندمدت رشد 
داشته است، اما تاکنون نتوانسته کمبود بارش مربوط 

به سال زراعی گذشته را جبران کند.

وی افزود: از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون، 
۴۰ میلی متر معادل 1۳ درصد کم بارشی داریم که 
بارش های اخیر نتوانســته به طور کامل این کمبود 

را مرتفع کند.
رئیس  مرکز خشکسالی با  اشاره به اینکه تاکنون 
بیش از ۴۰ درصد بارش کشــور برای ســال زراعی 
9۷-9۸ تامین شده اســت، بیان کرد: به سبب کم 
بارشــی در استان های سیستان و بلوچستان، یزد و 
خراسان جنوبی نمی توان انتظار داشت که بارش های 
نرمال فصل زمستان بتواند این میزان را جبران کند)!(
وی با بیان اینکه دما در فصل پاییز نسبت به دوره 
بلندمدت چهار درجه افزایش یافته اســت، تصریح 
کرد: در فصل زمســتان پیش بینی می شــود که به 

طور متوسط دما نسبت به دوره بلندمدت یک درجه 
افزایش داشته باشد.

گفتنی است، با وجود افزایش چشمگیر بارش ها، 
مســئوان بخش آب، همــواره از کمبود منابع آبی 
بویژه در بخش کشــاورزی، ســخن می گویند. این 
موضع گیری هــا، فقط به نفــع مخالفان خودکفایی 
کشاورزی و مافیای واردات این نوع محصوات است 
که در دولت های یازدهم و دوازدهم حضور پررنگی 
داشته و دارند. اینکه با کمبود بارش در چند استان 
کویری همچون سیستان و بلوچستان، یزد و خراسان 
جنوبی، بگوییم منابع آبی برای ســال زراعی کشور 
کافی نیســت، از آن دلیل تراشی های عجیب برای 

کم آبی است.

افزایش 36 درصدی بارش ها نسبت به دوره بلندمدت

سرویس اقتصادی-
علی رغم کارنامه غیرقابل دفاع مناطق آزاد، مشاور رئیس جمهور 

از طرح افزایش مساحت یک منطقه دیگر رونمایی کرد.
مرتضی بانک در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با  اشاره به دو برنامه دولت 
درخصوص توسعه زیرساخت های حمل ونقل هوایی منطقه آزاد چابهار اظهار 
کرد: »مجوزها و مصوبات ازم این پروژه اخذ شده و آمادگی داریم طرح جامع 
چابهار با مساحت مورد نظری که نیاز است را مجددا به مجلس ارائه دهیم تا 

در صورت موافقت فرودگاه چابهار داخل این محدوده قرار گیرد.«
مدت هاست دولت برای توسعه مناطق آزاد تجاری کمر همت بسته است. 
آنچه در ظاهر وانمود می شــود، کمک به توسعه تجارت خارجی کشور است، 

اما واقعیت امر، چیز دیگری است.
توسعه امکانات و زیرساخت ها در هر نقطه کشور که باشد، امر مطلوبی تلقی 
می گردد، اما آنچه موجب نگرانی است، افزایش بی رویه تعداد و مساحت مناطق 
آزاد است، چرا این رویکرد عاقبت خوشی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

هدف اولیه از تأسیس این مناطق در ایران و جهان، تسهیل زمینه صادرات 
محصوات کشــور میزبان و همچنین واردات مواد اولیه و واســطه ای به این 
مناطق و صادرات مجدد کااهای نهایی از این مناطق است؛ هدفی که نیاز به 

برنامه ریزی و تدبیر اقتصادی دارد، نه افزایش مساحت!
دولت در حالی بر خاف عرف جهانی، به دنبال افزایش مساحت مناطق 
آزاد اســت که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته 
و با اعام آنکه موفق ترین مناطق آزاد جهان شامل مناطق آزاد شنژن چین و 
جبل علی امارات، دارای مساحت های کمتر از 5 هزار هکتار هستند، معتقد 
است: »این موضوع نشان از حاکم بودن منطق علمی و تمرکز این مناطق بر 
امور تولید، صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و پرهیز از ورود به مسائل 

حاشیه ای در این مناطق برعکس مناطق آزاد ایران است«.
با این حال مشــاور رئیس  جمهوری از مســاحت جدید چابهار در طرح 
جامع این منطقه سخن گفته است، رویکردی که چندی قبل درباره منطقه 

آزاد ماکو خبرساز شد.
منطقه ای بزرگ تر از 340 شهر!

هفته گذشــته با تصویب هیئت وزیران، شهر چالدران و خوی به منطقه 
آزاد ماکو اضافه شدند و به این ترتیب محدوده این منطقه آزاد که بزرگ ترین 
منطقه آزاد جهان محسوب می شود، از مساحت ۳۴۰ شهر کشور و 1۸مرکز 

استان بزرگ تر شد!
این تدبیر! دولت در حالی رخ داده که آمارها نشــان می دهد، ماکو یکی 
از ضعیف ترین عملکردهای صادراتی میان مناطق آزاد ایران را داشــته و در 
5 سال گذشته مجموعا حدود ۳ درصد از مجموع صادرات مناطق آزاد را به 

خود اختصاص داده است.
البته این کارنامه عملکرد منحصر به منطقه آزاد ماکو نیست. آمارها نشان 
می دهد با وجود هم جواری مناطق آزاد ۷ گانه با 15 کشور، در سال 9۶ تنها 
حدود ۲۶۴/5 میلیون دار از این مناطق کاا صادر شــده که در مقایســه با 

صادرات ۲1میلیارد داری به همسایگان، تقریبا هیچ محسوب می گردد.
مجموع صادرات غیر نفتی ســال گذشته کشور، حدود ۴۷ میلیارد دار 
بوده که با این حســاب، عملکرد صادراتی مناطق آزاد نســبت به کل کشور 

نزدیک به ۲ درصد است.
کارنامه غیرقابل دفاع 7 منطقه آزاد

این کارنامه غیر قابل دفاع در حالی است که سالهاست ۷ منطقه آزاد با 
انبوهی از امتیازات، تخفیفات، معافیت ها و مشــوق های صادراتی با 15کشور 
مرز مشــترک خاکی و آبی دارند و در نزدیک ترین نقاط به کشورهای مجاور 

جانمایی شده اند.
تأسف بارتر این است که جریان هایی در مجلس، هم سو با دولت به دنبال 
توسعه این مناطق هستند. در شرایطی که دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس از 
»ابی برخی نمایندگان برای رای آوری این ایحه سنگین است« خبر داده 
بود، 11 شهریور ماه سال جاری مجلس با ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی 

و 1۲ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کرد.
ظاهراً برخی از نمایندگان مجلس با توجه به انتخابات ســال آینده و به 
منظــور افزایش اقبال در حوزه انتخابی خود و بدون توجه به آثار ناشــی از 
افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اقتصاد ملی، اقدام به ســهم خواهی از 

این ایحه کرده بودند. 
افزایش واردات و قاچاق کاا

بررسی ها از سال 1۳۸۰ به بعد نشان می دهد که هر سال بر حجم واردات 
از مناطق آزاد افزوده شده که این موضوع در عمل ضربه بر پیکر تولید داخلی، 
رکــود و بیکاری را به دنبال دارد. قاچاق کاا هم معضلی اســت که در همه 
این سال ها بر این مناطق سایه افکنده است. از سوی دیگر عملکرد غیرشفاف 
این مناطق، امکان رصد و بازخواست آنها نسبت به عملکردشان را به حداقل 

رسانده است.
توسعه ناهمگون این مناطق همچنین موجب به هم خوردن بافت فرهنگی 
و نمایش تضاد طبقاتی در برخی شهرهای کشور هم شده است. به عنوان مثال 
چندی قبل مشــاهدات خبرنگار کیهان از تردد خودروهای لوکس در شهری 
مانند دزفول خوزستان حکایت از نمای آزاردهنده پدیده ضدفرهنگی تبرج در 
این شهر داشت. آن هم در شهری که فاصله زیادی تا مرزهای کشور و منطقه 
آزاد اروند دارد اما تردد خودروهای لوکس منطقه آزاد در آنجا مجاز شده است.

به نظر می رسد نتیجه توسعه بی رویه مناطق آزاد بر خاف تجربه جهانی، 
نه تنها اهداف ایجاد آنها را تأمین نمی کند که کم کم همه ایران را به منطقه 
آزاد تبدیل نموده! و زمینه را برای واردات رســمی و غیررســمی و در نتیجه 

ضربه به پیکر تولید داخلی فراهم می کند.

طرح عجیب دولت برای گسترش 
بی رویه مناطق آزاد

چغندرکار لرستانی نمونه، امســال 173 تن در هکتار محصول 
برداشت کرده که این رقم بیش از دو برابر میانگین جهانی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدعلی احمدی، چغندرکار نمونه استان 
لرستان، امسال برای دومین بار توانست کشاورز نمونه معرفی شود و در مراسم 
قدردانی از کشاورزان نمونه کشور، از وزیر جهاد کشاورزی، لوح تقدیر گرفت. 
وی که مدرک کارشناســی ارشد در رشته حقوق دارد، از1۰ سال پیش 

تاکنون به کار کشاورزی پرداخته و در این زمینه بسیار موفق است. 
این چغندرکار نمونه، امسال 1۷۳ تن در هکتار محصول برداشت کرده که 
بیش از دو برابر میانگین کشور و بیش از دو برابر میانگین جهانی است. میانگین 
تولید چغندر در کشور و جهان حدود ۸۰ تن در هکتار است و چغندرکاران 
منطقه لرســتان که معمواً خبره این کار هستند، نیز تنها توانستند 1۰۰ تا 
1۲۰ تن در هکتار تولید کنند، اما این چغندرکار نمونه رکورد جدیدی ثبت 
کرده اســت.احمدی، رمز موفقیت خود را رعایت اصول فنی در همه مراحل 
کاشــت، داشت و برداشت دانست و افزود: استفاده از کودهای تلفیقی یعنی 
شــیمیایی و حیوانی، یکی دیگر از دائل این موفقیت است.وی، استفاده از 
بذور مناســب و بویژه از نوع ایرانی را دلیل دیگر موفقیت خود عنوان کرد و 
ادامه داد: به رغم اینکه می گویند بذر ایرانی خوب نیســت اما دو رقم برای 
چغندر قند استفاده کردم که نتیجه ای بهتر از بذرهای خارجی داشته است.

این چغندرکار نمونه تصریح کرد: به هیچ عنوان دنبال کار دولتی نرفته ام و 
معتقدم، اگر به دنبال کاری که به آن عاقه داریم برویم و علوم و فناوری های 

مربوط به آن کار را به کار بگیریم قطعاً موفق خواهیم شد. 
احمدی ادامه داد: تحریم و هیچ فشاری نمی تواند مانع رشد و شکوفایی به 
ویژه در بخش کشاورزی بشود. فقط رمز آن این است که هر چقدر فشارهای 

خارجی بیشتر می شود، عزم و اراده مان را به همان میزان بیشتر کنیم.
وی درباره مشکات خرید بذر و دیگر موانع ناشی از تحریم، تاکید کرد: 
هیچ مانعی در هیچ زمینه ای نداشته ام و اصواً در حوزه کشاورزی تحریم ها 
کارساز نیست، اما راهکار این است که ما باید در شرایط تحریم ضمن اینکه 
فعالیت مان را چندین برابر می کنیم، باید از هوش و ذکاوت خود برای مقابله 

با هر گونه فشارها استفاده کنیم.

با بذر ایرانی
کشاورز لرستانی از هر هکتار 2 برابر 
میانگین جهانی چغندر برداشت کرد

مجلس شورای  انرژی  کمیســیون  عضو 
اسامی با  اشاره به اینکه یارانه پنهان انرژی 
یکی از علل خاموشــی برق در تابستان بود، 
گفت: ثروتمندان جامعه حتی تا 10 برابر بیشتر 
از فقرا جامعه از این یارانه پنهان بهره می برند.

به گــزارش خبرگزاری فارس، فردین فرمند در 
نشســت تخصصی آب و انرژی با  اشــاره به اینکه 
عوارضی که در قبوض پرداختی مردم درج شــده، 
مستقیما به توسعه تجدیدپذیرها اختصاص نمی یابد، 
اظهار داشــت: این امر موجب شده است پرداخت 
نیروگاه های تجدیدپذیر به تاخیر بیفتد و بی اعتمادی 

بین سرمایه گذاران ایجاد شود.
وی افــزود: یکی از مســائلی بنیادین در حوزه 
انرژی اعطای یارانه پنهان انرژی است چرا که قیمت 

حامل های انرژی در کشور واقعی نیست و در حقیقت 
یارانه پنهان انرژی پرداخت می شود. 

این نماینده مجلس ادامه داد: جدا از اینکه یارانه 
انرژی برای اقتصاد مضر است، این یارانه به صورت 
مساوی بین مردم توزیع نمی شود و طبقات پرمصرف 
و ثروتمند جامعه به مراتب حتی تا 1۰ برابر بیشتر از 
طبقات کم مصرف و فقیر جامعه از این یارانه پنهان 

بهره می برند.
فرمنــد اضافه کرد: بنابراین اعطای یارانه پنهان 
تنهــا به نفع ثروتمندان خواهد بود، چرا که اعطای 
یارانه پنهان انرژی موجب افزایش مصرف نیز شده 
است که این موضوع خود را در مصرف بنزین، برق 
و گاز و نیز در خاموشــی های برق در تابستان نشان 

می دهد. 

به گفته وی، باید آگاه سازی ویژه ای درخصوص 
این امــر صورت پذیرد تا مــردم بدانند که اعطای 
یارانه انــرژی پنهان به صورت فعلی موجب خواهد 
شــد تا هیچ گاه ارزش واقعی یک متر مکعب گاز یا 
یک کیلووات ســاعت برق ملموس نباشد؛ در حالی 
که هزینه آن به شــکل غیرمستقیم و از بیت المال 

پرداخت می شود.
گفتنی است، پیش از این هم صادق الحسینی، 
کارشــناس اقتصادی با  اشــاره به اینکــه ما یارانه 
ســوخت را به خودرودارها می دهیم و کســی که 
ماشین ندارد استفاده نمی کند، گفته بود: »در حال 
حاضر ثروتمندان 11 برابر فقرا یارانه پنهان دریافت 
می کنند.«موضــوع یارانه پنهان که طی دولت های 
مختلف به حامل های انرژی تخصیص یافته از طرفی 

باعث شــده حجم مصرف انرژی بسیار باا برود و از 
طرف دیگر هر کس که قادر به پرداخت پول بیشتری 
باشد، اجازه استفاده بیشــتر از این یارانه دولتی را 
داشته باشــد؛ بر همین اساس، مسعود خوانساری، 
رئیس اتــاق بازرگانی تهران گفته بود: »بر اســاس 
تحقیقات ما، دهک دهم ۲5برابر دهک اول از مزایای 
بنزین یارانه ای استفاده می کنند، اگر قیمت بنزین 
آزاد شــود، حدود ۲۰ میلیــون لیتر به ارزش چهار 
میلیارد دار در روز می توانیم بنزین را به قیمت هر 
لیتر 5۰ سنت به کشورهای همسایه صادر کنیم و 
همچنین حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم عاوه بر 
یارانه، می تواند برای کشــور درآمد داشته باشد که 
دولت از محل این درآمدها می تواند بدهی های خود 

به تأمین اجتماعی و سایر موارد را پرداخت کند.«

عضو کمیسیون انرژی در مجلس: 

ثروتمندان ۱۰ برابر فقرا از یارانه انرژی استفاده می کنند

علی رغم تاکید برنامه ششم توسعه مبنی بر جمع آوری گازهای 
همراه نفت، میزان سوزاندن این گازها در سال 96 به 47/7 میلیون 
متــر مکعب در روز یعنی تقریبا معــادل گاز تولیدی دو فاز پارس 

جنوبی رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، براساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان 
برنامه و بودجه میزان گازهای غنی همراه نفت ســوزانده شده در سال 95، 
حدود ۴۳ میلیون متر مکعب در روز بوده است و براساس هدف کمی درنظر 
گرفته شــده برای سال 9۶، قرار بود میزان سوزانده شدن این گازهای غنی 
در این ســال به ۳۰ میلیون متر مکعب در روز کاهش یابد. اما نه تنها این 
امر تحقق نیافته بلکه میزان گازهای غنی همراه نفت سوزانده شده در سال 
9۶ به ۴۷/۷ میلیون متر مکعب در روز رسیده است.سازمان برنامه و بودجه 
معتقد است اعمال تحریم و موانع خارجی در کنار عدم همکاری دستگاه ها، 
مقامات و اشخاص مرتبط، مهمترین دایل عدم تحقق هدف کمی در زمینه 
کاهش گازهای همراه ســوزانده شــده در کشــور بوده است.میزان گازهای 
همراه نفت سوزانده شده در سال 9۶، تقریبا معادل گاز تولیدی دو فاز پارس 
جنوبی اســت. کارشناسان اعتقاد دارند در صورت استفاده از این گازها برای 
تولید برق، امکان تولید ســاانه ۷ هزار مگاوات برق و کسب درآمدی حدود 
۲ میلیارد دار در سال وجود داشت. همچنین در صورت صادرات این حجم 
از گازهــای همراه نفت و محصوات حاصل از پاایش آنها، از هدررفت 5/5 
میلیارد دار در ســال از ســرمایه های ملی جلوگیری می شد.گفتنی است 
میزان گازهای همراه نفت ســوزانده شده در سال 9۶، بیشترین رقم مذکور 
در دو دهه اخیر بوده است.این اتفاق در حالی رخ داده است که براساس ماده 
۴۸ قانون برنامه ششــم توسعه وزارت نفت مکلف بوده است همه طرح های 
جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشــعل در 
همه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادانه خوراک، 
ظرف مدت حداکثر ســه ماه از تاریخ ازم ااجراء شدن این قانون از طریق 
فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار کند به گونه ای که تا پایان برنامه 
حداقل نود درصد گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشند.زنگنه در دولت 
های یازدهم و بخصوص دوازدهم اظهارات فراوانی درباره ضرورت جمع آوری 
گازهای همراه نفت سوزانده شده داشته و وعده های متعددی در این زمینه 
داشته است، با این وجود، عملکرد وزارت نفت دولت روحانی در این زمینه، 
ضعیف و ناامیدکننده است.مهم ترین دلیل کم توجهی وزرای نفت دولت های 
مختلف بخصوص زنگنه به سوزانده شدن حجم عظیمی از گازهای همراه نفت 
که سال هاســت خسارتی چندین میلیارد داری برای کشور به همراه دارد، 
این است که این افراد مهم ترین وظیفه خود را افزایش تولید و صادرات نفت 
و گاز می دانســتند و هیچ گاه موضوعات مرتبط با کاهش اتاف انرژی مانند 
جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت در اولویت آنها نبوده است و صرفا 

گاهی اوقات وعده هایی در این زمینه می دهند.

آمارهای رسمی نشان داد
رکوردشکنی دولت  در هدر دادن 

گازهای همراه نفت



گزارش روز
صفحه ۵
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بدون نقطه کور

❖
سرماخوردگی از شایع ترین بیماری هایی 
است که اکثر افراد در پاییز و زمستان به آن 
دچار می شوند. آبریزش بینی، سرفه، گلودرد، 
عطسه، تب، خستگی مفرط، بدن درد و... از 
جمله عائم این بیماری اســت که فرد را از 

انجام کارهای روزمره باز می دارد.
معموا این بیماری بیشــتر به سراغ کسانی 
می رود که مسائل بهداشتی را رعایت نمی کنند، 
در حالی که با رعایت موارد بهداشتی، اجتناب از 
مصرف برخی از داروها، تنظیم دمای منزل، مصرف 
برخی از مواد غذایی و اســتراحت می توان با این 

بیماری فصلی مقابله کرد.
سرماخوردگی و آنفلوآنزا از جمله بیماری های 
تنفســی ویروسی فصل پاییز و زمستان است که 
بیشــتر راه های تنفسی مانند گلو و ریه را درگیر 
می کند و معموا با ســرفه همراه است که برای 
درمان این بیماری ها باید از داروهای ضد ویروس 

با نظر پزشک استفاده شود.
راه های پیشگیری از سرماخوردگی

سرماخوردگی و آنفلوآنزا از جمله بیماری های 
فصل ســرما هســتند که به راحتی قابل درمان 
می باشند. اما با این وجود ویروس آنفلوآنزا را نباید 
دست کم گرفت، به خصوص سرایت این ویروس به 
افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند می تواند 

بسیار خطرناک و حتی کشنده باشد.
دکتر »سیدمحمدصادق غفوری« عضو انجمن 
متخصصان گوارش و کبد ایــران درباره راه های 
درمانی بیماری آنفلوآنزا می گوید: »اصلی ترین راه 
درمان آنفلوآنزا با آنتی بیوتیک است. بهبود خود به 
خودی آنفلوآنزا در عرض 7 الی 10 روز در صورتی 
که هیچ عارضه ای رخ ندهد امکان پذیر است. اگر 
عارضه ای رخ دهد بهبود آنفلوآنزا ممکن است 3 

الی6 هفته زمان ببرد.«
وی اضافه می کند: »برای کاهش عائم و بهبود 
بیمــاری آنفلوآنزا باید در منزل به ویژه در هنگام 
تب، اســتراحت کرد چرا که بهترین درمان برای 
آنفلوآنزا استراحت است. استراحت کمک می کند 
تا بدن با ویروس به خوبی مبارزه کند، استفاده از 
مایعات فراوان مانند آب، آب میوه و سوپ رقیق، 
غرغره آب نمک چند بار در روز به بهبود بیماری 
کمک می کند و اســتفاده از دستگاه بخور برای 
مرطوب کردن هوا و کمک به تنفس بهتر و تخلیه 

ترشحات ریه بسیار مناسب است.«
خانمی که بــرای زدن واکســن آنفلوآنزا به 
کلینیکی در خیابان سهروردی مراجعه کرده است 
در این باره می گوید: »هر ســال خودم به اتفاق 
دخترم به کلینیک مراجعه می کنیم تا واکســن 

آنفلوآنزا بزنیم و از این بیماری در امان باشیم.«
وی اضافه می کند: »با اینکه با استفاده از این 
واکســن، عائم خفیفی از بیماری آنفلوآنزا مانند 
خستگی و ضعف، آبریزش بینی، سردرد در بدن 
ظاهر می شود اما چون تا آخر فصل سرما از ابتا 

 چگونه با بیماری های 
فصل سرما 
مقابله کنیم؟

مراقبت و تغذیه سالم تنها راه پیشگیری
فریده شریفی

* سرماخوردگی و آنفلوآنزا از جمله بیماری های تنفسی ویروسی فصل 
پاییز و زمستان است که بیشتر راه های تنفسی مانند گلو و ریه را درگیر 
می کند و معموا با سرفه همراه است که برای درمان این بیماری ها باید 

از داروهای ضد ویروس با نظر پزشک استفاده شود.

* عضو انجمن متخصصان گوارش و کبد ایران: اصلی ترین راه درمان آنفلوآنزا با آنتی بیوتیک است. 
بهبود خود به خودی این بیماری 7 الی 10 روز در صورتی که هیچ عارضه ای رخ ندهد

 امکان پذیر است.

به این بیماری مصون هستیم هر سال مراجعه و 
از این واکسن استفاده می کنیم.«

یک درمانگر که در همین کلینیک مشغول به 
کار اســت به گزارشگر کیهان می گوید: »واکسن 
آنفلوآنزا حاوی ویروس های کشته شده یا غیرفعال 
آنفلوآنزا می باشــد که در هنگام تزریق به شخص 
ممکن اســت عائم خفیفی از بیماری آنفلوآنزا را 
نشان دهد اما موقتی است و زود برطرف می شود.«

وی اضافه می کنــد: »نمی توان به طور قاطع 
گفــت افرادی که واکســن می زنند به هیچ وجه 
مبتا به بیماری نمی شوند و این مسئله بستگی به 
سیستم دفاعی بدن افراد و نحوه تماس آنها با افراد 
بیمار دارد ولی احتمال ابتای این افراد به بیماری 

آنفلوآنزا بسیار کاهش پیدا می کند.«
آقایی که برای خرید شــربت ضد ســرفه و 
قرص های ســرماخوردگی راهی داروخانه شــده 
است در این باره می گوید: »هر سال با شروع فصل 
پاییز و زمستان فرزندان من دچار سرماخوردگی 

می شوند که برای مداوای این بیماری به داروخانه 
مراجعه می کنم تا با قرص و شربت فرزندان خود 

را مداوا کنم.«
وی اضافه می کند: »می دانم که همه بیماری ها 
با قرص و شربت قابل درمان نیستند و باید پزشک 
متخصص تشخیص بدهد که چه دارویی برای چه 
بیماری مناسب است اما متاسفانه هزینه درمان و 
ویزیت پزشکان آنقدر بااست که ترجیح می دهم 
ابتدا به داروخانه مراجعه کنم و با خریدن قرص و 
شربت کودکان خود را مداوا نمایم و خدای ناکرده 
در صورت ادامه بیماری به پزشک مراجعه کنم.«

واقعیت این اســت که داروهای متعددی در 
داروخانه ها بدون نسخه پزشک به فروش می رسند 
اما اینکه این داروها چقدر تاثیر داشــته باشند و 

چقدر با نوع بیماری هماهنگی داشته باشند و در 
بهبود آنها موثر باشند هنوز به طور دقیق مشخص 
نیســت. از سوی دیگر ممکن است برخی از افراد 
به این داروهای تجویزی بدون نســخه پزشــک 
حساســیت داشته باشــند و مصرف این داروها 
بیمــاری آنان را حادتر و پیچیده تر کند، بنابراین 
بهتر است از مصرف خودسرانه داروها پرهیز شود.
کارشناسان بهداشت می گویند شستن دست 
در طول روز و جلوگیری از تماس با چشم، دهان 
و بینی اشخاص آلوده می تواند از موثرترین راه های 
عدم ابتا به بیماری ســرماخوردگی و یا آنفلوآنزا 
باشد، استفاده از ماسک نیز تاثیر بسیاری دارد و 
از ترشحات حاصل از عطسه یا سرفه افراد بیمار و 

سرایت آن به افراد سالم جلوگیری می کند.

آلوده بودن گوشی های تلفن
گوشــی های تلفــن چه تلفــن همراه و 
چــه تلفن ثابت یکــی از آلوده ترین مکان ها 
برای انتقال ویروس و باکتری به افراد ســالم 
است، تحقیقات نشــان داده که ویروس ها یا 
باکتری هایی که از طریق گوشــی های تلفن 
به افراد ســرایت می کند 10 برابر بیشــتر از 
استفاده از ســرویس های بهداشتی عمومی 
اســت! به همین دلیل محققان معتقدند که 
افراد باید هر روز گوشی های خود را با استفاده 
از دستمال های بهداشتی تمیز کنند تا احتمال 

سرایت ویروس ها به حداقل برسد.
یک خانــم کارمند در ایــن زمینه می گوید: 
»متأســفانه در ادارات مســئله بهداشت عمومی 

رعایت نمی شــود و نه تنها گوشی های تلفن بلکه 
کلیه وسایل و ابزارهایی که روی میز ادارات قرار 
دارند توسط افراد مختلف استفاده می شوند که چه 
بسا ممکن است برخی از این افراد بیمار باشند و 
ویروس یا باکتری به وســایل و اشیاء منتقل و از 

آن طریق به دیگران سرایت دهند.«
وی اضافه می کند: »چند سال پیش بخشنامه ای 
در ادارات صادر و به مرحله اجرا رسید که بر طبق 
آن قرار شد برای جلوگیری از بیماری های عفونی 
و انتقال ویروس بیماری های خطرناک از سوزن یا 
سنجاق های تیز برای چسباندن عکس یا کاغذها 
به یکدیگر خودداری شــود اما در زمینه بهداشت 
عمومی و فردی هیچ توصیه ای نشده است به ویژه 
آنکه افرادی که مسئولیت نظافت میزهای اداره و 
وســایل آنرا دارند آن طور که باید و شاید به این 
مسائل اهمیت نمی دهند و شاید هفته ای یک بار 
وسایل روی میز و گوشی های تلفن را تمیز کنند.«
ایــن خانم کارمند می گوید: »من خودم بارها 

دیده ام که برخی از همکاران سرماخوردگی داشته 
یا شدیدا عطسه و سرفه می کنند و با دست های 
آلوده وســایل روی میزها را برمی دارند و یا اینکه 
گوشــی های تلفن را برداشته و استفاده می کنند 
درحالی که اگر همین افراد اندکی مسائل بهداشتی 
را رعایت کنند نه خودشــان بیمار می شوند و نه 

دیگران را بیمار می کنند.«
یک ضرب المثل قدیمی می گوید: »پیشگیری 
بهتر از درمان است.« در واقع پیشگیری بااتر از 
علم د رمان است، پزشکان و متخصصان معتقدند 
که هر چه پیشگیری بیشتر باشد درمان کمتر است 
و بالعکس. به عقیده پزشکان، درمان هم هزینه باا 
دارد و هم بیماری درد دارد بنابراین با پیشگیری، 
رعایت مسائل بهداشتی و مدیریت درمان می توان 
بیماری ها را به حداقل رســاند و از هزینه درمان 
کاست، کافی است آموزش های ازم به مردم داده 
شود و فرهنگ پیشگیری در همه موارد و نه تنها 

در مورد بیماری ها به مردم آموخته شود.

خوردن مواد غذایی سالم
یکی از دایل مهم ابتا به ســرماخوردگی 
سیســتم ایمنی ضعیف اســت که می توان با 
خوردن مواد غذایی ســالم و مقوی سیســتم 
ایمنی بدن را تقویت نمود، خوردن مواد غذایی 
پرویتامین و سرشــار از انــرژی به بدن کمک 
می کند تا با باکتری ها و ویروس ها مقابله کند، 
یکــی از مهم ترین وعده هــای غذایی خوردن 
صبحانه اســت، خوردن پنیر، نان، شــیر، آب 
پرتغــال، تخم مرغ، غات، میوه و ســبزیجات 
در ســاعت 8 صبح می توانــد انرژی ازم برای 
فعالیــت در طول روز را برای افراد فراهم کند. 
یک ضرب المثــل قدیمی می گویــد صبحانه 
را به تنهایی، ناهار را با دوســتان و شــام را با 
دشمنان صرف کنید، شاید در نگاه اول چنین 
ضرب المثل هایی غیرعلمی به نظر برسد اما در 
واقعیت هم می توان به این مسئله اذعان کرد که 
خوردن یک صبحانه مقوی و سالم انرژی بدن را 
تأمین می کند و شرایط را برای سوخت و ساز و 
کارکرد صحیح متابولیسیم بدن فراهم می نماید.
در هنگام ابتا به ســرماخوردگی نیز خوردن 
غذاهایی همچون ســوپ یا آش رقیق و مملو از 
سبزیجات به ویژه شلغم، هویج، کرفس، جعفری، 

مرزه، گشنیز، در تخفیف بیماری اثر دارد.
امین صالحی کارشــناس تغذیه در این باره 
می گوید: »خوردن وعده های غذایی سرشــار از 
ویتامین می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند 
و از ابتا به بیماری های مختلف به ویژه بیماری های 

عفونی جلوگیری نماید.«
وی اضافه می کنــد: »معموا برای درمان 
سرماخوردگی آنتی بیوتیک یا آمپول پنی سیلین 
تجویز می شــود ولی می تــوان قبل از ابتا به 
بیماری با مصرف مــواد مغذی و پرویتامین، 
همچنیــن مواد غذایی مانند پیاز و ســیر که 
آنتی بیوتیــک طبیعی دارنــد مقاومت بدن را 
افزایش داد و در مقابل ورود باکتری و ویروس 

تقویت کرد.«
نتایج یک پژوهش نشان داده افرادی که به 
میزان کافی ویتامین D دریافت نمی کنند نسبت 
بــه آنهایی که به میزان کافی از این ماده مغذی 
دریافت می کنند احتمال بیشتری وجود دارد که 
به عفونت دستگاه تنفسی مبتا شوند، ویتامین 
D در مواد غذایی همچون ماهی سالمون، گوشت 
گاو، زرده تخم مرغ، شیر، آب پرتغال، پنیر و قارچ 

وجود دارد.

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

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

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

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

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

ه 
وج

ت

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

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

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

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای محمود نجفی اصل به شماره ملی 
0033843465 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین 
نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره آقای قاسم نجفی اصل به شماره ملی 
0042994357 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید 
جعفر حسینی به شماره ملی 3992062651 به سمت 
مدیرعامل )خارج از سهامداران( امضاء کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود 
اسامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و مراسات با  امضاء مدیرعامل 
یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳8۶۳۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱8۱۷۱۵۳ 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1397/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شرکت موارد 
ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال، شبکه گازرسانی، تاسیسات 
مکانیکی و هیدرولیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات 
و تجهیزات ساختمان و تصفیه خانه  های آب و فاضاب، سیستم های 
ارتباطی و شــبکه های رایانه  ای ســاختمان، ماسه پاشی و نظایر آن. 
آب و فاضــاب. مخــازن و ایســتگا ه های پمپاژ و خطــوط انتقال و 
تصفیه خانه  هــای آب و فاضاب، شــبکه های تامین آب و جمع آوری 
فاضاب و پساب شــهری و صنعتی، ایستگاه های آبیاری و زهکشی. 
دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ســاخت ســاختمان ها و ابنیه 
اعم از چوبی، آجری، ســنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن. دربرگیرنده 
امــور پیمانکاری مربوط به نیرو از جملــه تولید،  توزیع و انتقال نیرو 
اعم از نیروگاه ها،  شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع 
و الکترونیــک عام و خاص و نظایــر آن. در صورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای ازم از مراجع ذیربط.

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد 
سهامی خاص  به شماره ثبت ۴۷۳۹۰۷ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۹۷۳۳

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

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشاوره 
واردات صادرات و خرید و فروش کلیه کااهای مجاز بازرگانی و 
اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی ترجیحا با نام های 
معرفی شــده از سوی شــرکت و اخذ وام و تســهیات از کلیه 
بانک ها و موسســات مالی و اعتباری و شرکت در انواع مناقصات 
و مزایده ها و انجام ســایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت 
و فعالیت اپتیک عینــک آفتابی و طبی، در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهــای ازم از مراجع ذیربط. مــدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان 
تهــران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله دانشــگاه تهران- 
کوچه شــهید رضا نایبی- خیابان فلسطین- پاک 318- طبقه 
دوم- واحد 18 کد پســتی 1416814516 ســرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم فرسیما سلیم به شماره ملی 
0010812407 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
سینا سلیم به شماره ملی 0014484072 دارنده 125000000 
ریــال سهم الشــرکه خانم منصــوره مفیدنژاد به شــماره ملی 
0045412261 دارنــده 50000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
محمدحســین ســلیم به شــماره ملی 0047098791 دارنده 
125000000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا سلیم به شماره 
ملــی 0064370291 دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه 

آقــای وحید ســلیم به شــماره ملــی 0068174527 دارنده 
100000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا سلیم به شماره 
ملی 0068353464 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
خانــم فرزانه ســلیم به شــماره ملــی 0079356982 دارنده 
50000000 ریال سهم الشــرکه آقای امیررضا سلیم به شماره 
ملی 0079471651 دارنده 125000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای محمدرضا ســلیم به شــماره ملی 0493073396 دارنده 
200000000 ریال سهم الشرکه  اعضا هیئت مدیره آقای وحید 
سلیم به شــماره ملی 0068174527 و به سمت رئیس هیئت 
مدیــره به مدت نامحدود آقای علیرضا ســلیم به شــماره ملی 
0068353464 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار  تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی با امضای رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل مشترکا با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 
و همچنیــن کلیه نامه های اداری با امضــاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه 
روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سلیم اپتیک آریا بین در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ 
به شماره ثبت ۵۳۲۳۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷8۷۶۶۱8

به استناد صورتجلسه هیئت 
امنا مــورخ 1395/9/24 و 
مجوز ســازمان هواپیمایی 
کشوری به شماره 55036 
مجوز  و   95/11/3 مــورخ 
ســازمان حــج و زیارت به 
شماره 95/17/2954 مورخ 
95/9/30 و مجوز اداره کل 
گردشگری استان تهران به 
شــماره 952/126/9409 
مورخ 95/10/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: نام موسسه 
به فرهنگی خدمات مسافرت 
هوایی گردشگری و زیارتی 
ثامن اائمــه تغییر یافت و 
اساسنامه اصاح شد.  ماده 
ماده 2 اساســنامه به شرح 
ذیل اصاح گردید: فعالیت 
در زمینه اخذ روادید، تنظیم 
و انجام مسافرت های گروهی 
داخلــی و خارجی، ذخیره 
هرگونــه خدمات  و  مکان 
گردشگری با رعایت قوانین 
و مقررات ســازمان میراث 
دســتی  صنایع  فرهنگی، 
)هرگونــه  گردشــگری  و 
تغییرات در خصوص سهام 
شرکا، مدیران، مکان فعالیت 
و تاســیس شــعبه باید با 
کل  اداره  موافقت  کســب 
صنایع  فرهنگــی،  میراث 
دستی و گردشگری استان 

تهران صورت پذیرد.(

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی 
خدمات مسافرت 

هوائی و زیارتی 
ثامن اائمه موسسه 
غیرتجاری به شماره 
ثبت ۱۶۵۶۹ و شناسه 
ملی ۱۰۲۶۰۱۳۵۷۲۵ 

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 



صفحه ۶
 یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ 
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استفتاء 
از رهبر معظم انقاب اسامی

در خیانت و قطع رحم
 مقابله به مثل نکنیم

عن امیرالمومنین )ع( عن رسول اه )ص(: ا تخن من خانک فتکن 
مثله و ا تقطع رحمک و ان قطعک )1(

»امیرالمومنین )ع( از قول رسول خدا )ص( نقل می کنند که فرمود: شما 
به کســی که به شــما خیانت می کند خیانت نکنید که در این صورت  شما 
هم خائنید و پیوند خانوادگی و خویشــاوندی را قطع نکنید ولو او این پیوند 

را قطع کند.«
- ا تخن من خانک فتکن مثله؛  )امیرالمومنین )ع( از قول پیامبر )ص( 
می فرماید(: کسی که به شما خیانت کرد، شما به او خیانت نکنید، که اگر این 
کار را بکنید شما هم مثل او خائنید. در باب خیانت، جای مقابله به مثل نیست.

- و ا تقطع رحمک و ان قطعک؛ پیوند خانوادگی و خویشاوندی را قطع 
نکنید، ولو خویشاوند شما این پیوند را قطع بکند. خب حاا این بعید نیست 
که به معنای تخصیص در آیه شریفه »و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به« 
)2( »و اگر عقوبت کردید، همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته اید )متجاوز( 

را به عقوبت رســانید...« باشد؛ یعنی صله رحم فقط برای آن مواردی نیست 
که رحم هم با انسان مرتبط است؛ بلکه حتی آنجایی که او قاطع رحم است، 
شما قطع رحم نباید بکنید؛ البته بقدر میسر. گاهی مثا یک تلفن می کنید، 
گاهی ســام می رسانید به آن کسی که نمی شود آدم برود ببیند. صله رحم 
که )فقط( رفتن به خانه خویشــاوند و میهمانــی دادن و میهمانی گرفتن و 
جلســه کردن نیست؛ گاهی با یک ارتباط کوچک )ممکن است(؛ این پیوند 

خانوادگی نباید قطع بشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نوادر راوندی، ص 95
2- سوره نحل، آیه 126

*  شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 1383/9/30، به نقل از کتاب نسیم سحر

روایت فتح را از سر بگیرید
بعد از اینکه حضرت آقا فرمان دادند که روایت فتح را از ســر بگیرید، 
سید مرتضی آوینی به جام جم رفت و ماجرا را با یکی از مسئوان بلندپایه  
وقت سازمان صدا و سیما مطرح کرد. وقتی برگشت، گفتیم چه شد؟ گفت 
که سرد برخورد کرد و گفت: دیگر رها کنید؛ عصر سازندگی است و دیگر 

جنگ و روایت فتح به چه کاری می آید؟
نوبت بعدی که شــهید آوینی رفت، دیگر بحث و جدل شده بود و آن 
مسئول به آقا سیدمرتضی گفته بود که شما چرا این قضیه را ول نمی کنید؟ 
من داده ام آرشیو را پاک کرده اند و از روایت فتح چیزی وجود ندارد و حاا 
هر کاری می خواهید بکنید. سید مرتضی در جواب گفته بود که آقا دستور 
داده اند. آن مســئول در جواب گفته بوده که او آقای شماســت و رهبر ما 
کسی دیگر است که سید مرتضی به شدت ناراحت شده بود. وقتی موضوع 
را برایم نقل کرد، به او گفتم که چیزی به آقا نگفتی؟ در جواب گفت که من 
چطوری رویم می شود چنین چیزی را بگویم؟ گفتم من درستش می کنم.

در ماقــات بعدی با رهبر انقاب، به محض اینکه آقا را دیدم، یه َکتی 
نشستم. آقا یک نگاهی کردند و خندیدند و متوجه شدند که باز یک خبری 
است. خدمتشان عرض کردم: آقا من که از دیشب فهمیدم خدمت حضرتعالی 
می رسم، شــروع کردم تا صبح اسم اجدادتان را آوردم تا بتوانم این طوری 
یه  کتی خدمت شــما بنشینم و حرف هایم را بزنم. بعد هم ماجرای روایت 
فتح و برخورد و حرف های آن مســئول را گفتم. در خال صحبت ها یک 
ناســزاهایی هم گفتم که حضرت آقا گفتند: این غیبت می شود، اگر حاضر 
باشند بگو. خاصه این صحبت ها مؤثر واقع شد و آقا واکنش نشان دادند.

* آقای یوســفعلی میر شکاک - شــاعر - پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت اه خامنه ای 

حضور در مجالس عروسی
س( حضور در مجالس عروســی چه حکمی دارد؟ آیا بر حضور در 
مجلس عروسی که خالی از رقص نیست، عنوان »الداخُل فی َعمِل قوٍم 
َفُهو ِمنهم«کسی که در عمل عده ای وارد و سهیم باشد جزو آنان محسوب 
می شود صدق می کند و لذا ترک آن مجلس واجب است یا اینکه حضور 

در آن مجلس بدون شرکت در رقص و مراسم دیگر، اشکال ندارد؟
ج (اگر مجلس به گونه ای نباشد که عنوان مجلس لهو و حرام و معصیت بر 
آن صدق کند و حضور در آن مفســده ای نداشته باشد، حضور و نشستن در آن 

در صورتی که عرفاً تأیید عملی که جایز نیست، محسوب نشود، اشکال ندارد.
فراموش کردن نماز میت

س( نمــاز میت را فراموش کردیم و پس از یک هفته یادمان افتاد، 
تکلیف چیست؟

ج( باید تا وقتی جسد او از هم نپاشیده، با مراعات شرط هایی که برای نماز 
میت در رساله های عملیه بیان شده، به قبرش نماز بخوانند.

شرکت در جشن های آلوده به گناه 
س( 1. شــرکت در جشن هایی که زنان و مردان در آنها مبادرت به 

رقص و نواختن موسیقی به طور جداگانه می کنند چه حکمی دارد؟
2. آیا شرکت در عروسی هایی که در آنها مبادرت به رقص و نواختن 

موسیقی می شود، جایز است؟
3. آیا نهی از منکر در مجالســی که در آنها رقص انجام می شود، 
در صورتی که امر به معروف ونهی از منکر در شرکت کنندگان تأثیری 

نداشته باشد، واجب است؟
ج( شرکت در مجلس معصیت اگر مستلزم ارتکاب حرام مانند گوش دادن 
به موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه باشد و یا مفسده ای بر آن مترتّب 
شود یا حضور در آن، تأیید گناه محسوب شود، جایز نیست و اّما تکلیف امر به 

معروف و نهی از منکر با عدم احتمال تأثیر ساقط است. 
فیلمبرداری در مجالس عروسی

س( 1. حضور در جشــن هایی که موســیقی در آنها نواخته 
می شود و افراد مبادرت به رقص می کنند، برای فیلمبرداری چه 

حکمی دارد؟
2. فیلمبــرداری مرد از مجالس مــردان و زن از مجالس زنان چه 

حکمی دارد؟
3. ظاهر کردن فیلم های جشــن های عروسی توسط مرد، چه آن 
خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، دارای چه حکمی است؟ 
و همچنین ظاهرکردن آن توسط زن چه حکمی دارد؟ و آیا استفاده از 

موسیقی در آن فیلم ها جایز است؟
ج( حضور در جشــن های شــادی و فیلمبرداری مردان از مجالس مردان و 
زنان از مجالس زنان در صورتی که مستلزم گوش دادن به غنا یا موسیقی حرام 

و یا ارتکاب هر عمل حرام دیگری نباشد، اشکال ندارد. 
ولی فیلم برداری مردان از مجالس زنان یا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم 

نظر کردن به ریبه یا مفاسد دیگری باشد، جایز نیست. 
همچنین به کارگیری موسیقی لهوی که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد 

در فیلم ها نیز حرام است. 

سکوت جاهل و از بین رفتن اختافات
قال اامام الجواد )ع(: »لو سکت الجاهل ما اختلف الناس« 
امام جواد )ع( فرمود: اگر افراد جاهل و بی تجربه ساکت می شدند 

مردم دچار اختاف و تشنجات نمی شدند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراانوار، ج75، ص 81

موانع استجابت دعا
مردی به امام علی)ع( عرض کرد: خداوند می فرماید: »ادعونی اســتجب لکم« 
پس چرا ما دعا می کنیم، ولی اجابت نمی شود، حضرت فرمود: چون دل های شما 

در هشت مورد خیانت و بی وفایی کرد:
1- خدا را شناختید، ولی حقش را آن گونه که بر شما واجب بود، ادا نکردید. 

از این رو آن معرفت به کار شما نیامد.
2- به پیامبر خدا ایمان آوردید، ولی در عمل با سنت و روش او مخالفت کردید، 

پس ثمره ایمان شما چه شد؟
3- کتاب خدا)قرآن( را خواندید، ولی در عمل با آن مخالفت کردید.

4- گفتید ما از آتش دوزخ می ترسیم، ولی در همه حاات به واسطه گناهان 
خود به سوی جهنم می روید.

5- گفتید ما به بهشت تمایل و رغبت داریم، ولی کارهایی انجام می دهید که 
شما را از بهشت دور می سازد.

6- نعمت های خدا را استفاده می کنید، ولی شکر و سپاسگزاری نمی کنید.
7- خداوند فرمود: شیطان دشمن شما است، شما نیز او را دشمن گیرید. شما به 
زبان او را لعن می کنید، ولی در عمل با او دوستی می نمایید و از او اطاعت می کنید.
8- عیب های مردم را برابر دیدگان تان قرار دادید و عیب های خود را پشت سر 
انداختید، در نتیجه کسی را مامت می کنید که خود به مامت سزاوارتر از او هستید.
با این وضع چه دعایی از شما مستجاب گردد، درصورتی که شما راه ها و درهای 

دعا را به روی خود بسته اید؟!
پس تقوا پیشه کنید؛ کارهایتان را اصاح کنید؛ امر به معروف و نهی از منکر 

کنید تا خدا دعایتان را مستجاب کند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراانوار، ج 93، ص 376

آثار گناهان )۶(
پرسش: 

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

دارد؟
پاسخ:

در پنج بخش قبلی پاسخ به این سؤال، 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 
6- گناهانی که باها را نازل می کند 7- گناهانی که دشمنان را قدرت می بخشد 

را مطرح کردیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
8- گناهانی که عمر را کوتاه می کند

برخی گناهان عامل کوتاهی عمر انســان ها اســت که حضــرت در این باره 
می فرماید: والّذنوب الّتی تعّجل الفناء؛ و گناهانی که مرگ را نزدیک می کند شش 

گناه است.
الف( قطیعة الّرحم؛ قطع رابطه کردن با )خویشاوندان نسبی و( رحم

ب( والیمین الفاجرة؛ قسم ناحق )و دروغ(
ج( وااقوال الکاذبة؛ سخنان دروغ)و دروغگویی(

د( والّزنا؛ زنا و کار خاف عّفت که متأسفانه اثرش را در گوشه و کنار می بینیم.
ه ( و سّد طریق المسلمین؛بستن راه مسلمانان )راهگیری..(

و( »وادعاء اامامة بغیر حّق«؛ ادعای امامت نمودن به ناحق عمر را کوتاه می کند.
9- والّذنوب الّتی تقطع الّرجاء؛ گناهانی که امید را قطع می کند.
الف( ناامیدی از خدا الیأس من روح اّه؛)15( نا امیدی از رحمت خدا

ب( والقنوط من رحمت اه؛ ناامید شــدن از رحمت الهی با این که رحمت او 
همه هستی را زیر بال خود گرفته و همه از کافر و موحد، ملحد و منافق، به یمن 

رحمت او روزی می خورند.
ج( والّثقة بغیر اّه؛اطمینان و تکیه کردن به غیر خداوند

د( دروغ پنداشــتن وعده های الهی و التکذیب بوعداه؛ دروغ پنداشتن وعده 
خداوند.

10- گناهانی که هوا را تاریک می کند
این گونه نیســت که فقط عوامل طبیعی در ظلمانی شدن هوا مؤثر باشد، در 
واقع و پشــت پرده این حوادث مسائل معنوی نیز دخیل است. حضرت سجاد)ع( 
فرمود: والّذنوب الّتی یظلم الهواء؛ گناهانی که هوا را تاریک می کند عبارت است از:

الف( جادوگری والّسحر؛ جادوگری که متأسفانه در سال های اخیر به شّدت 
در جامعه رواج یافته )حاا ســحر واقعی و یا سحرنمایی( و جمعی از مردم نیز بر 
این باورند که ریشه مشکات آنها سحر و جادوی دیگران است. از مشکات کاری 

گرفته تا بسته شدن بخت دختران.
ب( پیشگویی کاهنانه: والکهانه؛ کهانه )و پیشگویی کاهنانه( که در این 
زمینه نیز عده ای با باز کردن ســرکتاب به پیشگویی های دروغپردازانه، و عجیب 
و غریب مردم را سرگرم نموده، زندگی ها را از هم می پاشند و با کاشی پول های 

کانی را به جیب می زنند.
ج( تنجیم واایمان بالّنجوم؛ ایمان داشتن به تنجیم )و خبر دادن از آینده(
مراد از تنجیم پیش بینی هوا، جهت شناسی و اطاع از آسمان پیدا کردن نیست، 
بلکه مراد این است که بر اساس اوضاع فلکی آینده جهان و بشریت را پیش بینی 
کردن از کارهایی است که حرام می باشد، چون انسان تسلط کامل بر اوضاع فلکی 

ندارد و آگاهی ناقص جز اخبار ناقص را در پی ندارد.
د( تکذیب تقدیرات الهی و التکذیب بالقدر؛ دروغ پنداشتن تقدیرات )الهی 
و قضا و قدر( نیز باعث تاریکی هوا می شود. به این نکته توّجه شود که قضای الهی 
)حتمّیت یافتن کارها( و قدر )اندازه های هر کار و عمل( الهی بر اساس رفتارهای 

همه جانبه و اختیاری ما ورق می خورد.
ه ( عاق والدین و عقوق الوالدین؛ عاق پدر و مادر بودن)و رنجاندن آن دو( نیز 
باعث تاریکی هوا می شود.                                                     ادامه دارد

لزوم اعانت به بندگان خدا خصوصا 
محرومان و مستمندان

)بدان ای سالک راه خدا!( از امور مهمی که ازم است وصیت نمایم، 
اعانت نمودن به بندگان خدا، خصوصا محرومان و مستمندان که در 
جامعه هــا مظلوم و بی پناهند، هرچه توان داری در خدمت اینان که 
بهترین زادراه تو است و از بهترین خدمت ها به خدای تعالی و اسام 
عزیز است، به کار بر و هرچه توانی در خدمت مظلومان و حمایت آنان 

در مقابل مستکبران و ظالمان کوشش کن!)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعده دیدار، نامه های امام خمینی)ره( به فرزندش سیداحمد، ص 117

با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

تنهــا اهــل اخــاص و 
مخلصان هســتند که جزو 
مومنان محسوب می شوند؛ 
چرا کــه با خلوص خویش 
می اندیشند  غایت  به  تنها 
و همه وجودشــان را وقف 
آن می کنند و مورد تحسین 
الهــی قــرار می گیرند و 
و  محســنان  عنــوان  به 
و  شناســایی  نیکوکاران 

معرفی می شوند.

وحی در دو حوزه اندیشه و 
عمل به یاری عقل آمده است 
تا شناختی جامع و کامل از 
هستی به او ارائه دهد و هم 
در باره ارزشگذاری، عقل را 
یاری نمایــد. از این رو هر 
می کند  حکم  عقل  را  آنچه 
وحی می پذیرد و هر آنچه را 
وحی می گوید عقل با درنگ 

و تدبر و تامل درمی یابد.

اگر شخص پندار نیکی دارد و می خواهد عمل و کردار نیک 
انجام دهد ولی یا ناقص می آورد و یا  اشتباه و خطا می کند و 

کار بدی را به قصد خیری انجام می دهد، این شخص
 به سبب همان نیت خیر و پندار نیک 

خود رستگار می شود.

پندار نیک و کردار نیک 
از نظر آموزه های قرآنی هر کنش و واکنشــی 
ارتباط تنگاتنگی با بینش ها و نگرش های شخص 
دارد. اعمــال و عکس العمل های آدمی مبتنی بر 
پایه های شناختی و معرفتی شخص است. از این رو 
هر کسی نسبت به مسئله ای کنش و یا واکنش های 
متفاوتی بروز می دهد. وقتی انسان با گریه نوزادی 
مواجه می شود یا انسان یا جانور و گیاه تشنه ای را 
می یابد،  نوع برخوردهای آدمی با توجه به بینش ها 

و نگرش های شخص متفاوت است.

هر انسانی دوست دارد دیدگاه دیگران را درباره خود و کارهایش بداند؛ ریشه این گرایش 
و عاقه هر چه باشــد، بیانگر ارزش و اهمیت ارزیابی دیگران در باره خودمان و عملکردهای 
ماســت. هر کسی می کوشد بداند تا چه اندازه از نظر شخصیت و کارهایش مورد تایید است 
و به نظر دیگران چه نقص در شــخصیت و رفتارش مشاهده می شود و دارای کدام فضیلت و 

کمال از نظر دیگران است و چه رذیلتی دیگران را آزرده می کند؟
هر مسلمان و مومنی که محبوب خود را خداوند می داند و بیش از هر کسی خشنودی او 

را می خواهد و می جوید،  دوست دارد تا ارزیابی خدا را درباره خود و کارهایش بداند.
نویســنده در مطلب پیش رو شــرایط قبولی اعمال و عوامل خشنودی و رضایت خدا را 

براساس آیات قرآن تبیین کرده است.

2شـرطکلیدی
برایقبـولیاعمـال

فرزاد آقامحمدی

اینجاســت که در فرهنگ قرآنی و آموزه های 
اســامی مبحث مهمی به عنوان نقش معرفت و 
شناخت در عملکردها مطرح می شود. به این معنا 
که کنش ها و واکنش های انسانی مبتنی بر معرفت 
و شــناخت شخص نسبت به هستی، خدا و خود 
است. یعنی اگر انسان به این پرسش های فلسفی 
پاسخ های مناسب و درســتی ندهد، رفتارش با 
کسی که به این پرسش های فلسفی به درستی و 
راستی پاسخ داده، متفاوت است. این گونه است 
که ســبک زندگی آدمی در چارچوب پاسخ های 
فلسفی از چرایی و چگونگی حضور انسان در دنیا 
و غایت این حضور معنا و مفهوم متفاوتی می یابد.
کسی که آفریننده هستی را خداوندی دانا، توانا 
و فرزانه می داند و بر این باوراست که این خداوند به 
هدفی این هستی را آفریده و در مقام پروردگاری 
افزون بر آفریدگاری، به پرورش آن ها اشتغال دارد، 
چنین شــخصی می کوشد تا سبک زندگی اش را 
چنان بســازد که در راستای همان هدف هستی 
باشد. پس نخستین پرسشی که از خود می کند 
این اســت که خداوند به چــه هدفی مرا آفریده 
اســت؟ و چه قصد و نیتــی از این آفریدن دارد؟ 
چگونه می توانم در راستای این هدف قرار گیرم؟ 
و چگونــه باید فکر و عمل کنم که مورد رضایت 

آفریدگاری باشد که پروردگار من است؟
این گونه اســت که بینش هــا و نگرش ها در 
رفتارهــا و منش ها و کنش هــا و واکنش های ما 
تاثیر مســتقیم و مهمی دارد. این همان چیزی 
است که به عنوان رابطه مستقیم بینش و نگرش 

از آن سخن به میان می آید.
انسان مسلمان و مومن با بهره گیری از عقل؛ 
این پیامبر درونی، به بسیاری از این پرسش های 
فلسفی پاسخ مناسبی می دهد و توحید، عدالت،  
نبــوت عامه و معاد را بدان اثبات می کند. به این 
معنا که خدای یگانه دانا و توانا و فرزانه ای هست 
که به حکم عدالت هســتی را آفریده و برای آن 
هــدف و غایتی در نظر گرفته اســت و به حکم 
عقانیت و عدالت و در مقام پروردگاری راهنمایی 
درونی وبیرونی برای رســیدن به این هدف برای 

انسان مرید و مختار قرار داده است. 
از آنجا که در هر کاری می توان به دو شــکل 
متقابل و متضاد عمل کرد،  می بایست بهترین و 
درست ترین و راست ترین شکل، انتخاب و عمل 
شود. اینجاست که پیامبر درونی و بیرونی به یاری 
انســان می آید تا نشان دهد کدام یک از اعمال و 
کارها در راستای هدف و کدام علیه آن می باشد.

پیامبر درونــی یعنی عقل و فطرت، احکامی 
در ایــن باره دارد که از آن به مســتقات عقلی 
یاد می شــود. احکام عقل در دو حوزه اندیشــه 
و عمل می باشــد. احکامی که در حوزه اندیشــه 
اســت و به هست و نیســت ها ناظر است، مانند 
حکم عقل به عدم اجتمــاع و ارتفاع نقیضین یا 
ضرورت ثبوت شــیء برای خودش، یا استحاله 
سلب شیء از خودش، یا استحاله اجتماع ضدین 
یــا حکم بدیهی عقل درباره بزرگ تر بودن کل از 
جزء خودش، از قضاوت ها و احکام عقل است که 
کاری به مقام عمل ندارد، اما گاه احکام عقل ناظر 
به عمل است و به بایدها و نبایدهای آن کار دارد 
و در حقیقت می کوشد تا کارها را ارزش گذاری 
کند. ایــن احکام عقل عملی در چارچوب ارزش 
گذاری صورت می گیرد و می کوشــد تا نســبت 
کار و انســان را بسنجد و بر اساس آن حکمی از 
احکام دوگانه)خوب و بد( و گاه پنج گانه)واجب 
و مستحب و مباح و مکروه و حرام ( را بر اساس 
نســبت و درصد آن بیان کند. از این رو برای هر 
عملی، در چارچوب ارزش گــذاری باید و نباید 
عنوان ارزشی حسن و قبح صادر می کند. از جمله 

احکام عقل عملی، نیکی عدالت است که در مقابل 
آن، زشتی ظلم قرار می گیرد.

البته از آنجا که عقل انســانی در مرتبه غیر 
کمالی خود نمی تواند نســبت به همه هســتی 
شناخت کاملی داشــته باشد و به ارزش گذاری 
بپردازد، خداوند بر انسان منت نهاد و وحی را به 
عنوان مکمل عقل فرستاد)بقره، آیه 38( تا انسان با 
بهره گیری از آن، عقل خود را کامل کند و زندگی 
خود را بر اساس فلسفه عقل و وحی شکل بخشد 
و سبک زندگی خود را در چارچوب احکام عقل 

و وحی ســامان دهد. به سخن دیگر، وحی در دو 
حوزه اندیشــه و عمل به یاری عقل آمده است تا 
شناختی جامع و کامل از هستی به او ارائه دهد و 
هم در باره ارزشگذاری، عقل را یاری نماید. از این رو 
هــر آنچه را عقل حکم می کند وحی می پذیرد و 
هر آنچه را وحی می گوید عقل با درنگ و تدبر و 

تامل در می یابد.
پس مسلمان با وحی، عقل را کنار نمی گذارد 
بلکه بــا وحی عقل خویــش را کامل می کند و 
احکام عقل نظری و عقل عملی خود را وســعت 
می بخشــد. لذا احکام وحی در دو حوزه نظری و 

عملی همواره مطابق عقل کاملی است که در آیات 
قرآن از صاحبان آن به اولواالباب یاد می شــود؛ 
چرا که اینان با بهره گیری از وحی، حوزه ادراکی 
و عملی نیک خــود را افزایش داده اند و فراتر از 
عقول ناقص می اندیشند و عمل می کنند.)بقره، 
آیــات 179 و 197 و 269؛ آل عمران، آیات 7 و 

190؛ مائده ، آیه 100( 
خداوند در این آیات روشن می سازد که چگونه 
اولواالباب که خردورزی کرده و عقل خویش را 
با وحی به کمال رســانیده اند در دو حوزه نظری 
و عملی تابع وحی می باشند و از وسعت بیشتری 

در دو حوزه اندیشه و عمل برخوردارند.
بر اساس آنچه گفته شد،  دانسته می شود که 
آموزه های وحیانی قرآن تنها اعمالی را به عنوان 
مقبول و مرضــی خداوند می شــمارد که از دو 
خصوصیت حسن فاعلی و حسن فعلی برخوردار 
باشد. به این معنا که خود فعل از مصادیقی باشد 
کــه عقل و وحی آن را به عنوان نیک و حســن 
معرفی کرده باشــد و شخص به عنوان فاعل نیز 
نیت خیر و نیکی داشته باشد. این همان چیزی 
است که در ادبیات فارسی از آن به پندار نیک و 

کردار نیک یاد می شود.
ناگفته نماند که گفتار در فرهنگ قرآنی، در 
حوزه عمل قرار می گیرد و به عنوان کردار معرفی 
می شــود، بلکه حتی در فرهنگ قرآنی، وقتی به 
لفظ اشــاره می شود به معنای هر عملی از جمله 
گفتاری و قولی اســت. از این رو وقتی از نگارش 
هر لفظی چون قول از سوی فرشتگان خبر می دهد 
که مراد تنها لفظ قولی نیســت، بلکه هر عملی 
اســت که از انسان جدا می شود و صورت تحقق 
به خود می گیرد.)ق، آیه 18( چرا که قول همان 
فعل است)یس، آیه 82( لذا خداوند از موجودات 
بــه کلمات تعبیر می کند؛)کهــف، آیه 109؛ آل 
عمران، آیه 45( چون قول و کلمه و لفظ و گفتار 

همان فعل و عمل است.
 اخاص و تقوا

نمادهای حسن فاعلی و حسن فعلی
برای هر چیزی نمادهایی اســت، حتی برای 
پنــدار نیک در برابر پندار بد، نمادهایی اســت. 

اخاص بهتریــن نماد برای پندار نیک اســت، 
همچنانکــه تقوا بهترین نماد بــرای کردار نیک 
می باشــد؛ زیرا کســی که از بدی ها، پلشتی ها، 
پســتی ها، پلیدی ها و زشــتی ها پرهیز می کند 
و اجتنــاب می ورزد، نشــان می دهد که گرایش 

شخصیتی به خوبی ها و نیکی ها دارد.
حســن فاعلی و نیت خــوب و پندار نیک را 
می بایســت در اخاص افراد جســت وجو کرد. 
کســانی که تنها برای خداونــد گام بر می دارند 
و رضایت محبــوب را می خواهند، تنها به هدف 
و غایتی می اندیشــند که خداونــد دانا و توانا و 
فرزانه برای هســتی از جمله انســان مشخص و 
تعیین کرده است. این گونه است که جز به خیر 
و نیکی نمی اندیشند و جز به قصد رضایت او گام 
بر نمی دارنــد و از غیر خداوند می گریزند و تنها 
خشنودی خدا را می خواهند.)مفردات الفاظ قرآن 
کریم، راغب اصفهانی، ذیــل واژه خلص( از این 
روست که خداوند از مردم می خواهد تا با خالص 
کردن نیت برای خدا و اخاص داشــتن، فرجام 
نیکی را برای خــود و دیگران رقم زنند.)لقمان، 

آیه 22؛ اعراف، آیه 29؛ زمر، آیات 2 و 3 و 11 و 
14؛  غافر، آیات 14 و 15(

تنها اهل اخاص و مخلصان هستند که جزو 
مومنان محســوب می شــوند؛ چرا که با خلوص 
خویش تنها به غایت می اندیشند و همه وجودشان 
را وقــف آن می کنند)نســاء، آیه 146( و مــورد 
تحسین الهی قرار می گیرند و به عنوان محسنان 
و نیکوکاران شناسایی و معرفی می شوند )نساء، 
آیه 125( و ســعادت و رستگاری را نصیب خود 

می سازند.)روم، آیه 38(
افزون بر حســن فاعلــی و پندار نیک که در 
اخاص خود را نشان می دهد. انسان می بایست 

برخوردار از حســن فعلی وکردار نیک نیز باشد؛ 
چرا که اگر پندار نیکی داشــته باشد ولی کاری 
زشــت و بد انجام دهد هرگــز آن مقصود غایی 
تحقق نمی یابد. البته در جایی که انسان از روی 
اشتباه، کرداری را نیک دانست و با پندار نیک و 
حســن فاعلی آن را انجام داد، از مسیر حق دور 
نشده است، ولی شکی نیست که کسانی که پندار 
بدی دارند و فکر پلید آنها را حتی به کردار نیکی 
بکشاند، به سبب آنکه نیت پلید و پندار بدی در 
پس این کردار نیک است، بسیار خطرناک است؛ 
زیرا ایــن کردار نیک را وســیله ای برای تباهی 

دیگران قرار داده اند.
به هر حال، انســان افزون بر اینکه نیت خیر 
و پندار نیکی باید داشته باشد، می بایست کردار 
نیکی را نیز انجام دهد تا محبوب و مرضی خداوند 
قرار گیرد. این کردار نیک مجموعه ای اعمال است 
که عقل عملی آن را حسن و نیک یافته و یا وحی 
آن را نیک و حســن بر شمرده و به عنوان اعمال 

صالح به انسان معرفی کرده است.
بــه عنــوان نمونــه آزادی از بنــد بردگی و 
اســتقال)نحل، آیه 75(، احســان و نیکوکاری 
)الرحمن، آیه 60(، ادای امانت به صاحب آن)نساء، 
آیــه 58(، عدالت )همان( از مصادیق کردار نیک 
و حســن فعلی است که عقل مستقل بدان حکم 
کرده و با طبیعت و فطرت سالم انسانی موافق و 
سازگار است و انســان های سالم وسلیم النفس 

بدان گرایش دارند.
البته چنانکه گفته شد، انسان تا مسیر تکاملی 
را طور کامل نپیموده باشد نمی تواند نسبت به همه 
هستی شناخت کامل و دقیقی داشته باشد. از این 
روست که در دو حوزه نظری و عملی، وحی به مدد 
عقل آمده است تا پندارهای نیک و کردارهای نیک 
برای انسان مشخص کند و مواردی که ناشناخته 

است برای او بیان کند.
پندار نیک، بیانگر شخصیت سالم و 

متعادل
اگر کسی دارای پندار نیک و کردار بد باشد، 
بهتر از کســی است که دارای کردار نیک و پندار 
بد باشد؛ هر چند که مومن واقعی و مسلمان کسی 

است که هر دو شرط یعنی پندار نیک و کردار نیک 
را داشته باشد. از این رو خداوند تنها راه رستگاری 
را تحقق دو شرط اخاص)ایمان( و عمل صالح بر 

می شمارد.)فاطر، آیه 10؛ سوره عصر(
اما کســی که پندار نیکــی دارد و در عمل، 
 اشتباهاً کردار بدی انجام می دهد، این امید از وی 
می رود که به سبب همان خلوص و ایمان و نیت 
خوب و پندار نیک خود، کردارهایش را بازسازی 
نماید؛ اما کســی که گرفتار پندار بد و فکر پلید 
است، امیدی نیست که وی با کردارهای نیک خود 
رهایی یابــد؛ زیرا این کردارهای نیک را به قصد 
بدی انجــام می دهد ومی خواهد با این کارها به 

اهداف شوم و پلید خود نزدیک شود.
شاید یکی از معانی این سخن در روایت »نیت 
المومن خیر من عمله؛ نیت مومن و پندار نیک او 
بهتر از عمل اوست،« )کافی، جلد 2، صفحه 82 
والمحّجــْهً البیضاء، جلد 8، صفحه 109 ( همین 
معنا باشد. شخص پندار نیکی دارد و می خواهد 
عمل و کردار نیک انجام دهد ولی یا ناقص می آورد 
و یا  اشــتباه و خطا می کند و کار بدی را به قصد 
خیری انجام می دهد. این شخص به سبب همان 

نیت خیر و پندار نیک خود رستگار می شود.
پندار نیک بیانگر آن است که فرد درک درست 
و راستینی از حقایق هستی و آفرینش دارد و در 
مسیر درست فکر می کند هر چند که در انجام آن 
فکر و تطبیق مصادیق آن به خطا و  اشتباه  برود و 
خداوند از این خطا و  اشتباه او در می گذرد.)احزاب، 

آیه 5؛ طه، آیه 73؛ بقره، آیه 286(
در مقابل، کسانی که دارای فکر پلید و پندار 
بد هستند و از حسن فاعلی برخوردار نمی باشند، 

به ســبب همان فکر پلید خویش حتی کارهای 
نیک را به قصد بد و نیت سوء انجام می دهند. از 
این رو، رنگ رســتگاری را نمی ببینند. فکر پلید 
و پندار بد بیانگر شــخصیت نامتعادل این افراد 
است و اینکه اینان از مسیر حق دورشده و منابع 
و ابزارهای شناختی و تشخیص و بصیرت خود را 

از دست داده اند.)بقره، آیات 8 تا 12(
فکر پلید قابیل موجب می شــود تا حتی کار 
نیک قربانــی برای خدایش نیز به قصد بد انجام 
گیرد و نتیجه سوء بدهد،  زیرا آنچه خداوند از فرد 
می خواهد داشتن حسن فاعلی و حسن فعلی یعنی 
پندار و کردار نیک اســت. قابیل کردار نیکی را با 
پندار بد و پلیدی می آورد که ریشــه در حسادت 
و غرور داشــت. از این رو به ســبب فقدان تقوا و 
اخاص از وی پذیرفته نمی شــود و با همان فکر 
پلید خویش دست به حذف برادری می زند که با 
پندار و کردار نیک به استقبال رضایت خداوندی 

رفته و قربانی پیشکش کرده بود. 
هنگامی کــه قابیل با فکر پلیــد خود قصد 
کشــتن برادر می کند، هابیل به سبب اخاص و 
تقوا متعرض او نمی شود و می گوید حتی اگر تو 
قصد کشــتن من را داشته باشی من هرگز اقدام 
به قتل تو نمی کنم؛ چرا که از شــخصیت سالم و 

متعادلی برخوردار بود. 
انســانی که دارای پندار بد و فکر پلید است 
هرگز توبه نمی کند هر چند که پشیمان می شود. 
اما کســی که با نیت خیر و پندار نیک به سبب 
وسوسه نفسی و یا شیطانی کار بدی انجام می دهد 
امکان ندامت و توبه برای او وجود دارد. از این رو 
حضــرت آدم)ع( با نیت خیر و پندار پاک و نیک 
کار بدی کرد و بی تقوایی نمود و خطایی را مرتکب 
شــد ولی پس از آن متنبه شد و نه تنها پشیمان 

بلکه توبه کار شــد و خداوند توبه اش را پذیرفت. 
پس تفاوت انسان با فکر پلید و فکر پاک در همین 
است که اگر در اثر خطایی کاری کرد مخلص توبه 
می کند ولی غیر مخلصان توبه نمی کنند هرچند 
پشیمان شود.)اعراف، آیات 30 و 31؛ بقره، آیات 

35 تا 37؛ طه، آیه 12(
به هر حال، پندار نیک و کردار نیک یا همان 
حسن فاعلی و حسن فعلی دو شرط اصلی قبولی 
اعمال و طاعات بندگان اســت و خداوند به این 
دو شــرط است که کاری را می پذیرد و برای آن 

پاداش قرار می دهد.
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اشاره
   در این مقاله، جال و جمال شعر انقاب را در 
دوازده آینه بی غبار به تماشا می نشینیم. آینه های 
روشنی که هر چند از دام تعلق زمین رسته و به 
آسمان پیوسته اند، ولی ما همچنان می توانیم در 
لحظه های دلتنگی، حاوت هم نشینی و هم نفسی 
با آنان را با زمزمه آثارشان تجربه کنیم. دوازده 
آینه ای که آمیزه ای از »آب و خرد و روشنی« اند. 
در این نوشــتار، عاوه بر معرفــی اجمالی این 
چهره های ماندگار، با ترنم و تبسم شعری، یاد و 

خاطره زال شان را گرامی می داریم. 
   در بخش نخست، جال و جمال شعر انقاب 
را در سه آینه روشن به تماشا نشستیم. اینک در 
بخش دوم، شما را دعوت به تماشای جال و جمال 
شعر انقاب در سه آینه دیگر می کنیم. آینه های 
روشنی با نام و نشان: حمید سبزواری، مشفق 

کاشانی، و سلمان هراتی.
آینه چهارم: حمیدسبزواری

   »حمید سبزواری«)1( راـ  بی هیچ تردیدیـ  باید 
از سرآمدان و پیشکسوتان شعر انقاب اسامی به شمار 
آورد که آثارش بر محور تفّکر اسامی و شیعی شکل 
گرفته و بالیده است. قصیده سرایی دین مدار، انقابی و 
معترض، با گرایشی »خراسانیـ  عراقی« در سبک بیان 
و زبان. شــاعری که در کوران قهر و بی مهری شاعراِن 
عصر شکســت، با شوری انقابی و لهجه ای آفتابی، از 
گل بانگ خجسته ظفر و شکوفایی لبخند سحر گفت، 
و برای باروری و بالندگی شــعر انقاب اسامی سنگ 
تمام گذاشــت. از همین رو شــعرش را به راســتی و 
درستی می توان »تاریخ منظوم انقاب اسامی« نامید. 
عاوه بر این، نام بلند او تداعی کننده  سرودهای ماندگار 
و خاطره انگیزی ســت که با ذهــن و زبان مردم ایران 
پیوند خورده است؛ ســرودهایی که در سینه و آیینه  
آنها می توان فراز و نشــیب های تاریخ انقاب اسامی 
را به روشنی به تماشــا نشست. سرودهایی همچون: 
»خمینی! ای امام!، برخیزید  ای شهیدان راه خدا!، این 
بانگ آزادی ســت، آمریکا! آمریکا! مرگ به نیرنگ تو، 

.»شهید مطّهر، این پیروزی خجسته باد، و
   موضوع و محور اصلی و اصیل اکثر سروده های 
حمیِد شعر انقاب، »درد دین« بود و قّصه  شیرین. از 
همین رو آن پیر دردآشنا هر گاه قصد قصیده می کرد، 
از پیروزی میهن می گفت و شکست اهریمن؛ چرا که 
در مکتب انسان ساز اسام آموخته بود که میهن چون 
جان است و عشِق به آن از »ایمان«، و با چشم خویش 
دیده بود اله های بردمیده از خون جوانان وطن را. به 
همین خاطر در دوران دفاع مقّدس که میهن اسامی 
ناجوانمردانه مورد هجمه قدرت های استکباری شرق و 
غرب قرار گرفته بود، مؤمنانه و عاشقانه برای سربلندی 
ایران و پیروزی دلیران شــعر می سرود؛ شعرهایی که 

جان مایه  اصلی آنها عشق و امید و حماسه بود:
»ای خصم! امان خورد و خوابت ندهیم

تا از دم تیغ تشنه آبت ندهیم
از صلح مگو سخن که در پهنه  رزم

جز برق ساح خود جوابت ندهیم«)2(
   ســبزواری که زخم جان سوز کودتای ۲۸ مرداد 

در آستانۀ چهلمین روز درگذشــت ابوالفضل زرویی نصر آباد، برای 
تســای دل ســوختۀ خویش، یاد می کنیم از او که قبل از هر چیز، در 
تار و پود وجودش ، نقش انســانیت و گوهر معرفت، جلوه گری داشت و 

می درخشید. 
و به راستی اگر انسانیت و معرفت که سرچشمۀ همۀ بزرگی ها به شمار 
می روند، از وجود آدمی منها شوند، دیگر برای او چه می ماند جز پوسته ای 
میان تهی، برکشیده بر اندامی که درونش همه باد غرور است و هوای نفس. 
 و خوشا ابوالفضل زرویی نصرآباد را که انسان بود و معرفت داشت و 
با وقوف به وجه انسانی خویش و شناخت مردم و زمانه و جغرافیایی که 
در آن می زیســت ، در انجام رسالتی که دو عنصر انسانیت و معرفت بر 

عهده اش گذاشته بود، نیک فرجام شد. 
 زنده یاد زرویی که بعد از انسانیت و معرفت به گوهر وجودی خویش و 
درک فلسفۀ زندگی و حیات معنوی، در زمینۀ طنز و طنز نویسی سرآمد و 
صاحب نظر بود، به گواهی نوشته ها و آثارش، صرفا نمی نوشت و نمی سرود 
برای اینکه نوشته و سروده باشد ، بلکه قلم در دست او، وسیله ای بود برای 
بیان هر آنچه که گفتنش ضروری می نمود و در نهایت حرکتی داشــت 
در مســیر روشــنی و کمال گرایی... و در این طی طریق ، که غالبا هم 
راهی ســخت و ناهموار و البته دور و دراز پیش روی دارد، زرویی از ابزار 
طنز به عنوان جاده صاف کن مســیر دشوار استفاده می کرد تا روندگان، 
راحت تر و زود تر به مقصد برسند و به لطف قلمی که تلخی را به شیرینی 
می آمیزد، همراه و همدل شــوند با حقیقتی که در پس واقعیات تلخ و 

شیرین زندگی و دنیای ما وجود دارد.   
کشــش و جذابیت آثار زنده یاد زرویی، چه در نوشته های طنز و چه 
در شعر هایی که از وی به یادگار مانده، چنان است که خواندن چند سطر 
از نوشــته ها و یا ابیات آغازین سروده هایش، مطالعه کنندگان با ذوق را، 
تا نقطۀ پایان، به دنبال خود می کشــاند و حاصل کار برای خوانندگان، 
حظ معنوی و انبساط روحی است، همراه با نکته هایی که یاد گرفته و بر 

دانسته های خویش افزوده اند.  
       با همۀ محاســن و امتیازاتی که برای قلم شــیرین و نوشته های 
منظوم و منثور زرویی در عرصۀ طنز و طنز پژوهی می توان بر شمرد، اما 
جلوۀ بارز و بسیار ارزشمند آثار وی، صداقت و نجابت نهفته در قلم او بود 
که به نوشته هایش تشخص و تمایز می بخشید و در روزگاری که جمعی 
از بی هنران، جایگاه و مرتبۀ طنز را، از نظر محتوایی با لودگی و بیان نازل 
و تهوع آور تمایات نفسانی و از لحاظ ساختاری نیز با بی مزه گی مطلق، 

فروکاسته اند، آن صادق جوانمرد، همواره حرمت قلم را، پاس می داشت و 
در عین حال که با نیش تیز و تند آن، نابکاران را هدف قرار می داد و نا به 
سامانی های جامعه و پدید آورندگان آن را نشانه می گرفت؛ اما هیچگاه به 
تبع آن گوهر انسانی و معرفتی که در ذات او بود ، قلم را به جانب سخافت 
کام و آلودگی مضمون نراند و جز به انصاف و در پوشش نجابت ننوشت. 
 اگــر چه از روزگاران پیشــین تا کنــون و از ادبیات قدیم تا جدید، 
خوشبختانه نویسندگان طنز فراوان داشته ایم و طنز نویسان خوشنام و 
توانمندی همچنان داریم ، اما اقتضای تغییر و تحوات عصر حاضر و به 
ویژه زمانه و مردم و محیطی که در آن زندگی می کنیم ، ایجاب می کند 
به اثر بخشــی و کار گشــایی طنز و طنز نویسی بیشتر اهمیت بدهیم و 
همزمــان، به ضرورت ابداع و نــو آوری در قلمرو نگارش طنز مکتوب و 
متعاقب آن طنز نمایشی ، توجه کنیم و طنز را جدی بگیریم، طنزی که 
یک نوع خوب و مرغوب و درجه یک آن »طنز زروئیانه« می تواند باشد.

 طنزی که بروز آن از ســر درد باشــد و تلخی واقعیات را با نگرشی 
 عمیق و نگارشی شیرین، در محتوایی مناسب و ساختاری استادانه عرضه 

کند. 
 در بارۀ ابوالفضل زرویی، بســیار بیشتر از این ها باید نوشت که این 
کار، وظیفۀ اهل قلم و معاشران آن نیک مرد روزگار ماست و این مختصر، 
تنها ذکر خیری بود در آستانۀ چهلم کسی چون او که از دیگر امتیازات 
بزرگش، پیوستگی  و دلبستگی وی به حق و حقیقت و مظاهر عینی آن 
بود که نمونه اش قصیدۀ ماندگار و آشنای ایشان است در وصف آن بزرگ 

هم نامش )حضرت ابوالفضل علیه السام ( با این ابیات آغازین: 
شراره می  کشدم آتش از قلم در دست
بگو چگونه توان برد سوی دفتر دست؟

قلم که عود نبود آخر این چه خاصیتی است
که با نوشتن نامت شود معطر دست؟

حدیث حسن تو را نور می برد بر دوش
شکوه نام تو را حور می  برد بر دست

چنین به آب زدن، امتحان غیرت بود
و گرنه بود شما را به آب کوثر دست

چو دست برد به تیغ، آسمانیان گفتند:
به ذوالفقار مگر برده است حیدر دست؟

- شــفاعت ائمۀ اطهار ســام اه علیهم به ویــژه حضرت ابوالفضل 
علیه السام، دستگیرش و لطف بیکران خداوندی بر سرش سایه بان باد.

جمــال و جــال »شعر انقاب«
 در دوازده آینــــــه

  بخش دوم رضا اسماعیلی

زرویی
نیکمرد

نیکوسخن
 علیرضا چخماقی

1۳۳۲ را بر پیکر وطن دیده بود، در 1۵ خرداد 1۳۴۲ 
مؤمنانــه به ندای »هل من ناصٍر ینصرنی« حســین 
زمــان خویش لّبیک گفت و با ســاح شــعر، آماده  
جهادی فرهنگی شــد. چنانکه خود می گوید: »وقتی 
امام را شــناختیم، من سعی کردم آرمان های امام را 
در شــعرهای خودم مطرح کنم. با خودم فکر کردم و 
گفتم که خدا و پیغمبر چه گفته و این پیرمرد نیز چه 
می گویــد. در این پیرمرد، همان حقیقت را دیدم که 

شروع کردم به طرفداری از ایشان.«
   بدون شــک رمز ماندگاری این قصیده سرای 
انقابی و آزاده را باید پرداخت مؤمنانه و هنرمندانه 
به هویّت ایرانی ـ اســامی و ارتباط تنگاتنگ آثار 
او با آرمان ها و اندیشــه های طایه داران انقاب ـ 
بخصوص امام راحل و مقام معّظم رهبریـ  دانست. 

آرمان های مقدسی چون: استقال، آزادی، عدالت، 
وحدت جهان اسام، مردم سااری، ظالم ستیزی، 

مظلوم نوازی و... 
   پیــر و پدر شــعر انقاب اســامی در قصیده 
فاخر و اســتوار »در حریم وحی«، با استناد به بخشی 
از بیانــات معمار کبیر انقاب اســامی حضرت امام 
خمینی)۳( که به مناســبت کشتار حجاج خانه خدا 
در ســال 1۳66 و در جمع اعضای هیئت دولت ایراد 
فرمودند، با صراحتی انقابی و قابل ستایش به افشای 
ماهیت خبیث و پلید »آل ســعود« پرداخته است که 
زیر نقاب دروغین»خادم الحرمینی« و با حمایت های 
گسترده آمریکا و صهیونیسم مشغول خیانت به اسام 

و مسلمین هستند: 
وا مصیبت! کعبه در زنجیر شیطان بنگرید

مکه را چون یوسف مصری به زندان بنگرید
در حریم وحی، بانگ شرک و عصیان بشنوید

بر لوای عدل، نقش ظلم و طغیان بنگرید
در مقام قرب، آثار نفاق و افتراق

در سرای امن، رسم جور و عدوان بنگرید
در صفا و مروه و اعراف و مشعر روکنید
شرطگان را در کمین اهل ایمان بنگرید

در حرا، هّرای دژوانان غضبان بشنوید
در منا، سیمای دژخیمان سلطان بنگرید
لهو و لعب و میسر و ازام در مرآی عام

بنگرید از چارسو، با چشم گریان بنگرید
در فنای شرع، فریاد دریغا سر کنید

کفر مطلق، در لباس شرع و قرآن بنگرید!
پس عنان گیریداز بطحا سوی شهر رسول

هر چه از نادیده و نشنیده در آن بنگرید
در کنار روضه پاک رسول هاشمی

افترا بر شارع و بر شرع، بهتان، بنگرید
هر طرف بوزینه ای در کسوت روحانیون

گرم کفرآموزی خلق مسلمان بنگرید
از وقیحی چند، دعوی فقاهت بشنوید

وز سفیهی چند، اف علم و عرفان بنگرید
در بقیع آیید تا از فتنه »آل سعود«

آنچه بر عترت رسید، از آل سفیان بنگرید...)4(
آینه پنجم: مشفق کاشانی

   »مشفق کاشــانی«)۵( از غزل سرایان سرآمد 
و یکی از ســتارگان پرفروغ آسمان ادبیات ایران بود 
که بعید می دانم تا ســالیان سال، زمانه بتواند ادیب 
توانمندی مانند او را در دامان خود پرورش دهد. وی 
بیش از نیم قرن در عرصه شــعر و ادب ایران حضور 

فعال و تاثیرگذار داشت. 
   مشفق - بدون هیچ گونه اغراقی - اعتبار و آبروی 
غزل معاصر بود، و آثار گرانسنگ و ارجمندش میراثی 
عظیم و ماندگار برای شــعر و ادب پارسی. وجود پر 
برکت »غزل - مرد« بزرگی چون او، نشــانه باروری و 
بالندگی شجره طیبه شعر پارسی و سندی روشن بر 

اصالت و نجابت ادبیات ما بود. 
   آن ادیب مودب، به اذعان و شهادت بزرگان ادب 
دیروز و امروز، یکی از وارثان امین و بامنازع گنجینه 
هزار ساله شعر فاخر و نادر پارسی بود. گنجینه ای که با 
خون دل ها و رنج ها و ریاضت های استخوانسوز شاعران 
عاشــق و بلند آوازه ای چون فردوسی، موانا، سعدی، 
حافــظ، خیام و...از گزند آفات روزگار در امان مانده و 

به دست ما رسیده است. 
   استاد مشفق با دانش و بینش ادبی گسترده و 
تجارب ارزنده ای که داشت، برای نسل شاعران انقاب 
همچون شــبچراغی پرفروغ بود که به نو آمدگانی که 
تشنه زال روشنی و رستگاری بودند، راه را می نمایاند 
و آنان را از فرو افتادن در دامچاله های فرم محوری و 

معناگریزی باز می داشت.
   وی بعد از پیروزی انقاب نیز از اولین شاعرانی 
بود که به ندای معمار کبیر انقاب اســامی، حضرت 
امام خمینی)قدس سره الشــریف( لبیک گفت و به 
کاروان شــاعران انقاب که خود را با آنان هم قبله و 
هم قبیله می دانست، پیوست. وی در طول سال های 
بعــد از انقاب با تمام توان در کنار ملت ایران بود، به 
خصوص در دوران هشــت ســال دفاع مقدس که با 
همراهی رفیق شــفیقش زنده  یاد محمود شاهرخی، 
بــا گردآوری چندین مجموعه شــعر با موضوع دفاع 
مقدس، به مجاهدت فرهنگی پرداخت. این تاش پر 
برکت موجب شــد که شاعران دیگر نیز برای حضور 

در این عرصه انگیزه پیدا کنند.
   زنده یاد سید  حسن حسینی از شاعران شاخص 

و نام آور انقاب در کتاب»گزیده شــعر جنگ و دفاع 
مقدس که در ســال ۸1 از ســوی سوره مهر منتشر 
شده است،  به همراهی استاد مشفق با انقاب چنین 
شهادت می دهد:  »در میان پیشکسوتان شعر و بزرگانی 
که حضورشان برای جوانان انقاب مایه برکت و حرکت 
بوده و هست پس از مرحوم مهرداد اوستا باید نام مشفق 

کاشانی را با احترام بر زبان آورد.«
   زمزمه غزلی از او در ستایش حماسه آفرینی های 
ملت ایران که منجر به پیروزی غرورآفرین در دهه فجر 

و ۲۲ بهمن ۵7 شد، خالی از لطف نیست: 
بهمن آمد و گل ریخت، باغبان به دامانش

چلچراغ مهر افروخت، اله در خیابانش
سرزمین ایران را، با ستاره آذین بست

چون درخت فروردین، از شکوفه بارانش
فجر صادق است آنک، کز فروغ یزدانی

در طلوع آزادی، سر زد از گریبانش
پرده شفق گلگون، دامن فلق، در خون

بر سپهر نیلی فام، شاهد شهیدانش
زآستین ابراهیم، دست حق برون آمد

در نبرد تنگاتنگ، بت شکست و بنیانش
شور او خدایی بود، نغمه آسمانی بود

کز سروش غیب آمد، آفرین ز یزدانش
هم زمین به تکریمش، هم زمان به آیینش

هم فلک ثناگویش، هم ملک ثناخوانش)6(

آینه ششم: سلمان هراتی
   »سلمان هراتی«)7( از شاعران شاخص و جریان 
ساز نسل اول انقاب است که برای ایفای رسالت انسانی 
و اجتماعی خویش، پا به وادی ادبیات گذاشت و با خلق 
آثاری ارزشــمند، شجره طیبه شعر انقاب اسامي را 
بارور کرد. بسیاری از ادب دوستان او را با مجموعه شعر 
»از آســمان سبز« می شناسند که چاپ این دفتر در 
زمان خود حادثه ای خجسته در شعر بود. بدون اغراق 
باید گفت که صابت و حاوت بســیاری از شعرهای 
این دفتر که در ســال های آغازین انقاب و در طول 
دوران پرافتخار دفاع مقدس سروده شده اند، در ذایقه 
بسیاری از خوانندگان مشتاق و جدی ادبیات معاصر 

هنوز هم باقي مانده است.
   هراتی با مجموعه شــعر»از آسمان سبز« پا در 

وادی ادبیات گذاشــت و نام روشــن خود را در دفتر 
شعر انقاب اســامی به ثبت رساند. وی از شاعرانی 
بــود که ضمن اعتقاد به ضــرورت خطر کردن برای 
آفرینش ادبــي و با التزام به نوآوری، به این نکته نیز 
توجه داشــت که باید در مسیر اعتدال گام بردارد و با 
حفــظ اصول و قواعد به این مهم بپردازد تا در چاه و 
چاله بازی های لفظي، صوری و تکنیکي سقوط نکند، 
زیرا او بر این اعتقاد بود که شعر باید پلي برای ایجاد 
ارتباط صمیمي با مخاطب باشد و این مهم هیچ  گاه 
با دمیدن در تنور الفاظ مطنطن حاصل نمي شود، بلکه 
با دمیدن روح عشق و صداقت و تعهد در کالبد همین 

واژه های معمولي به دست مي آید. 
   همچنین هراتی را باید جز پیشــگامان شــعر 
اجتماعی انقاب - شعر اعتراض - دانست. چنانکه سید 
حســن حسینی در کتاب »گزیده شعر جنگ و دفاع 
مقدس« در باره سلمان گفته است: »اگر زنده مي ماند، 
یقینا صراحت و دردمندی اش او را به اصطکاک شدید با 
کج روی ها مي کشاند.«)۸( مجموعه »از آسمان سبز« 
او دربردارنده نمونه های موفق و قابل تاملی از این ژانر 
ادبی است. برای نمونه شعر»زمزمه جویبار« او به عنوان 
یک نمونه موفق از شعر اجتماعی دهه 60 قابل بررسی 
اســت. سلمان در این ســروده پرتپش و موضع مند، 
هنرمندانه به ترسیم سیمای سیاه و غیرانسانی جامعه 
»ارباب و رعیتی« پرداخته اســت. وی که خود یکی 

از زخم خوردگان نظام ستمشــاهی است، در»زمزمه 
جویبار« به تداوم حاکمیت ارزش های پوسیده ارباب 
و رعیتی در جمهوری نوپای اسامی که برای تحقق 

»عدالت علوی« بنا شده، شدیداً معترض است:
چرا عبداه به شهر نیاید؟ 

وقتی ارباب به ناموسش چشم دارد
 مادر می گویــد: چرا هنوز حق با ناصرخان 

است؟! 
چرا سهم عبداه جریب جریب زحمت است 

و حسرت
و سهم ناصرخان

هکتار هکتار محصول است و استراحت؟ 
مگر عبداه، زیر بوته به عمل آمده است

 که صاحب هیچ زمینی نیست؟ 

پس چرا عبداه فقط کاشتن را بلد است
 و ارباب برداشتن را؟

ما در مقابل آمریکا ایستادیم
اما چــرا هنــوز کیومرث خــان خرش 

می رود؟!«)9(
   هراتی هر چند در عرصه شــعر سپید موفق تر 
به نظر می رســید، ولی در ســرایش غزل نیز دستی 
توانا داشــت. زبان او در غزل ، زباني ســالم، منسجم 
و اســتوار، عاری از هرگونه غموض، تصنع و تکلف و 
پیراسته از کسره های اضافي و یا وصفي سهل انگارانه 
و ترکیب ســازی های »جدول ـ ضربي« است که در 
برهــه أي از تاریخ ادبیات بعد از انقاب، ســخت باب 
شــده بود. طراوت و دلنشــیني این غزل ها تا حدود 
زیادی مرهون پیوند مبارک قابلیت های موسیقیایي 
و فني غزل کهن با مؤلفه هاي زباني ســبک نیمایي 
اســت که محصول این پیوند در ذهن و زبان هراتی 
و اکثر شــاعران بعد از انقاب، زایش غزل هایي است 
 که اصطاحاً به آن »نو کاســیک« یــا غزل مدرن

 مي گویند:
دیروز اگر ســوخت، اي دوست! غم برگ و 

بار من و تو
امروز مي آید از باغ، بوي بهارمن و تو

آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه  هاي غم و درد
غیر از شب آیا چه مي دید چشمان تار من 

و تو؟
دیروز در غربت باغ، من بودم و یک چمن داغ

امروز خورشید در دشت، آیینه دارمن و تو
غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران

صد جویبار ست اینجا در انتظارمن و تو
این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی 

ما
برخیز با گل بخوانیم، اینک، بهار من و تو

اگر جان  برخیز!  این نسیم ســحر خیز،  با 
سپردیم

در باغ مي ماند، اي دوست! گل یادگار من و تو
چون رود امیدوارم، بی تابم و بی قرارم

من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو )10(
منابع و مآخذ:
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8 - حسینی، سیدحسن، گزیده شعر جنگ 

و دفاع مقدس، تهران، سوره مهر، 1381.
9 - هراتی، سلمان، دری به خانه خورشید، 
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یــــــــــ امـــــــپراطـــــو     ر

سحر دانشور

 اوهـــــــــــــــــــــــــا          م

همایون شــجریان با دختِر هنرمندی در 
مشــهد همخوانی می کنــد؛ فیلم همخوانی 
پخش می شود؛ شبکه های مجازی و اینستاگرام 
به پخش فیلم ضریب می دهند؛ حتی برخی 
روزنامه ها و سایت ها به این موضوع می پردازند؛ 
هوراهــا و هیجانات و ذوق زدگی ها از ســوی 
مخاطبین و هنرمندان و اصحاب رسانه سرریز 
می شود که: »همایوِن آوازِ ایران، فرزنِد خلِف 
خسرو آواز ایران، با دختری کم توان همخوانی 
کرده اســت!« روِح جمله و واکنش ها سرشار 
است از »شــگفتی«، »هیجان«، »تحسین«! 
می توان قطره  اشکی در گوشه چشِم گویندگان 

و مخاطبین هم متصور شد. 
اما این سلسله اتفاقات و واکنش ها »نشانه« 
چیست؟! چرا »حرکِت معمولِی« یک خواننده 
این گونه شــور و شعف و هیجان به »جامعه« 
تزریق می کند؟! چگونه می توان در جامعه ای 
که منابرش مدام از اصول اخاقی و انســانی 
می گویند، روانشناســان از اهمیت انسانیت و 
اخاق می گویند، استاتوس ها و پروفایل های 
مردم در پی انســانیت و اخاق اند یک »فعِل 
معمولِی اخاقــی« - می گویم فعِل معمولِی 
اخاقــی چون هرکِس دیگــری هم بود این 
گونه می کرد - این گونه پررنگ شده و جامعه 
را هیجان زده و مشعوف کند؟! حتی از زاویه ای 
بنیادین تر می توان پرســید آیا این »جامعه« 
است که در واکنش به چنین اتفاقاتی این گونه 

هیجان زده و خوشحال می شود؟! 
برای بررسی این اتفاق می توان از چند زاویه 

به آن نگریست:
کنش

از این زاویه می توان گفت فعِل اخاقی و 
کنِش صورت گرفته مهم اســت و از آنجا که 
اخاق و انسانیت از اولویت های اساسی جامعه 
اســت چنین حرکاتی مورد توجه جدی قرار 
می گیرد. اما آنچه ما دیدیم توجه نبود، بلکه 
شــگفتی و ذوق زدگی بود که در این صورت 
می توان گفت علیرغم اهمیت و جایگاهِ اخاق 
در کلمات و بیاِن بســیاری، عمِل خاصی در 
ســطح »جامعه« دیده نمی شود از این روی 
معدود کنش ها این گونه شگفت آور می شوند. 

کنشگر
در این زاویه آنچه مهم است فرِد کنشگر 
است، یعنی آنچه اتفاق را مهم کرده »همایون 
شــجریان« اســت. در این صورت می توان 
پرســید آیا جامعه از هنرمنداِن خود انتظار 
چنیــن برخوردهایی را ندارد که واکنشــی 
شــگفت زده و نادرگونــه با کنــش صورت 
گرفتــه از خود بــه نمایش می گــذارد؟! آیا 
»جامعه« شــجریان و شجریان ها را به مثابه 
بُتی می انگارد دور از دســترس و آسمانی که 
در چنیــن اتفاقی پا بر زمین نهاده و دســِت 
محبت بر سِر زمینی ها می کشد؟! هنرمندان 
چه جایگاهــی در »جامعه« دارند؟! بت هایی 
آســمانی اند یا هنرمندانی که حیاِت هنری و 
 اجتماعِی خــود را مرهون و مدیوِن مخاطب 

و مردم اند؟!

رسانه ها و شبکه های مجازی
رسانه ها و شــبکه های مجازی به عنوان 
منعکس کننده »کنِش اخاقی«، »واکنش های 
مردم« و حتی »جهت دهــِی واکنش ها« در 
این زاویه مهم اند! رســانه ها به چه چیزهایی 
اهمیــت می دهنــد و چرا و چگونــه به آنها 
ضریب می دهند؟! این شــگفتی از آِن رسانه 

است یا مردم؟!
جامعه

این زاویه به واکنش های مردم می پردازد: 
چه کسی شــگفت زده است و واکنش نشان 
می دهد؟! »جامعه« و »مردم« یا کســی که 
قدرِت انعکاس این واکنش ها را دارد؟! اصا ما 
در چنین اتفاقاتی با »جامعه« طرفیم یا عده ای 

معدود که خود را »جامعه« می پندارند؟!

در سؤال ریشه ای تر می توان پرسید کدام 
یک از این زوایا در شکل گیرِی چنین واکنشی 
موثرترند؟! واقعیت این است که هر چهار زاویه 
در یک چیز مشترکند و این  اشتراک آنها را به 
حلقه و مجموعه ای به هم پیوسته که از تاثیری 
خاص برخوردار است تبدیل می کند. آن نقطه 
مشترک یک چیز است: نقش آفرینِی »انساِن 

امروزی« در آنها!
»انساِن امروزی« کیست؟!

»انســاِن امــروزی« فردی اســت که به 
وسیله »رســانه ها« و »شبکه های مجازی«، 
»دستوراِت اخاقِی روانشناسی«، »پروفایل ها« 
و »اســتاتوس های مجازی«، »ســتاره ها« و 
»ســلبریتی ها« و »بت های هنری« را برای 
»خودش« بزرگ و بزرگ و بزرگ تر می کند. 
این انسان خودش را تماِم »جامعه« می داند 

و باید گفت به علت در دست داشتِن رسانه ها 
در پی ســاخت »واقعیتی جدید« و »تکثیر 
خود« در ایراِن امروز می باشــد. نکته اساسی 
برای شناخت و تعریِف بهتِر »انساِن امروزی« 
را می توان در نســبتش بــا مواردی همچون 
»رسانه ها«، »شبکه های مجازی«، »بتواره های 
هنری«، »جماِت نغز« و مواردی از این دست 
جست، آنجا که تکیه و توجه او و تمامی موارِد 
پیش گفتــه بر »کلمه« اســت. در حقیقت 
شاخص مهِم »انســاِن امروزی« توقِف او در 
ساحِت »کلمه« و فاصله ای است که با ساحِت 

»عمل« دارد.
او پای صحبت های روانشناسان را می شنود، 
جمات نغِز بزرگان را نقل می کند، استاتوس ها 
و پست های اینســتاگرامی اش را متناسب با 

افکار عالیه تنظیم می کند، با دوســتانش از 
اهمیت اخاق می گوید و به موجودی سرشار 
از اطاعات بدل می شود، بدون اینکه راهِ عملی 
کردِن دانســته هایش را بیاموزد و یا حتی در 
پی راهی برای عملی کردن آنها باشــد. او در 
جهانی می زید که »کلمه« اســاس آن است، 
در »اوهام« و »کلماِت زیبا« غرق اســت و در 
نتیجه این استغراق حس »خودموثرپنداری« 
در تمام سطوح جامعه در او تقویت می شود. 
همین اســت که با دیدِن فیلِم فعِل معمولِی 
ســلبریتی هایی که اساسی ترین بخش خلِق 
جهاِن اوهام و کلماِت پســندیده اند ذوق زده 
می شود و شگفت زده فیلمش را بازنشر می کند.

 در چنین جهانی بت ســازی های بیهوده 
از شخصیت ها رونق می گیرد و افعاِل مختلف 
آنها ضریب می گیرند. حال آنکه خلِق جهانی 

اخاقــی در گــرو عمــل بــه محدودترین 
دانسته هاســت و نه جمــع آورِی انبوهی از 
اطاعات درخصوص خوبی و فعل اخاقی و 
عمل نکردن به آنها، شرایطی که این روزها 

در آن غرقیم. 
ســیطره کلمات، خوشــی ها، اندوه های 
کاذب و غیر عملی که نشــان دهنده کوچ از 
ســاحِت عمل و کنشگرِی واقعی به ساحت 
انتزاع، مفاهیِم بیهوده، اخاق گرایِی رسانه ای 
و در یک کاِم »ساحِت مجازِ« زندگی است 
می تواند زمینه ســازِ ذوق زدگی هایی از این 
جنس شود. در حقیقت »انساِن امروزی« در 
فاصله گرفتن از بِعد عمل به آئین های ذهنی 
و تکرار کلمات برای ارضای خود رسیده و در 
پوچِی محض و بی نتیجه، خود را به این گونه 

دلخوشی ها که رنگ و بوِی خوبی می دهند 
ســرگرم می کند! در نتیجه »انباشِت کلمه« 
و »کاهش عمل« اســت که افعاِل معمولی 
شــگفت آور می شوند و پرســتِش فاعل و 
کنشگر جایگزیِن تاش برای تقویِت کنِش 

اخاقی می شود. 
چنیــن فضایــی را می تــوان رهــاورِد 
طبقه تحصیلکرده ای دانســت که خروجِی 
دانشگاه های امروزِ کشورمان است و با سیطره 
رسانه ها تقویت می شوند. باید گفت در فاصله 
عمیِق دانشــگاه ها و سیستم آموزشی امروِز 
کشــور با عملگرایِی اجتماعی و واقعیات و 
نیازهای جامعه، قشــری انباشته از کلمات 
شــکل گرفته که از ورود به ســاحِت عمل 
و خلــِق واقعیت عاجز اســت و تنها با تکراِر 
کلمات بــا توهِم عملکرِد مناســب، خود را 
مشغول به ساخت جهان اجتماعی می بیند. 
در کنار فضاهای مجازی، کافه ها و سینماها 
محلی جهت انتقاِل کلمات ایشان به یکدیگر 

در عالم واقع هم است.
انساِن امروزی با تکیه بر رسانه ها و با ابزاِر 
کلمات در حاِل ساخِت واقعیتی توهم زده و 
به دور از عمل برای امروز و فردای ماســت. 
ذوق زدگی ها و شــگفتی های حاصل از فعِل 
معمولی شجریان و شــجریان ها را می توان 
نشانی از رواِج بی عملِی انسانی دانست که در 
پی تکثیِر خــود در تماِم ایه های اجتماعی 
اســت. انسانی ترسناک که می تواند آینده را 

نیز به بازی بگیرد!

در حقیقت »انساِن امروزی« در فاصله گرفتن از بِعد 
عمل بــه آئین های ذهنی و تکرار کلمات برای ارضای 
خود رســیده و در پوچِی محض و بی نتیجه، خود را به 
این گونه دلخوشی ها که رنگ و بوِی خوبی می دهند 
سرگرم می کند! در نتیجه »انباشِت کلمه« و »کاهش 
عمل« است که افعاِل معمولی شگفت آور می شوند و 
پرستِش فاعل و کنشگر جایگزیِن تاش برای تقویِت 

،،کنِش اخاقی می شود. 
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صفحه 8
 یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ 

۲۹ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۳

به دنبال عملیات غرورآفرین والفجر 8 و کسب پیروزی ها و افتخارات شیرین به 
دست آمده در این عملیات فرماندهان نظامی برای یافتن منطقه مهم و استراتژیک 
به منظور طراحی و اجرای کامل یک عملیات بزرگ برای تعیین سرنوشــت جنگ 
ایران و عراق و به دســت آوردن خواســته های ملت بزرگ و غیور ایران در تعیین 

متجاوز و گرفتن غرامت جنگ و اثبات مظلومیت و حقانیت ملت شــریف ایران به 
کل جهان اقدام نمایند که همانا بنا به فرموده رهبر کبیر انقاب اســامی حضرت 
آیــت ا... امام خمینی)ره( که ما در جنگ انقابمان را به تمام جهان صادر خواهیم 
نمود ما در جنگ صدای مظلومیت ملتمان را به گوش جهانیان رساندیم. به همین 

منظور عملیات های متعدد، در مناطق مختلف جبهه ها طراحی و اجرا شــد مانند: 
از جمله سلســله عملیات فتح یک تا 10،عملیات نصر یک، دو و ســه و عملیات 

کربای یک تا پنج.
عملیات »کربای5« که توســط نیروهای سپاه پاســداران و ارتش جمهوری 
اسامی ایران طراحی و اجرا شد، در ضمن اعزام نیروهای داوطلب مردمی )بسیج( 
از سراسر کشورمان به منظور تأمین نیرو و برای اجرای عملیات سراسری تحت عنوان 
نیروهای سپاه یکصدهزار نفره حضرت محمد رسول اه)ص( صورت پذیرفت. منطقه 
عمومی بصره برای اجرای این عملیات سراسری و بزرگ انتخاب شد. دایل انتخاب 
این منطقه این بود که بصره تنها بندر بزرگ و قابل اســتفاده عراق برای دستیابی 
به خلیج فارس و دریاهای آزاد بین الملل بود، منابع غنی نفت و گاز طبیعی در این 
منطقه وجود داشت و خط لوله نفتی عراق به سایر کشورها نیز از بصره عبور می کرد، 
به طوری که با از دســت دادن این منطقه، رژیم بعث عراق از درآمد قابل توجهی 
محروم می شد. فاصله 90 کیلومتری بصره تا مرکز عراق یعنی شهر بغداد نیز مزید 
بر علت شد و... برای محاصره و تصرف کامل شهر بندری بصره، سه راه ممکن وجود 
داشت: منطقه هورالعظیم و هورالهویزه، شبه جزیره فاو، منطقه عمومی جنوب شرقی 

بصره که در مورد هر کدام از راه ها به اختصار توضیح خواهیم داد.
منطقه هورالعظیم و هورالهویزه: از طریق خشــکی به ایران مربوط نمی شــد 
بــه همین خاطر انتقال نیرو و تجهیزات و تدارکات امکان پذیر نبود. وجود مناطق 
باتاقی قدرت مانور نیروهای عمل کننده و جابه جایی ادوات سبک و سنگین مانند 
قوای زرهی و لجستیک و توپخانه امکان پذیر نبود و کارایی و عملکرد آنها را کاهش 
می داد و عملیات را طوانی تر می نمود و حفظ و نگهداری مناطق آزاد شده توسط 
نیروهای ایرانی را با مشــکل جدی روبرو می کرد. تجربه  پیروزی نسبی در عملیات 
خیبر و ناکامی در عملیات بدر، گواه بر این ادعاست. به همین دایل ذکر شده انجام 

عملیات در آن منطقه منتفی شد.

شبه جزیره فاو و منطقه امّرصاص: که عملیات کربای 4 در آن منطقه رخ داد و 
با خیانت عوامل نفوذی )منافقین( و همچنین همکاری تنگاتنگ اطاعاتی و عملیاتی 
نیروهای ویژه آمریکا و عراق ناموفق بود. به نحوی که بنا به اعتراف فرماندهان عراقی 
پس از جنگ که اظهار داشــتند با عکس ها و فیلم های ارسالی توسط ماهواره های 
آمریکا در خلیج فارس و از طریق ســفارت اُردن در اختیارشان قرار گرفته بود آنها 
توانستند حتی ساعت شــروع عملیات بزرگ کربای 4 را تشخیص داده و مقابله 
نمایند. برای نمونه اعترافات سرلشکر رفیق سامرایی رئیس دایره ضداطاعات ارتش 

عراق بر این مطلب صحه گذاشت. 
شروع عملیات کربای 5 

تاریخ شــروع عملیات 1365/10/19 ، ساعت شروع عملیات 22:00، منطقه 
عملیات: منطقه عمومی شــلمچه و جنوب شرقی بصره، رمز عملیات: یازهرا )س(، 
اســتعداد نیروهای دشمن عبارت بود از دو لشکر عملیاتی مهم و بزرگ مستقر در 
منطقه به عاوه یگان های گارد ریاست جمهوری عراقی و بخشی دیگر از یگان های 
ارتــش عراق که از جنبه هــای مختلف به کمک این دو لشــکر مهم آمده بودند. 
اســتعداد نیروهای ایرانی 215 هزار نفر که تحــت فرماندهی قرارگاه خاتم اانبیاء 
عمل می نمودند. این قرارگاه با تشکیل سه قرارگاه فرعی به نام های قرارگاه کربا ، 

قرارگاه نجف و قرارگاه قدس. 
می توان گفت بخش اعظم توان نیروهای مســلح ایران به این عملیات بزرگ 

اختصاص یافت تا بتوانیم حداکثر نتیجه از آن را حاصل نماییم.
 نتایج عملیات

 کشته و زخمی شدن بیش از 90 هزار نفر از نیروها و انهدام 81 تیپ و گردان 
دشمن، انهدام 700 دستگاه  تانک و نفربر و انواع ماشین آات سبک و سنگین دشمن 
بعثی عراق، انهدام 600 قبضه انواع توپ های ضدهوایی، انهدام 400 دستگاه ساح 
ســنگین و نیمه سنگین دشمن و سرنگونی بیشتر از 80 فروند هواپیمای جنگنده 

مدرن دشــمن که شامل بیست درصد هواپیماهای موجود در نیروی هوایی عراق 
بود. این عملیات همچنین ضربه ســنگینی به نیروی هوائی دشمن وارد نمود و تا 
مدت ها از فعالیت مؤثر آن در منطقه کاســته شد. در مقابل، جان تازه ای به کالبد 
نیروی هوائی ارتش جمهوری اســامی ایران دمیده شد. اسارت دوهزار و 300 نفر 
از نیروهای دشــمن، آزاد سازی بیش از 160 کیلومتر مربع از اراضی شرق بصره و 

استقرار در 10 کیلومتری بصره و پانصد متری تاسیسات پتروشیمی بصره.
آثار بین المللی پیروزی در عملیات کربای 5

 با ظهور عائم شکست دشمن، ناو هواپیما بر جان اف کندی با تجهیزات کامل 
بــرای نجات نیروهای عراقی به منطقه اعزام شــد. حضور فعال ناوگان های نظامی 
آمریکا و انگلیس و فرانسه و شوروی به منظور حمایت از صدام و نیروهای نظامی 
عراق و دخالت در جنگ به نفع عراق برای جلوگیری از شکســت قطعی عراق. به 
نحوی که آنها اعام کردند تمام کاروان های نفتکش اعزامی به بنادر کشورهای حوزه 
خلیج فــارس که متحد عراق در جنگ بودند به خاطر جلوگیری از حمله نیروهای 
ایرانی به آنها اســکورت خواهند نمود، چرا که ایران اعام کرده بود در صورتی که 
عراق کاروان های تجاری و نفتکش ما را مورد حمله قرار دهد ما نیز مقابله به مثل 
خواهیم کرد و متحدان آن را هدف حمله شدید قرار خواهیم داد. به همین منظور 
نیروی دریایی سپاه پاسداران همزمان با عملیات کربای 5 به منطقه اعزام گردید.
تصویب قطعنامه 598 توســط شــورای امنیت سازمان ملل و تأکید بر بخش 
مهمی از حقوق حّقه جمهوری اســامی ایران و آن همــه موفقیت، مرهون ایثار 
خانوادة شــهدا و جانبازان و آزاد گان و ایثارگران کشــور بــود که موجب برقراری 

امنیت کامل کشور ما شد. 
آب دریا را اگر نتوان کشید

هم به قدر تشنگی باید چشید.
 عباداله حنیفه زاده

عروســک هایم را می شمارم؛ سنجد، فسقلی، 
پنبــه ای و... همه هســتند. هزارپایــی را هم که 
تازه خریده ام برمی دارم و در ظرف بزرگ ســفالی 
می گذارم.از مدرســه تا کیهان بچه ها نیم ساعتی 
در راهم. جلوی نگهبانی به جوان خوشــرویی که 
آنجاست، می گویم برای جشن تولد کیهان بچه ها 
آمده ام، با لبخند می گوید: »بفرمایید، خیلی خوش 

آمدید!«
از پله هــا باا می روم تا به طبقه کیهان بچه ها 
می رسم. جلوی در بادکنک های صورتی و نارنجی 
با آویزهایی که برق می زنند، خبر از یک جشــن 
بزرگ دارند؛ جشن تولد63 سالگی کیهان بچه ها!

این جشن با  شماره 3000 کیهان بچه ها همراه 
شده است. وارد دفتر قدیمی ترین مجله کودک و 
نوجوان ایران می شوم. میز و صندلی ها چیده شده و 
کیک بزرگ تولد با طرح روی جلد تازه ترین شماره 

یعنی 3000 تزیین شده است. 
میهمانان این جشــن خانواده عزیز شــهدای 
مدافع حرم هســتند. دوســتان کیهان بچه ها با 
لبخندی که پر از امید و شادی است به میهمانان 
خوش آمــد می گویند. خانواده شــهدا یکی یکی 
می آیند و کم کم صندلی ها پر از بازی و سرو صدای 

بچه ها می شود.
یاســین کوچولو فرزند شــهید قاضی خانی با 
شیطنت کودکانه اش دنبال من می آید تا عروسک 
سنجد را ببیند. سنجد را از کیسه بزرگ عروسک ها 
بیرون می آورم و با زبان کودکانه به یاســین سام 
می کنم. یاسین با خوشحالی جواب سام سنجد 

را می دهد.
یاسین چهارســاله، نهال هفت ساله و محمد 
متین 10 ســاله سه یادگار شــهید قاضی خانی 
هســتند. روی لباس دو برادر عکس پدرشــان به 
چشم می خورد. نهال هم همان دختری است که 
یکی دو ســال پیش، در دیدار با رهبر عزیزمان از 
او خواسته بود عمامه اش را به او بدهد و رهبرمان 
کاه صورتی و زیبایی را به او هدیه داده بود. نهال 

کاهش را هم به جشن کیهان بچه ها آورده بود.
دوســتان کیهان بچه ها، بــه بچه ها کاغذ و 
قلم می دهند تا نقاشــی بکشــند. محمد متین 

قاضی خانــی تا برگه را می گیــرد می گوید: »من 
داعش را می ِکشم!« آقای دانشور)سردبیر کیهان 
بچه ها( هم سریع می گوید: »داعشی را باید کشت!« 
یادم می آید ظلمی که داعشــی ها در حق  اسام 
و مسلمانان کرده اند، صفحات سیاهی را به تاریخ 

اضافه کرده است.
دوست نوجوان مان محمد صالح شفیعی که به 
همراه پدرش، از دبستان رفاه میهمان جشن شده اند، 
با صدایی دلنشین قرآن می خواند. جشن شروع شده 
و من مانده ام این همه عروســک را چطوری روی 
صحنــه بیاورم. می خواهم از صالح کمک بگیرم. او 
می آید و عروسک بره سفید را می گیرد. در همین 
موقــع نهــال از جایش بلند می شــود و می گوید: 

»می شود من هم اردک طا بشوم؟«
من با خوشحالی می گویم: »بله که می شود!« 
بعــد از نهال، بقیه بچه ها هم یکی یکی می آیند و 
عروسک ها را در دســت می گیرند. از خوشحالی 
نمی دانم چکار کنم فقط در دلم می گویم: »خدایا! 

شکرت.«
دو نفر از دوستان پارچه گلداری که آورده ام را 
در دست می گیرند تا بچه ها پشت آن پنهان شده 

و نمایش شان را اجرا کنند.
من اول شعر مهر قشنگ را می خوانم.

وقتی که مادر می رود
در باغ سبز جانماز
پهلوی او می ایستم

من نیز می خوانم نماز

امروز او بعد از نماز
بر روی مهرش بوسه کاشت

آن مهر را برداشت او
بر روی چشمانش گذاشت

پرسیدم از مادر: »مگر
این مهر تو مال کجاست؟«
او گفت: »این مهر قشنگ
از خاک پاک کرباست !«

در حال اجرای برنامه هســتیم که یک دفعه، 
مدیر مســئول کیهان، آقای شــریعتمداری وارد 
دفتر کیهان بچه ها می شــود. با عروسک ها به او 
سام می کنیم. لبخند بر لبان آقای شریعتمداری 

و میهمانان جشن، نقش می بندد.
آقای دانشور هم عکس می گیرد و هم خیلی 
مواظب کیک تولد اســت. چند تا از کوچولوها را 
می بینم که خودشــان را به کیک رسانده اند و به 

آن ناخنک می زنند!
وقتی قرار می شود عکس بگیریم همه بچه ها 
و همراهان را صدا می زنیم تا بیایند. آقای محمد 
حسین صلواتیان مدیر مسئول کیهان بچه ها اول به 
میهمانان خوش آمدید می گوید و بعد از 63 سالگی 
کیهان بچه ها می گوید و مقدس بودن این عدد به 

دلیل سن پیامبر اکرم)ص( و حضرت علی)ع(.
برای بانمک شدن برنامه، یک عروسک بزرگ 
هزارپــا را هم آورده بودیــم. آن را در یک ظرف 
ســفالی بزرگ مخفی کرده بودیم. وسط  برنامه 
آقای شفیعی که از مربیان هنرمند است، از جایش 
بلند شــد و گفت: »آقا من یک بسته دارم!« همه 
برگشتند و کنجکاوانه به ظرف سفالی نگاه کردند. 
وقتی ظرف را در دست گرفتم و هزارپای بزرگ 
با آن همه جوراب رنگارنگ را بیرون کشیدم، بچه ها 
با شادی به آن نگاه می کردند و منتظر بودند ببینند 

کی پاهای آخر هزارپا بیرون می آیند!
به یادگار شهدا نگاه می کنم و از لبخندشان شاد 
می شوم. در کنار فرزندان شهید قاضی خانی، رضوانه 
باغبانی، اسماء حسینی، ریحانه و فاطمه پورهنگ 

و محنا گودرزی هم حضور دارند. 
محنا دختر سه ســاله شهید حسینی جشن 
تولــدش با کیهان بچه ها همزمان شــده اســت. 
چاقوی پاســتیکی بریدن کیک تولد را به دست 
او می دهنــد. محنا ماتش برده و به اطرافش نگاه 
می کند. بااخره کیک تولد ابه ای لبخند غنچه ها 

و صلوات بزرگترها بریده می شود. 
کیک را می برند برای قســمت کردن . در این 
فرصت آقای شــریعتمداری مدیر مسئول کیهان، 
می آید و وقتی روبروی خانواده شــهدا می ایستد، 
شانه هایش می لرزد و اشک چشمانش را پر می کند.

آقای شریعتمداری می گوید: »شما شهدا را از 
دست نداده اید بلکه آنها را به دست آورده اید.« بعد 
از خانواده شهدا می خواهد که برای ادامه دهندگان 

راه شهدا دعا کنند. 
بشــقاب های کیک را می آورنــد و میهمانان 
دهانشان را شیرین می کنند. از طرف کیهان بچه ها، 

به فرزندان شهدا، هدایایی تقدیم می شود.
من به دیوار کیهان بچه ها نگاه می کنم. عکس 
زنده یاد آقای امیرحســین فردی را می بینم. انگار 

آقای فردی هم خوشحال است.
 چنــد عکس یادگاری کــه می گیریم، زمان 
خداحافظی می رســد. بچه ها دست مادرانشان را 

می گیرند و از کیهان بچه ها می روند.
دفتر مجله خالی می شود اما لبخند فرزندان شهدای 

مدافع حرم در باغ کیهان بچه ها یادگاری می شود.

*با شهید خوش لفظ کجا و چطور آشنا شدید؟
ازســال های دور در محله شترگلوی هنرستان، بچه 
محل و همسایه بودیم، اگرچه مدرسه هایمان از هم جدا بود 
اما همسایه دیوار به دیوار دلم شده بود در رفاقت.بحبوحه 
پیش از انقاب بود و با علی و شــهید بهرام عطائیان در 
مبازرات انقابی ریشه دواندیدم و جنگ شد و دوشادوش 
هم داوطلب رفتن به جبهه شدیم.در اوایل پیروزی انقاب، 
14 ساله بودیم اما انقاب کاری با جوانان و نوجوانان کرده 
بود که سن و سال بی معنا شده بود و جربزه و شجاعت و 

داورمردی جای آن را گرفته بود.
آن روزهــا امنیت در کوچه و خیابان شــهر دغدغه  
بود و چون هنوز نیروهای انتظامی و نظامی، انســجام و 
ســاماندهی دقیقی نداشتند از نیروهای کمیته برای این 
منظور استفاده می شد، من و علی هم مدتی در تیم های 
تأمین امنیت و حفاظت محات حضور یافتیم و با هم در 

کمیته فعال شدیم.
جبهه و جنگ تمام هّم و غّم آن روزهای ما و بسیاری 
از جوانان بود و علی تا پایان جنگ، زخم ها و جراحات بسیار 
از این رهگذر به خود دید.به قول دوستان از هر عملیات، 
یک نخود بر می داشت حاا گاهی این نخود ترکش خمپاره 

بود و گاه گاز بمب های شیمیایی. 
*دوستی تان تا کجا تداوم یافت؟ بعد از جنگ 

هم همان قدر صمیمی بودید؟
شهید خوش لفظ بعد از جنگ در سپاه انصارالحسین)ع( 
همدان مشغول به کار شد اما من خارج از فضای نظامی کار 
و زندگی می کردم. البته پس از مدتی او هم فضای کاری 
خارج از درجه و سردوشــی و اسم و رسم را ترجیح داد و 
از این فضا جدا شــد اما ارتباط ما در هر حال، صمیمانه 
و برادرانــه تا زمان شــهادتش تداوم یافــت و در آخرین 
ماقات مــان، حدود یک ماه پیش از شــهادتش باهم به 

دیدار حضرت آقا رفتیم.
با شهید خوش لفظ  *از ماجرای آخرین دیدار 

برایمان بگویید.
یک ماه پیش از شهادتش به دیدار مقام معظم رهبری 
رفته بودیم و آقا با همان طمأنینه و آرامش، با همان لبخند 
و حرف های دلگرم کننده اش برای ما خاطره ای به یادماندنی 
ساختند و تصاویر آن دیدار حاا همه جا منتشر شده است.

چنــد روز بعد از این دیــدار، به من زنگ زد و با ناراحتی 
به من گفت آقا خیلی تنهاست، آن روزها نگرانی هایی در 
مســائل سیاسی کشــور و برجام بود که علی را به شدت 
نگران کرده بود. احســاس می کرد حرف و سخن رهبری 
روی زمین مانده اســت و کسی پشتیبانش نیست، مدام 
به ما تلنگر می زد که آقا را تنها نگذارید.و حتی گاهی به 
ما می گفت اگر جدی و محکم در پشــتیبانی از آقا وارد 
شده بودید، انتخابات ریاست جمهوری طور دیگری رقم 
می خورد و بحث برجام و مذاکره با آمریکا پیش نمی آمد 

و حرف ایشان روی زمین نمی ماند.

»خـوشلفظ«
سراپااخاص

بـود

زهرا بیگدلو- خبرنگار کیهان در همدان :
سالی گذشت و زخم های تنش به دلم ما زخم نشاند اما او که نامش علی و شهرتش 
خوش لفظ بود خوش معنا و خوش زخم بر آستان حضرت دوست حاضر شد و اخاص، 

او را خوش عاقبت کرد.
این روزها اولین سال روز عروج »علی خوش لفظ« را پشت سر می گذاریم که رهبر 
خوبان، عنوان خوش زخم و خوش معنا هم به او داده بود.او سال ها با درد و رنج جراحات 
جنگی و تن زخم خورده از بمب های شــیمیایی زندگی کرد و دم برنیاورد چون همه 
جانش لبریز از شوق وصال یار بود و حاا به آرزو و خواسته دیرین رسیده است.علی 
خوش لفظ، شخصیت اصلی کتاب وقتی مهتاب گم شد حاا یک سال است به همرزمان 

شهیدش پیوسته و ما تاش می کنیم او را در کام یاران حاضرش جست وجو کنیم.
وقتی دردهای جانبازی را از یاد می برد...

کریم مطهری از آنهاست که شمار دوستان و یاران جبهه  دیده اش از حساب گذشته 
و از هر کدام خاطره و حاوت ارتباط و شاید داغ هجران برایش به یادگار مانده است.
دوست دیرین شهید خوش لفظ بوده و حاا گنجینه ای از اسراری است که رفیق 
سفرکرده پیش او به یادگار گذاشته است، با او گفت وگو کردیم تا شاید در کام او»علی 

خوش لفظ« را دوباره ببینیم و بشناسیم. 

تاریخ هر ملتی هویت مردمان آن سرزمین را شکل می دهد و چراغ راه آیندگان محسوب می شود. 
برای برخی کشورهایی که به لحاظ قدمت سابقه کهنی ندارند این تاریخ چنان اهمیت پیدا می کند که 
با بی شرمی دست به جعل تاریخ می زنند تا به دروغ پیشینه ای درخشان برای آیندگان خویش ترسیم 
کنند. در این میان، برخی کشورها نیز با بی اعتنایی به تاریخ پربار کشور خود زمینه ناکارآمدی و غفلت از 

یک گذشته پربار را برای آیندگان خود رقم می زنند.
کتاب »خط مقدم مبارزه« به قلم شیوا و هنرمندانه خانم فائضه غفارحدادی یکی از برگ های درخشان 
تاریخ سرزمین ماست. این نویسنده فهیم توانسته با قلمی هنرمندانه یک واقعه تاریخی و حماسی لبریز 
از روح کارآمدی فرزندان داور ایران اسامی را در هشت سال دفاع مقدس با نثری داستانی اما مستند 
به رشته تحریر درآورد و برای آیندگان ماندگار کند. نویسنده کتاب البته توفیق داشته اسناد، مدارک و 
مجموعه بسیار مطلوبی از سوابق این موضوع تاریخی را در اختیار داشته باشد که معمواً چنین گنجینه ای 
از سوی مراکز مرتبط با چنین موضوعاتی به لحاظ وجود اسرار نظامی و امنیتی خیلی کم و به ندرت در 
اختیار اهالی قلم قرار می گیرد، که الحق وی قدردان منابع موجود بوده و توانسته با هنرمندی چندین 
خط داســتانی را همزمان جلو ببرد و کتابی جذاب، پر از تعلیق و کشــش داستانی، و آمیخته به مسائل 

نظامی، عاطفی و تاریخی را عرضه کند.
کتاب »خط مقدم مبارزه« روایت داســتانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت 
زندگی شــهید حســن طهرانی مقدم، بین سال های 1363 تا 1365 اســت. اینکه ما در کتاب یادشده 

همزمان با آگاهی از یک برهه تاریخی مهم و سرنوشت ساز از کارآمدی و تاش فرزندان غیور این آب و 
خاک، وقایع زندگی شخصی یک فرمانده جوان و داور کشورمان در هشت سال دفاع مقدس را هم مرور 

می کنیم بر جذابیت اثر افزوده است.
خانم فائضه غفارحدادی توانسته با دقت و ظرافت چنان فضاسازی خوبی از محیط های وقوع ماجرا ارائه 
دهد که مخاطب، خودش را در آن محیط ها حاضر می بیند و این هنرمندی بر غنای اثر نگارش شده می افزاید.

تلفیق فضای عاطفی با فضای سخت نظامی و جنگی، پس از نشان دادن اقتدار، توانمندی و کارآمدی 
جمعی از قهرمانان وطن، شاید مهم ترین ویژگی این کتاب است که صحنه هایش بسیار است. این موضوع 
بویژه در ارتباط با زندگی خصوصی قهرمان اصلی کتاب، با عرضه کردن نامه های لبریز از عاطفه و احساس 
یک زن و شوهر جوان، فضای دلنشینی را به مخاطب ارائه می دهد. غیراز این، در سراسر کتاب نیز ما با 
چنین تلفیق هنرمندانه ای مواجه هستیم. به عنوان مثال نویسنده اثر در صفحه 47 این کتاب ارزشمند 
با هنرمندی از نحوه تشویق افسران سوریه ای در سالن غذاخوری پادگان نظامی آن کشور نهایت استفاده 
را کرده تا نشان دهد شخصیت و قهرمان اصلی ماجرا یعنی حسن طهرانی مقدم طرفدار یکی از تیم های 

فوتبال کشورمان است. 
مطالعه این اثر ارزشمند چنان غرور و عزتی به مخاطب عرضه می کند که وی ناخودآگاه آرزو می کند 
کاش در آن مقطع حضور داشت و می توانست در جمع قهرمانان آن حماسه عظیم یعنی راه اندازی یگان 
موشکی کشور در اوج جنگ تحمیلی در حد یک سرباز نگهبان به آنان کمک می کرد. این آرزو حداقل 
برای راقم این سطور در حد یک حسرت عمیق بجا مانده است، تا جایی که حین مطالعه کتاب خداخدا 
می کردم صفحات پایانی »خط مقدم مبارزه« کش بیاید و زود تمام نشود؛ تا بیش از پیش بر ایرانی بودن 
خودم افتخار کنم و از داشتن هموطنانی چنان داور بر خود ببالم. من این کتاب590 صفحه ای را چند 
روز پی در پی خواندم و لذت بردم تا تمام شد. جذابیت کتاب به گونه ای بود که به قول کتابخوانان حرفه ای 

نمی شد آن را زمین گذاشت.
شــایان ذکر اســت که تأکید کنم حین مطالعه این اثر گرانقدر  تا اان و تا همیشه، این افسوس بر 
جانم باقی خواهد ماند که کاش مسئولین فعلی دولتی در ماجرای برجام قبل از انجام هرگونه مذاکره، 
این کتاب ارزشمند را مطالعه می کردند و با چگونگی توکل و اقتدار فرزندان ایران اسامی آشنا می شدند 
تا شاهد فضاحت فعلی در زمینه سیاست خارجی نباشیم، هر چند که دل خوش داریم با درایت رهبری 
فرزانه از این پیچ تاریخی نیز عبور کرده و ننگ بجا مانده از بی تدبیری مذاکره کنندگان برجام را پشت 

سر خواهیم گذاشت.
در خاتمه آرزو می کنم متصدیان فرهنگی، نظامی و علمی مرتبط با موضوع در کشورمان با عنایت 
ویژه به این اثر ارزشمند تمهیداتی بیندیشند به عنوان سندی از عزت، اقتدار، خودباوری، ایمان، مجاهدت، 
تاش، اعتماد به ایران و ایرانی و از همه مهم تر اعتماد و اعتنا نکردن به دول خارجی در موضوعات مهم 
و حساس کشور، این کتاب در مدارس و دانشگاه های کشور تدریس شود و نسلهای بعدی  و مدیران و 
متخصصان آینده کشورمان ضمن آشنایی با سندی از اقتدار پیشینیان خود، با عزمی جزم بدون دلبستگی 
به بیگانه، به ساختن و آباد کردن کشور بپردازند. ان شاءاه.                              امیرحسین انبارداران

گزارشی از حضور فرزندان شهدای مدافع حرم
 در جشن ۶۳ سالگی کیهان بچه ها

پـروازشـاپـرکهـا
محمد عزیزی )نسیم(

به مناسبت اولین سالگرد شهادت راوی »وقتی مهتاب گم شد«

* دیدگاه و موضع ایشان نسبت به وایت فقیه 
چگونه بود؟

شاید وایی بودن بارزترین ویژگی بود که در ارتباط با 
شهید خوش لفظ خودنمایی می کرد؛ از همان ابتدا حسب 
امر امام خمینی)ره( ولی فقیه زمان در جبهه حضور یافته 
بود و پس از آن هم تمام سال های عمر خود را بر مبنای 
خط و مشی وایت طی طریق می کرد.این اواخر هر بار به 
دیدار مقام معظم رهبری می رفت مثل فرزندی که پدر را 
پس از مدت ها دوری دیده باشد خود را در آغوش ایشان 
می افکند و همه دردهای جانبازی را از یاد می برد و کاما 

مشــهود بود که تا چند وقت پس از این دیدارها، پرانرژی 
و شــارژ بود و این اثر همان ارتباط معنایی بود که شهید 

با وایت فقیه داشت.
*مهم ترین ویژگی که در طول این ســال ها از 

شهید خوش لفظ دریافتید چه بود؟
اخــاص، اخاص و اخــاص مهم ترین خصوصیتی 
بود که هر کســی در معاشرت با شهید خوش لفظ به آن 
می رسید.گاهی در حالت نماز می دیدم که این اخاص او 
باعث دگرگونی در حالتش شده اســت و حالی عجیب به 
او داده اســت. ویژگی مهم دیگری که از شهید خوش لفظ 
ســراغ داشتم شجاعت او بود و به همین علت همیشه در 
گشت های اطاعات و عملیات لشکر انصارالحسین)ع( در 
تیم شــهید علی چیت ســازیان که به بی باکی و شجاعت 

شهره بود جا می گرفت.
* خاطره ای از شهید برایمان بگویید؟

در دیدار اخیر شهید خوش لفظ با مقام معظم رهبری، 
آقا او را به چند عنوان خوش زخم، خوش معنا و... خطاب 
کرده بودند من در این شرایط یاد خاطرات روزهای جنگ 
افتادم که علی در شرایط بحرانی به ویژه وقتی خبر شهادت 
یکی از دوستان و همرزمان را می شنیدبه پرخوری عصبی 
دچار می شــد و دوستان در این شرایط او را »علی خوش 

خوراک« لقب می دادند.
*کام آخر؟

حمید حســام، با قلم هنرمندانه خود زندگی شهید 
خوش لفظ را در کتاب »وقتی مهتاب گم شــد«به تصویر 

کشید و این روایت زیبا موجب شد افراد بسیاری با زندگی 
شهید خوش لفظ و دیگر فرماندهانی که در زندگی او حضور 
داشته اند از جمله شهید چیت سازیان آشنا شوند.مهم ترین 
کسی که از رهگذر مطالعه این کتاب به حّظ وافر رسیده 
بــود مقام معظم رهبری بودند که از این طریق با فرمانده 
شهید )علی چیت ســازیان( نیز آشناتر شده و آن جمله 
معروف شهید چیت سازیان را که می گفت »کسی می تواند 
از سیم خاردار دشمن عبور کند که قبا از سیم خاردارهای 
نفسش گذشته باشد« در کامشان برجسته تر شد و این 
از اخاص او نشــأت گرفته بود وگرنه شــاید حضرت آقا 

بارها نام این شهدا را دیده و خوانده باشند اما این عناوین 
باید در کتابی که راوی زندگی شهید علی خوش لفظ بود 
برجسته و ماندگار می شد و به نظر من این اتفاق نیست و 
این میزان اثرگذاری در هر شرایطی و از هرکسی بی علت 

دیده نمی شود.
شهید خوش لفظ بسیار کتوم بود

در ادامه گفت وگویی هم با یکی از نویسندگان انقابی 
و نکته سنج که از قضا ارتباط فامیلی هم با شهید خوش لفظ 
داشتند ترتیب دادیم که مطالعه آن خالی از لطف نیست.
مونا اسکندری نویسنده جوانی که کتاب های »اشک 
جمعــه« و »پنجره هــای نزدیک ســقف« را از او دیده و 
خوانده ایم، ردپای نوشته هایش در ماهنامه »انتظار نوجوان« 
و »کیهان بچه ها« نیز دیده می شود و حاا به عنوان یکی 
از بستگان شــهید خوش لفظ با خبرنگار ما به گفت وگو 

نشسته است.
*در آغاز سخن بفرمایید چه نسبتی با شهید 
خوش لفظ دارید و ارتباط فامیلی شما با این شهید 

بزرگوار چگونه بود؟
شــهید خوش لفظ همسر خاله من بود و ارتباط ما با 

شهید به قدری صمیمانه بود که از کودکی او را عمو خطاب 
می کردیم و انصافا هم مثل برادر به پدر ما و مثل عمو به ما 
نزدیک بودند.صمیمانه با او زندگی و معاشرت می کردیم و 
از هر ورق زندگی سراسر معنای شهید، درس می گرفتیم 
که بســیاری از جلوه های زیبای زندگی این شهید را در 
کتاب »وقتی مهتاب گم شد« می توان خواند و لمس کرد.

*شما به عنوان یک نویسنده، زندگی و شخصیت 
شهید خوش لفظ را چگونه ارزیابی و تحلیل می کنید؟
هرکسی با مطالعه کتاب »وقتی مهتاب گم شد« سیر 
تکاملی شهید خوش لفظ را درک خواهد کرد؛ نوجوانی که 
هم شیطنت های خود را دارد و هم در بستری مناسب، از 
انرژی و شــور جوانی برای خودسازی درونی و اثرگذاری 
در جامعــه بهره برده اســت.در تهذیب نفس شــهید، به 

یقین حساســیت فوق العاده مادر وی از کودکی بی تأثیر 
نبوده است چراکه مادر ایشان تمام همت خود را بر تربیت 
اسامی فرزند خود معطوف کرده بود.جنگ، یکی دیگر از 
آن آیتم ها بود که شرایط تازه ای را پیش روی شهید قرار 
داد و از دوســتان و همرزمان، ویژگی های متعددی را وام 
گرفته و در خود پرورش داده بود به عنوان مثال، از شهید 
علیمحمدی ویژگی »معصومیت« او را برجسته کرده و از 
شهید دیگری که کارگر و همرزم بوده »تبعیت از فرمانده« 
و »ایســتادگی« را آموخته  بود و بسیار درس ها از دو مراد 
خود »حجت ااســام حمید ملکی« و »آیت اه سید رضا 
فاضلیان« گرفته بود.اما بســیاری از این ویژگی ها که در 
شــهید نهادینه شده بود سال ها در او پنهان بود و نمایان 
نمی شد تا زمانی که رهبر انقاب بر تبیین شرایط رزم 8 
ســاله می گویند و شهید برای تشریح آن شرایط، ابعادی 
از زندگی خود را که در آن ســال ها و روزگاران گذشــته 

شکافته و بیان می کند.
*چرا شهید خوش لفظ با همه سوابق درخشان و 
تجارب ارزنده ای که داشت و می توانست در محیط 
نظامی بسیار اثرگذار باشد اشتغال در یک داروخانه 

را انتخاب کرده بودند؟
همه تواضع و خودسازی که شهید در خود داشت شاید 
در همین انتخاب نمایان شد که برای پرهیز و گریز از هر 
عنوان و درجه و شنیدن عناوینی مثل سرگرد و سرهنگ 
و قربان گوشه دنج یک داروخانه را در زیر مجموعه سپاه بر 

موقعیت های نظامی ارجح دانسته و مشغول کار شده بود.
*کمی از فعالیت های سیاسی، تعامات اجتماعی 

و روابط خانوادگی شهید بگویید؟
در تعامــات خانوادگــی بســیار میهمان نــواز و 
خوش مشــرب بود، الک دولک بازی کردن با بچه ها را 
دوســت داشــت و از هر فرصتی برای این منظور بهره 
می بــرد البته بزرگترها هم از بازی ها و جّو شــادی که 
توســط ایشان ایجاد می شــد بی نصیب نبودند و غالبا 
بــازی فوتبال دســتی بهانه خوبی بــرای افزایش این 
صمیمیت می شــد. در تعامات اجتماعی بســیار اهل 
روابط خیرخواهانه بود، تأکید بر اقامه نماز در مســجد 
داشتند و اینها همه پیام داشت برای کسانی که به هر 
نحو با شــهید در ارتباط بودند.دائم الذکر بود و دیدار از 
خانواده شهدا را همواره بر خود ازم دیده و به دیگران 
نیز توصیه می کرد.همــواره بر مطالعه تأکید می کرد و 

همه کسانی که با شهید در ارتباط بودند از کتاب هایی 
که ایشان معرفی می کرد بهره مند می شدند.در مسائل 
سیاسی همیشه و همیشه شــاخص ها را از کام مقام 
معظم رهبری دریافته و بر آن تأکید می کرد؛ حتی در 
بیان خاطرات جنگ هم از سلحشوری ها و انگیزه هایی 

چون تبعیت از امر وایت می گفت.
در  بیشترین دغدغه ای که  *در روزهای آخر، 

شهید خوش لفظ دیده می شد چه بود؟
چــه در این روزها و چــه در همه عمرش، »انقاب« 
مهم ترین و بااترین دغدغه شــهید خوش لفظ بود و این 
روزهای آخر بیشترین نگرانی را برای رهبر انقاب داشت 
که در نوسانات سیاسی کشور چه حالی دارند؟کارنابلدی یا 
مدیریت ضعیف در برخی بخش ها بسیار او را آزرده خاطر 
می کرد چون معتقد بود این اتفاقات به انقاب لطمه می زند 

و از سرمایه های اجتماعی می کاهد.
*کام آخر؟

شخصیت شــهید خوش لفظ بسیار کتوم بود و ابعاد 
بسیاری از شخصیت او تا پایان عمر بر همه ما پنهان بود 
به عنوان مثال، ما بعد از شهادت ایشان متوجه شدیم که 
آپارتمانــی را هم وقف امور خیریه کرده بود و جز اعضای 
درجه یک خانواده کسی از این موضوع اطاع نداشت اما 
خدا پاسخ این همه اخاص را در آن تشییع باشکوه و پیش 
از آن به عنایت و توجهی که از سوی مقام معظم رهبری 

به وی شده بود به شایستگی داد.

مروری بر وقایع عملیات کربای 5

مروری بر کتاب خط مقدم؛ 

کاشاینکتابکشمیآمد

فصلبزرگپیروزی

* نه تنها بچه ها بلکه بزرگ ترهای 
خانواده از جو شادی که توسط او 

ایجاد می شد بی نصیب نبودند.

*  چند روزبعد از 
دیدار با رهبری 

به من زنگ زد و 
با ناراحتی به من 

گفت آقا خیلی 
تنهاست. آن 

روزها نگرانی هایی در مسائل سیاسی کشور و برجام بود. علی احساس می کرد 
سخن رهبری روی زمین مانده است.

* برای گریز از هر عنوان و درجه و 
شنیدن چنین عناوینی برای خود گوشه 

دنج یک داروخانه در زیرمجموعه سپاه 
را برای کار برگزیده بود.

* اخاص  اخاص  اخاص مهم ترین 
خصوصیتی بود که هرکس در معاشرت 

با شهید خوش  لفظ به آن می رسید.



ورزشی

سرویس ورزشی-
کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
امیدوار است تیمش شروع خوبی در جام ملت های آسیا 

داشته باشد.
هفدهمین دوره رقابت های جام ملت های آســیا رســما از 
دیــروز آغاز شــد. در بازی افتتاحیه این جــام امارات به عنوان 
میزبــان به مصاف بحرین رفت. تیم ملــی فوتبال ایران نیز که 
در گروه چهارم با تیم های عراق، یمن و ویتنام همگروه اســت، 
در نخســتین بازی خود روز دوشــنبه با مصاف یمن می رود. بر 
همین اســاس، تمرین های تیم ملی فوتبال ایران قبل از اولین 
بــازی خود در جام ملت های آســیا در ابوظبی امــارات دنبال 
می شــود و ملی پوشــان زیر نظر کارلوس کی روش خودشان را 
برای جام ملت های آســیا آماده می کننــد. کارلوس کی روش 
ســرمربی تیم ملی در تازه ترین صحبت های خود با اعام اینکه 
بزرگ ترین اشتباه ممکن این است که حریفان را دست کم گرفت 
گفت: من می دانم که ما در شرایط خوبی هستیم وقتی بخواهیم 
دربــاره رده بندی فیفا صحبت کنیم ولــی یک چیزی را به من 
بگوییــد؛ کدام تیم ها از 5 تیم برتر رده بندی فیفا توانســتند به 
فینال جام جهانی روســیه برسند؟ آنچه اهمیت دارد این است 
که شــما در روز مسابقه قادر به انجام چه چیزی در زمین بازی 

هستید؟
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه صحبت خود افزود: 
ما در حال انجام مرحله پایانی تمرین های خودمان هســتیم و 
به پایان آن نزدیک می شــویم. می خواهیم مطمئن شــویم که 
همه چیز خوب و آماده اســت. وقتی دوشــنبه برابر حریف مان 
یمــن قرار بگیریم، می خواهیم فقط به این مســابقه فکر کنیم. 

در حــال حاضر فقط بازی با یمن برای ما اهمیت دارد. ما برای 
آنها احترام قائل هســتیم و می دانیم که همه تیم های حاضر در 
جام ملت های آســیا از جمله یمن در آرزوی صعود از گروهشان 
هســتند ولی ما می خواهیم شروع خوبی در جام ملت های آسیا 
داشته باشیم. مسیر خیلی طوانی طی کردیم و خدا بخواهد تا 
جایی که ممکن است در جام ملت های آسیا باا برویم. سرمربی 
پرتغالــی تیم ملی فوتبال ایران در بخش دیگری از صحبت های 
خود افزود: در تورنمنت ها خیلی مهم اســت که شــروع خوبی 
داشته باشید ولی بیش از آن مهم این است که چطور مسابقه ها 

را تمــام کنیم. هر موفقیت بزرگی بــا قدم های کوچک حاصل 
می شــود و ما باید برای هدف مان ثبات داشــته باشیم. باید در 
این راه آماده لحظات خاص باشــیم لحظاتی که آسان نخواهند 
بود. از نظر ذهنی خیلی باید قوی و قدرتمند باشــیم. کی روش 
در پایان صحبت خود گفت: نشستن در خانه و اظهار نظر کردن 
کار آسانی است. شما بدون برنده شدن نمی توانید به جام برسید 
و بدون اینکه بازی تان را با برد شــروع کنید و همین طور پیش 
بروید و بازی دوم و ســوم را انجام دهید به این مهم نمی رسید. 
اان اصا مهم نیست در جام ملت ها قرار است چه اتفاقاتی رخ 

دهد. همان طور کــه گفتم فقط بازی با یمن اان اهمیت دارد 
و این همان چیزی است که ذهن مان را مشغول کرده است.
چند نفر جام ملت های آسیا را تماشا می کنند؟

همانطور که کی روش در صحبت هایش  اشــاره داشت تمام 
تاش تیم ملی این اســت که شــروع خوبی در جام ملت های 
آسیا داشــته باشــد و از آن مهم تر اینکه این مســابقات را به 
بهترین شــکل ممکن که همان کسب عنوان قهرمانی است به 
پایان برســاند. جام ملت های آسیا برای فوتبال ایران از اهمیت 
خاصی برخوردار است و عاقه مندان به فوتبال انتظار دارند بعد 
از 40 سال طلسم قهرمان نشدن در این رقابت ها شکسته شود. 
نکته دیگــر درخصوص جام ملت ها که اهمیت این مســابقات 
را بیشــتر می کند، اظهار نظر تازه رئیس  کنفدراســیون فوتبال 
آسیاســت که مدعی شده رقابت های مذکور را دو و نیم میلیارد 
نفر تماشا می کنند. شیخ سلمان گفت: بیش از 2/5میلیارد نفر 
در 55 کشور، این مسابقات را تماشا می کنند. همچنین ۱44۹ 
روزنامه نگار از سراســر جهان در ایــن رقابت ها حضور دارند. ما 
همچنین از اعضای فدراســیون های عضو بــرای روح همکاری 
و اتحادی که از خود نشــان داده اند تشــکر می کنیم و منتظر 
برگزاری مســابقاتی هستیم که شــعار آسیا را به خوبی نمایش 
می دهد؛ همه آسیا در کنار هم. وی اضافه کرد: در این رقابت ها 
برای نخستین بار از سیســتم ویدئو چک )VAR( و کمک داور 
پشــت دروازه )AAR( استفاده خواهیم کرد. در تاریخ اول فوریه 
بعد از یک بازی هیجان انگیز، قهرمان این قاره مشخص خواهد 
شد و بدون تردید برگزاری این مسابقات نه تنها نقطه اوج چهار 
ســال کار سخت به شمار می رود بلکه وحدت و همبستگی قاره 

کهن آسیا را به خوبی نشان می دهد.

آغاز رسمی مسابقات با دیدار امارات و بحرین

کی روش: می خواهیم شروع خوبی داشته باشیم 
بیش از 2/5میلیارد نفر تماشاگر جام ملت ها خواهند بود

* رقابت های بلیتز بین المللی ریلتون 
سوئد با نایب قهرمانی آرین غامی 
اســتاد بین المللی ۱6 ساله شطرنج 
کشورمان پایان پذیرفت که این نایب 
قهرمانی با 6 پیروزی پیاپی توام بود 
تا اینکه آریــن دور هفتم با حریف 
اسرائیلی روبرو نشد و از سکوی اولی 
باز ماند. اگرچه انصراف از رویارویی 
با نماینده رژیم صهیونیستی، آرین را 
از پــاداش داری خوبی دور کرد اما 
شطرنج باز ایرانی دفاع از فلسطین را 

به قهرمانی ترجیح داد. 

خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید رضا ابوطالب زاده سرابي
درجبههنمازشبشتركنمیشد

شــهید رضا ابوطالــب زاده ســرابی، در تاریخ 
بیست و ششــم خردادماه ســال ۱۳4۱ در مشهد 
مقدس به دنیا آمد. پس از آغاز جنگ تحمیلی، عزم 
جبهــه کرد. قبل از عملیات برای باا بردن کیفیت 
عملیــات و آرامــش خاطر رزمندگان، با رشــادت 
ســاح  های دوشکا و خمپاره را حمل می  کرد. رضا، 
برای مردم کردستان بسیار زحمت کشید، به آن  ها 

می  گفت: این ســربازان برای کمک به شما آمده  اند، قصد تعرض ندارند، بلکه 
می  خواهند آرامش به شما بدهند. در جبهه نماز شبش ترك نمی  شد. غذایش 
کم بود. بســیار فعالیت می  کرد. می  گفت: »کردستان غریب است.« مرخصی 
بیســت روزه را فقط ده روز می  ماند. می  گفت: »جای من این  جا نیســت، در 
جبهه به من احتیاج دارند«. خواهر شهید می  گوید: »از جبهه آمده بود. پدرم 
به ایشان گفتند: حاا نوبت من است که به جبهه بروم، تو بمان. ایشان گفتند: 
تا جایی که من باشم، شما نباید به جبهه بروید«. رضا ابوطالب زاده سرابی در 4 
تیرماه سال ۱۳62 در منطقه پیرانشهر، بر اثر اصابت ترکش به سینه به درجه 
رفیع شــهادت نایل گردید. پیکر مطهر ایشان پس از انتقال به زادگاهش، در 

حرم مطهر امام رضا)ع( در صحن آزادی به خاك سپرده شد.

حدیث دشت عشق

اعزام تیم ملی جودو کشورمان برای حضور در اردوی مشترک با ازبک ها لغو شد.
طی یک ماه اخیر، خبرهایی به گوش رســید مبنی براینکه قرار است تیم ملی جودو بزرگساان کشورمان با ترکیب 
کامل راهی ازبکســتان شوند تا در یک اردوی مشترك با ازبکی ها حضور داشته باشند، اما خبرهای حاکی از آن است که 
اعزام تیم ملی جودو در شــرایط فعلی که فدراســیون با سرپرست هدایت می شود امکان پذیر نیست و این اعزام لغو شده 
است.تیم ملی جودو کشورمان قرار بود با ترکیب کامل به این رقابت ها اعزام شود، اما گویا فضای اعزام در شرایط فعلی که 
فدراســیون با سرپرست هدایت می شود امکان پذیر نیست! پس از استعفای محمد درخشان از ریاست فدراسیون جودو و 
به دنبال آن سیاحی دبیر این فدراسیون، جودو در حال حاضر با سرپرست هدایت می شود و از این رو شرایط برای اعزام 
ملی پوشــان به اردوی مشترك و مســابقات بین المللی یک مقدار پیچیده شده است. امیدواریم مسئوان وزارت ورزش و 
جوانان هر چه زودتر فضا را برای برگزاری انتخابات مهیا کنند تا جودو در آستانه سال المپیکی از شرایط فعلی خارج شود.

لغواعزامتیمملیجودوبهازبکستان
 کیانوش رســتمی به احتمال فراوان همراه برادرش عازم مســابقات گزینشــی المپیــک در تایلند 

می شود.
کیانوش رستمی که قرار است اولین مسابقه گزینشی المپیک خود را پشت سر بگذارد، ۱۸ بهمن عازم تایلند می شود. 
رســتمی قرار اســت در مسابقات تایلند که گزینشی المپیک 2020 است در دســته ۹6 کیلوگرم وزنه بزند و از آنجا که 
می تواند یک نفر به عنوان مربی و همراه داشته باشد، شنیده می شود برادرش با او عازم تایلند خواهد شد. کوروش رستمی 
پیش از این در مســابقات قهرمانی جهــان 20۱۷ کیانوش را همراهی کرده بود.طبق برنامه اولیه ای که بر روی ســایت 
فدراســیون جهانی قرار گرفته رقابت دسته ۹6 کیلوگرم، ۹ فوریه 20۱۹ )20 بهمن ۹۷( برگزار می شود.رستمی با حضور 
در این مسابقات اولین مسابقه گزینشی خود را پشت سر می گذارد و باید در پنج مسابقه دیگر هم شرکت کند و به نظر 

می رسد دومین مسابقه ای که شرکت کند، جام فجر است.

احتمالحضوررستمیبابرادرشدرمسابقاتگزینشیتایلند!

اخبار کوتاه از جام ملت ها
* کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام کرد که ۱۹ داور مسئول 
تکنولوژی VAR در جام ملت های امارات هســتند. این برای نخستین بار است 
که از تکنولوژی ویدئو چک در جام ملت ها استفاده می شود. 60 داور برای 5۱ 

دیدار جام ملت های آسیا امارات در نظر گرفته شده اند.
* رســانه های اماراتی جام ملت ها را صدمین میزبانی بزرگ این کشور در 
رویدادهای ورزشی قلمداد کردند. هفدهمین دوره از رقابت های جام ملت های 
آســیا از دیشب با برگزاری دیدار افتتاحیه بین تیم های امارات و بحرین رسما 
آغاز شــد. اما در آستانه شروع این تورنمنت، رســانه های اماراتی فلش بکی 
به میزبانی های قبلی این کشور در مســابقات مهم زده اند. آنها معتقدند جام 
ملت های 20۱۹، صدمین رویداد ورزشــی مهمی است که کشور امارات از آن 
میزبانی می کند.در فهرســت ۹۹ میزبانی قبلی، مواردی از جمله 4 دوره جام 
باشگاه های جهان، یک دوره جام ملت های آسیا، یک دوره جام جهانی جوانان، 
یک دوره جــام جهانی نوجوانان، ۷ دوره جام بین قاره ای فوتبال ســاحلی و 
مسابقات قاره ای و بین المللی مختلف در رشته های ورزشی گوناگون به چشم 

می خورد.
* سعد حریری، نخست  وزیر لبنان از آخرین تمرین تیم ملی فوتبال این 
کشور قبل از عزیمت به امارات برای حضور در جام ملت های آسیا دیدن و برای 
آنها آرزوی موفقیت کرد.این دومین حضور لبنان در تاریخ جام ملت های آسیا 
اســت و بار نخست در سال 2000 این کشور به لطف میزبانی در جام ملت ها 
حاضر بود. تیم ملی فوتبال لبنان در جام ملت ها در گروه ســختی قرار گرفته 

است و با تیم های عربستان، کره شمالی و قطر هم گروه است.
* ژاوی هرناندس ۳۸ ســاله اسطوره باشگاه بارسلونا که اکنون با گذشته 
ســه سال از حضورش در السد قطر، شناخت خوبی از فوتبال آسیا پیدا کرده 
است در گفت وگویی تصویری با رسانه کنفدارسیون فوتبال آسیا )AFC( با این 
پرسش مواجه شد که »مسی آسیایی از دید شما کیست؟«، که پاسخ او سردار 
آزمون از ایران، چاناتیپ سونگکراســین از تایلند و وانگ شوانگ از چین نبود، 
بازیکنانی که به آنها لقب مسی کشورهای خود و یا مسی آسیا را داده اند.ژاوی 
اما عمر عبدالرحمن، ستاره تیم ملی فوتبال امارات را به عنوان »مسی آسیایی« 
معرفی کرد، بازیکنی که به دلیل مصدومیت فرصت حضور در هفدهمین دوره 

جام ملت ها را از دست داد.
* تیم ملی کشــورمان فــردا در اولین دیــدارش در مرحله گروهی جام 
ملت های آسیا 20۱۹ ســاعت ۱۹:۳0 به وقت تهران به مصاف تیم ملی یمن 
می رود.در این راستا شبکه الکاس قطر خبر داد که ساتو، داور بین المللی ژاپنی 

قضاوت دیدار ایران با یمن بر عهده خواهد داشت.
* تیم ملی ژاپن به دلیل آسیب دیدگی دو بازیکنش، تاکاشی اینوی هافبک 
رئال بتیس را برای جام ملت های آســیا فراخواند. اینوی در نخستین فهرست 
ژاپن برای جام ملت ها نبود اما آسیب دیدگی شویا ناکاجیما و موریتا موجب شد 
او به تیم ملی بازگردد. اینوی ۳0 ســاله که قراردادش را تا سال 202۱ با رئال 
بتیس تمدید کرده تنها در هشــت بازی الیگا به میدان رفته است. او در ۱5 
بازی کوپا دل ری و رقابت های اروپایی حضور داشته است. این بازیکن تاکنون 
برای بتیس گلزنی نکرده است و دو ماه در الیگا در ترکیب اصلی جای نگرفت. 

هافبک ژاپنی در جام جهانی گذشته یکی از اعضای تیم ملی کشورش بود.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

تکواندوکار سبک وزن ایران با شکست در مسابقات کشوری ممکن است شانس حضور در رقابت های 
جهانی را از دست بدهد.

در شــرایطی که به نظر می رسید فرزان عاشورزاده هم مثل چند تکواندوکار دیگر از سوی کادرفنی از حضور در 
مسابقات کشوری معاف شود، این اتفاق رخ نداد و کادرفنی تصمیم گرفت او در این رقابت ها که حکم انتخابی را دارد، 
روی شــیاپچانگ برود.در این مســابقات که فرزان عاشورزاده به یک وزن بااتر رفته بود، به شکلی ناباورانه در مرحله 
یک هشتم نهایی مقابل حریف نه چندان نامدار خود یعنی مبین میرزایی شکست را پذیرا شد.این اتفاق باعث حذف 
زودهنگام تکواندوکاری شد که تا چند سال قبل سونامی تکواندوی جهان لقب گرفته بود. فرزان عاشورزاده که در سال 
20۱۸ به 2 مدال برنز بازی های آســیایی و قهرمانی آسیا حاا با این اتفاق شانسش برای حضور در مسابقات جهانی 
20۱۹ منچســتر به حداقل رسیده است. فریبرز عسگری، سرمربی تیم ملی تکواندو درباره تصمیم نهایی خود درباره 
عاشــورزاده گفت: اگر فرزان عاشورزاده در مراحل بااتر شکست خورده بود، دست ما برای دعوت او به تیم ملی بازتر 
بود، اما فرزان مغلوب حریفی شــد که او نیز در دور بعد مغلوب بازیکنی دیگر شــد و در نهایت برنده این دو دیدار نیز 

شکست خورد. این موضوع وضعیت را پیچیده تر کرده است. 

چراغسبزمحمودیبرایبازگشتبهتیمملیوالیبالعاشورزادهمسابقاتجهانیتکواندوراازدستداد؟
پشت خط زن سابق تیم ملی برای بازگشت چراغ سبز نشان داد.

شهرام محمودی که 2 سالی است تصمیم گرفته از بازی های ملی کنار برود و معتقد 
است آســیب دیدگی های کهنه به او اجازه نمی دهد فشار تمرینات و مسابقات را در کل 
سال تحمل کند، حاا برای بازگشت چراغ سبز نشان داده است. این بازیکن که هم اکنون 
در ترکیب خاتم اردکان در لیگ برتر به میدان می رود، جمعه شــب در جریان یک برنامه 
تلویزیونی به عنوان بهترین پشت خط زن تاریخ والیبال بااتر از امیر غفور و برادرش بهنام 
محمودی با رای مردم معرفی شد. شهرام محمودی در این باره گفت: خوشحالم که مردم 
به من رای دادند. البته گزینه های دیگری هم در این نظرســنجی بودند که شایســتگی 
کســب چنین عنوانی را داشتند. وی در رابطه با احتمال بازگشتش به تیم ملی بعد از 2 
سال دوری عنوان کرد: امیدوارم نیازی به حضور من نباشد. با این حال اگر واقعا احساس 
کنــم که تیم ملی به من احتیاج دارد، برمی گردم. اول از همه باید دید که نظر کادرفنی 

در این رابطه چیست.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 1396/7/19-139660322001000120 شــماره  رای  برابــر 
هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانــه بامعارض متقاضی آقای 
اله داد نوتی زهی فرزند محمدنور بشــماره شناسنامه 122 صادره 
از زاهدان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع 
پاک شــماره 1738 فرعی از 22710 اصلــی واقع در زاهدان 
خیابان دانش خریداری از مالک رســمی آقای رحمدل کشــانی 
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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/10/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1397/10/16
حسینعلی مایی
 رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان زاهدان

1913/م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139460326006001195 - 1397/9/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک مایر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای/خانم جاســم مهدویان نژاد فرزند 
محمدهادی به شــماره شناسنامه 4 موالید صادره از مایر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
149/75 مترمربع قســمتی از پاک 2296 اصلی واقع در بخش یک مایر خریداری از مالک 
رسمی آقای منوچهر وزیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/1                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/16
محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان مایر م الف 716

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه هیئت اختاف مستقر در ثبت گناوه؛ مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه را آقای حسین 
نریمانی را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 216/60 مترمربع پاک 917/8102 واقع در 
امامزاده گناوه بخش 6 بوشــهر برابر رای شماره 139760324001002406 مورخ 97/8/14 تایید نموده 
و آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند 
رســمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده. لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد مادتین ماده 14 
و 15 قانــون ثبــت و تبصره ذیل ماده 13 آیین نامه تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ســاختمانهای 
فاقد ســند رسمی جهت قسمت مورد تصرف آقای حســین نریمانی منتشر و به اطاع متصرف نامبرده 
و مجاوریــن و صاحبان حقوق ارتفاقی می رســاند کــه عملیات تحدیدی 4 ســاعت قبل از ظهر مورخ 
97/11/24 در محل شــروع به عمل خواهد آمد. لذا بدینوســیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت 
می شــود در وقت تعیین شــده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند. واخواهی نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاعی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید حدود به مدت 30 روز پذیرفته 
می شــود. معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده 86 آیین نامه قانون ثبت 
و تبصــره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 73/2/25 ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایی محل وقوع ملک تسلیم و 
تصدیــق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تســلیم 
نمایند و اا حق آنان ساقط می شود.                                                  تاریخ انتشار: 97/10/16 
مجید امیری
م الف727 رئیس ثبت اسناد و اماک گناوه

نکونام به نساجی بازگشت!
جــواد نکونام در نیــم فصل دوم لیگ برتر هم به عنوان ســرمربی تیم 
نساجی مازندران به فعالیت ادامه خواهد داد. فرهاد صنیعی فر، مالک و رئیس 
هیئت مدیره باشگاه نساجی مازندران، در این باره گفت: طی ۱0 روز گذشته 
جلسات بسیار زیادی برای انتخاب سرمربی تیم نساجی مازندران داشتیم و 
روی گزینه های زیادی به بحــث و تبادل نظر پرداختیم. وی افزود: با توجه 
بــه اینکه برخی از گزینه های مدنظر ما در تیم های دیگر مشــغول فعالیت 
بودند و به لحاظ عرفی و قانونی نمی خواســتیم عمل خافی مرتکب شده و 
با آنها به مذاکره بپردازیم به ســراغ برخی گزینه های بدون تیم رفتیم اما با 
کمال احترام به همه این عزیزان متوجه شدیم نمی توانند خواسته های ما را 

برآورده سازند. 
صنیعی فر ادامه داد: طی روزهای آخر هفته گذشته و با توجه به جمیع 
جهات جلساتی با جواد نکونام، سرمربی نیم فصل اول تیم، برگزار شد و هم 
مالکان و اعضای هیئت مدیره و هم ایشــان نقطه نظرات خود را بیان کردند 
و پس از چند جلسه به نکات مشترکی دست یافتیم و طرفین تعهدات ازم 
برای ادامه همکاری را به یکدیگر دادند و قرار شد از فردا)امروز( آقای نکونام 
یک بار دیگر به عنوان ســرمربی تیم نساجی مازندران فعالیت خود را از سر 

بگیرد. 
مالک باشــگاه نســاجی مازندران درخصوص مدیرعامل باشگاه گفت: 
ان شاءاه تا چند روز آینده هیئت مدیره باشگاه درخصوص انتخاب مدیرعامل 

جدید باشگاه هم تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
شفر به ایران برگشت

وینفرد شفر، سرمربی استقال عصر دیروز وارد ایران شد. او پس از پایان 
نیم فصــل به مدت دو هفته به دوبی رفت تا در کنار خانواده اش اســتراحت 
کند. البته حضور شــفر در ایران طوانی مدت نیست و امروز )یک شنبه( به 
همراه کاروان اســتقال برای برگزاری اردویــی دو هفته ای در دوحه، راهی 

قطر می شوند.

برنامه بازی های مرحله گروهی
یکشنبه 16 دی 1397 

*استرالیا ....................................... اردن )ساعت ۱4:۳0- ورزشگاه هزاع بن زاید(
* تایلند ........................................ هند )ساعت ۱۷-  ورزشگاه آل نهیان ابوظبی(
* سوریه .......................................... فلسطین)ساعت ۱۹:۳0-  ورزشگاه شارجه (

دوشنبه 17 دی 1397 
* چین............................ قرقیزستان)ساعت ۱4:۳0-  ورزشگاه خلیفه بن زاید (
* کره جنوبی ........................... فیلیپین)ساعت ۱۷-   ورزشگاه آل مکتوم دبی(
*ایران ........................... یمن )ساعت ۱۹:۳0 -ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول سند رهنی 
کاسه: 9600615

به موجب پرونده اجرائی کاسه فوق ششدانگ یک فقره ملک ویایی به مساحت 240 مترمربع پاک 
2323 فرعی مجزی شــده از 2014 از یک اصلی واقع در حومه بخش دو همدان به نشــانی همدان 
شهرک فرهنگیان بلوار استقال کوچه مقابل پارک سعدی کوچه گلستان یکم کوچه مینا پاک 49

با حدود و مشخصات شماا: درب و دیوار بطول 12/00 متر به معبری است به عرض 10 متر 
شــرقا دیوار به پی بطول 20 متر به شــماره 2324 فرعی جنوبا دیوار به پی بطول 12 متر به 

شماره 2320 فرعی غربا دیوار به پی بطول 20 متر به شماره 2332 فرعی
که ذیل ثبت 36190 صفحه 371 دفتر 78 به شــماره چاپی 381778 به نام فریبا رحمانی پور 
ثبت و ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و طبق ســند رهنی شماره 12819 مورخه 
1392/12/27 دفترخانــه 46 همــدان در رهــن بانک ملت همدان قــرار گرفته و طبق نظر 
کارشــناس رســمی به مبلغ 3/734/000/000 ریال ارزیابی شده و ملک فوق عرصه و اعیان 
یکباب خانه دارای عرصه بمســاحت 240 مترمربع که در آن یکباب ســاختمان مســکونی و 
زیرزمین با مســاحت 216 مترمربع)زیرزمین 4 متــر در 12 متر و همکف با دوبلکس 12 متر 
در 14متر( با قدمت حدودا 25 ســال و دیوارها آجری و پنجره معمولی و نمای اندود ماســه 
و انشــعابات و دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشــد. پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
چهارشــنبه مورخ 97/11/3 در اداره اجرای اســناد رسمی ثبت همدان واقع در همدان خیابان 
ســعیدیه- ســعیدیه باا نبش بلوار غنی زادیان اداره ثبت اســناد و اماک همدان طبقه اول 
اداره اجرای اســناد رســمی ثبت همدان از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 
3/734/000/000 ریال شــروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم به 
ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک 
و مصــرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیــز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد.                                               تاریخ انتشار: 97/10/16
مصطفی عبدالملکی- معاون اداره اجرای اسناد رسمی همدان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه هیئت اختاف مســتقر در ثبت گناوه؛ مالکیت به تصرفــات مفروزی و مالکانه را خانم بلقیس 
پورفرهاد را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 93/25 مترمربع پاک 917/8101 واقع در امامزاده 
گناوه بخش 6 بوشهر برابر رای شماره 139660324001002185  مورخ 96/7/1 تایید نموده و آگهی موضوع 
ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی و قانون ثبت 
نیز منتشر گردیده. لذا آگهی  تحدید حدود اختصاصی آن به استناد مادتین ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره 
ذیل ماده 13 آیین نامه تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ســاختمان های فاقد ســند رسمی جهت قسمت 
مورد تصرف خانم بلقیس پورفرهاد منتشــر و به اطاع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی 
می رساند که عملیات تحدیدی 4 ساعت قبل از ظهر مورخ 97/11/24 در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا 
بدینوسیله از متصرف نام  برده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور 
یابند واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ  تنظیم صورت جلسه تحدید 
حدود به مدت 30 روز پذیرفته می شود. معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده 
86 آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 73/2/25 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک 
تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم 
نمایند و اا حق آنان ساقط می شود.                                                        تاریخ انتشار: 97/10/16
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مجید امیری
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گناوه

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( کاسه 9300330
به موجب پرونده اجرائی کاسه فوق ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263 مترمربع پاک 
5/5 بخش 2 که در اثر تجمیع حدود یکی شــده، ســند مالکیت به نام جواد سمواتی و جال 
سمواتی و محمدباقر ســمواتی هر یک مقدار دو سهم مشاع باستثنای ثمن اعیانی که متعلق 
به خانم ملیحه کرکری می باشــد و خانمها فاطمه و طاهره و راضیه ســمواتی هر یک مقدار 
یک سهم مشاع باستثنای بهای ثمن اعیانی اسناد مالکیت صادر شده است. نشانی مورد وثیقه 

همدان- خ تختی پشت پارک کودک کوچه شهید داناپور پ 45 می باشد.
حدود اربعه ملک: شــماا: اول به طول 10 متر و شصت ســانتی متر دیوار اشتراکی با پاک 
5/1 اصلی دوم به طول 15 متر دیوار به خانه پاک مزبور ســوم به طول 8/10 متر به پاک 
مرقوم فاصل دیوار مجاور اســت. شــرقا: اول به طول 2 متر درب و دیوار به کوچه 9/5 متری 
دوم که جنوبی است به طول 40 سانتی متر دیوار به کوچه مزبور سوم به طول 6/25 سانتی متر 
دیواریســت به پاک 5/6 جنوبا: به طول 35/10 متــر دیوار به دیوار پاک 16 غربا: به طول 
7/40 متر دیوار به دیوار پاک 10 فرعی. طبق سند رهنی شماره 6060- 91/10/20 دفترخانه 
66 در رهن بانک ملت قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رســمی به مبلغ 9/250/000/000 
ریال ارزیابی شــده و پاک فوق دارای نیمه اسکلت فلزی و روکار ساختمان سنگ و سیمان 
می باشــد. طبقه با قدمت باای 15 سال و دارای انشعابات چهارگانه می باشد. در دو طبقه به 
همراه زیرزمین و مســاحت هــر طبقه حدودا 150 متر مربع ومســاحت زیرزمین حدودا 140 
مترمربع اســت، ضمنا مورد وثیقه فاقد بیمه می باشــد. پاک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز 
چهارشنبه مورخ 97/11/3 در اداره ثبت اسناد واماک همدان واقع در خ سعیدیه باا از طریق 
مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 9/250/000/000 ریال شروع و به بااترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 97/10/16
مصطفی عبدالملکی
 معاون اداره اجرای اسناد رسمی همدان

»آگهی احضار«
بدینوسیله به متهم محسن مجیدی مدیرعامل شرکت پترو سازندگی کوشای فارس در راستای 
ماده 174 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــاب در امور کیفری اباغ می گردد 
ظرف مدت یک ماه جهت رسیدگی به اتهام خود )عدم اجرای دادنامه صادره از هیئت تشخیص 
کار( به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان تنگستان معرفی نماید در غیر این 
صورت وفق مواد 406 و 407 قانون مذکور در خصوص شما تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

مصطفی مقیدی 
166 م الف بازپرس دادسرای عمومی و انقاب شهرستان تنگستان

 پرونده اجرایی کاسه های 9600209 و 9600221 به استناد اسناد 
رهنی شــماره 58974- 94/2/13 و 58975- 94/2/13 دفترخانه 
اســناد رسمی 15 اراک له بانک ملت شــعبه آیت اله غفاری اراک 
و علیــه )1( لیا عبدالوند نام پدر: قاســم تاریخ تولد 1369/6/15 
شماره ملی: 4160139313 شماره شناسنامه: 4160139213 راهن 
و )2( مراد علی عبدالوند نام پدر: یارعلی شــماره شناسنامه 3068 
هر دو به نشانی: اراک شــهرک حمید خیابان شهید غریبی کوچه 
نسترن 4 غربی کد پستی 3816856196 )وام گیرنده( در قبال مبلغ 
1294710453 ریــال اعم از اصل طلب بانک و خســارت دیرکرد 
و ســایر هزینه ها تا روز دوشــنبه مــورخ 97/11/8 )روز مزایده( و 
مبلغ 79437015 نیم عشــر اجرایی تشکیل و اجرائیه ها در مورخه 
96/7/2 و 96/10/2 ابــاغ و رعایت مــاده 111 آئین نامه اجرا نیز 
گردیده اســت مورد وثیقه اســناد رهنی فوق الذکر عبارت است از 
ششــدانگ آپارتمان به مساحت 89/1 مترمربع پاک 8794 فرعی 
40 اصلی واقع در حومه بخش 2 اراک ذیل ثبت صفحه 123116 
صفحه 202 دفتر 248 اماک که به نام لیا عبدلوند ســند صادر و 
تسلیم گردیده است و حدود و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد: 
شــماا به طول 9 متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان شرقا 
اول بــه طول 4/05 متر دیوار به دیوار قطعه 316 و دوم که جنوبی 
به طول 3/30 متر ســوم به طول 3 متر چهارم که شمالی است به 
طول 3/30 متر در و دیواریست به راه پله اشتراکی پنجم به طول 3 
متر دیوار به دیوار قطعه 316 جنوبا به طول 9 متر پنجره و دیوار و 
لبه تراس به فضای حیاط  اشتراکی غربا به طول 11/05 متر دیوار 
بــه دیوار قطعه 314 توضیحًاً چون پــاک مذکور باقیمانده پاک 
8792 فرعی می باشــد بنابراین باقیمانده مذکور به 18690 تبدیل 
شده اســت )پاک 40/8794 حومه 2 اراک به 40/18690 تبدیل 
شــده است( موقعیت ملک: ملک یادشده فوق الذکر در یک مجتمع 
مســکونی سه طبقه و پیلوت که در طبقه سوم واقع شده است. این 
مجتمع مســکونی به صورت تک واحدی و دارای حیاط و پارکینگ 
مشــترک با نمای ساختمانی و سیمانی و پارکینگ موزائیک فرش 
که به صورت ســالن و حیاط موزائیک فرش و نمای دیوارسیمانی 
سفید مشاهده گردیده اســت. مساحت آپارتمان طبق سند 10/98 
متر مربع با کاربری مســکونی با راه پله مشترک با بدنه سفیدکاری 
بدون نقاشــی با کف ســنگی و نرده فلزی موجود است. آپارتمان 
دارای یک سالن پذیرایی با کف سرامیک و بدنه سفیدکاری بدون 
نقاشــی و یک آشپزخانه با کابینت MDF کف و بدنه سرامیک و 
کاشــی دارای دو اطاق خواب با کف موزائیک فرش و کف فرش 

موکت همچنین دارای سرویس بهداشتی حمام با کف و بدنه کاشی 
و ســرامیک وجود دارد. کلیه درب و پنجــره فلزی و درب اطاقها 
چوبــی و درب ورودی چوبی با روکش فلزی می باشــد. این واحد 
دارای آب و بــرق و گاز و تلفــن جداگانه گرمایش بخاری گازی و 
ســرمایش کولر آبی می باشد. از سوی دیگر در حال حاضر مستاجر 
در آن ســکونت دارد. ضمنا ضرورت دارد قبل از هر اقدامی تاییدیه 

ذیل قبا اخذ گردد.
1- اصل سند تاییدیه اداره ثبت داشته باشد. 

2- از شهرداری در خصوص رعایت مقررات ازم استعام گردد. 
3- از مراجع ذیصاح و  دستگاه مرتبط درخصوص دیون و یا وثیقه 

استعام گردد.
با توجه به موارد اشاره شده فوق الذکر و در نظر گرفتن جمیع جهات 
موثر در قضیه ارزش پایه کارشناســی بابت شش دانگ آپارتمان به 
مبلغ 1450000000 ریال )یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون 
ریال( توســط کارشناس رسمی دادگســتری )حسن خدادادی( در 
مورخه 97/7/28 ارزیابی شده است که تمامت پاک فوق در قبال 
طلب بانک ملت شــعبه آیت اله غفاری اراک و نیم عشر اجرایی در 
روز دوشــنبه مورخه 97/11/8 از ســاعت9 صبح الی 12 ظهر در 
محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
مبلغ 1450000000 ریال )یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون 
ریال( به عنوان قیمت پایه شــروع و به بااترین قیمت پیشنهادی 
از طرف خریداران فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای 
عموم آزاد است و فروش کا نقدی است. خریداران می توانند جهت 
شرکت در مزایده با ارایه چک رمزدار بانک ملی به مبلغ پایه مزایده 
در وقت مقرر در جلســه مزایده شــرکت نمایند و قبل از برگزاری 
مزایده از ملک مورد رهن به نشــانی اراک شهرک حمید روبه روی 
گلبرگ کوچه نسترن 4 غربی کد پستی 3816856196 ملکی خانم 
لیا عبدولوند دیدن نمایید کلیه هزینه های متعلقه تا روز مزایده به 
عهده بدهکار است و کلیه بدهی ها مربوط به آب- لوله کشی و برق 
و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و همچنین بدهی های 
مالیاتی و عوارض شــهرداری و ســایر هزینه های انتقال به عهده 
خریدار اســت و میزان بدهی ها مذکور مشــخص نیست و تنظیم 
ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارایی و شهرداری است 
و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیلی رسمی غیرمترقبه باشد روز 
اداری بعــد از تعطیلی در همان زمان و مکان مزایده برگزار خواهد 
شــد. ملک طبق اعام بستانکار طی نامه شماره 97/1297518 - 

97/9/17 تا تاریخ 98/2/13 نزد شرکت بیمه ما، بیمه می باشد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )رهنی( 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک منصوری تاریخ انتشار: 97/10/16
534 م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه هیئت اختاف مستقر در ثبت گناوه؛  مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه را آقای صفر 
بهمیاری را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 205/60 متر مربع پاک 917/8100 واقع 
در امامزاده گناوه بخش 6 بوشــهر برابر رای شماره 139760324001002401 مورخ 97/8/13 تایید 
نموده و آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی و قانون ثبت نیز منتشــر گردیده لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به اســتناد 
مادتین ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 13 آیین نامه تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی جهت قســمت مورد تصرف آقای صفر بهمیاری منتشر و به اطاع 
متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رســاند که عملیات تحدیدی 4 ساعت قبل از 
ظهر مورخ 97/11/24 در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا بدینوسیله از متصرف نام برده و مجاورین 
دعوت می شــود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاعی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید حدود به مدت 30 روز 
پذیرفته می شــود. معترضین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده 86 آیین نامه 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 73/2/25 ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواســت به مراجع قضائی محل وقوع 
ملک تســلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و 
به ثبت تسلیم نمایند و اا حق آنان ساقط می شود.                            تاریخ انتشار: 97/10/16
مجید امیری 
مالف723 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گناوه

آگهی حصر وراثت
آقای فاضل شهرت راشــدی نام پدر سدران بشناسنامه 2810 صادره از اهواز 
درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیــم و توضیح داده که 
شادروان مرحوم سدران شهرت راشــدی بشناسنامه 242 صادره باغملک در 
تاریخ 97/5/11 در اهواز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی 
با مشــخصات فوق الذکر )فرزند پســر متوفی( 2- فردوس راشــدی شماره 
شناسنامه 206 صادره اهواز 3- فاطمه راشدی شماره شناسنامه 3704 صادره 
اهواز 4- طاهره راشدی شماره 16238 صادره اهواز )فرزندان اناث متوفی( 5- 
شها محمدی بهبهانی شماره شناســنامه 8264 صادره اهواز )همسر متوفی( 

واغیر؛ به شرح دادخواست تقدیمی شماره 970379/9/97 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظــرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 اهواز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه هیئت اختاف مستقر در ثبت گناوه؛ مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه را خانم 
مهرنوش زارعی را نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 204/61 مترمربع پاک 
917/8107 واقع در امامزاده گناوه بخش 6 بوشهر برابر رای شماره 139760324001002407 
مــورخ 97/8/14 تایید نموده و آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده. لذا آگهی تحدید 
حدود اختصاصی آن به استناد مادتین ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 13 آئین نامه 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف 
خانم مهرنوش زارعی منتشر و به اطاع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی 
می رساند که عملیات تحدیدی 4 ساعت قبل از ظهر مورخ 97/11/27 در محل شروع به عمل 
خواهد آمد. لذا بدینوسیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق 
در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید حدود به مدت 30 روز پذیرفته می شــود. معترضین 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفند مطابق تبصره ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 
2 مــاده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 73/2/25 ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک 
تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و 
به ثبت تسلیم نمایند و اا حق آنان ساقط می شود.                       تاریخ انتشار: 97/10/16
مجید امیری 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گناوه ۷۳4 م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه هیئت اختاف مســتقر در ثبت گناوه؛ مالکیــت به تصرفات مفروزی و مالکانه را خانم 
مرضیه رســتمی را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 216 مترمربع پاک 917/8109 
واقع در امامزاده گناوه بخش 6 بوشهر برابر رای شــماره 139760324001002362 مورخ 97/8/7 
تاییــد نمــوده و آگهی موضوع ماده 3 و مــاده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده. لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن 
به اســتناد مادتین ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 13 آیین نامه تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ســاختمانهای فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف خانم مرضیه رستمی منتشر 
و به اطاع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رســاند که عملیات تحدیدی 4 
ساعت قبل از ظهر مورخ 97/11/27 در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا بدینوسیله از متصرف نام 
برده و مجاورین دعوت می شــود در وقت تعیین  شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود 
به مدت 30 روز پذیرفته می شــود. معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره 
مــاده 86 آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی 
مصوب 73/2/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع 
قضایی محل وقوع ملک تســلیم و تصدیق گواهی به جریــان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از 
دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند و اا حق آنان ساقط می شود.      تاریخ انتشار: 97/10/16
مجید امیری
۷۳۸م الف رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گناوه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه هیئت اختاف مســتقر در ثبت گناوه، مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه آقای ابراهیم 
رســتمی را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 223/45 مترمربع پاک 917/8103 واقع در 
امامزاده گناوه بخش 6 بوشهر برابر رای شــماره 139660324001002367 مورخ 97/8/7 تایید نموده 
و آگهــی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ســاختمان های فاقد 
ســند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد مادتین ماده 
14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذیل ماه 13 آیین نامه تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی جهت قسمت مورد تصرف آقای ابراهیم رستمی منتشر و به اطاع متصرف نامبرده و 
مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی 4 ساعت قبل از ظهر مورخ 97/11/24 
در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا بدینوسیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت می شود در وقت 
تعیین شــده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابرماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید حدود به مدت 30 روز پذیرفته می شــود. معترضین 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلف اند مطابق تبصره ماده 86 آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 73/2/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواســت به مراجع قضائی محل وقوع ملک تســلیم و تصدیق گواهی به 
جریــان دعوی را به جهت ضبــط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تســلیم نمایند و اا حق 
آنان ساقط می شود.                                                                      تاریخ انتشار: 97/10/16
مجید امیری
730م الف رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گناوه

 کارت خــودروی ســانتافه مدل 2017 به شــماره شــهربانی
  G4KJAJGA852010 659 ب 64 به شماره موتور        
و شماره شاسی KMHSU81BDHU712056 به نام 
علی مهدوی فخر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ایران
۱0

صفحه 9
یک شنبه 16 دی 139۷

29 ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره 22093



قاچاق سنگ قیمتی
اصفهــان – خبرنگار کیهان : فرمانــده پلیس راه آهن اســتان اصفهان از 

دستگیری یک قاچاقچی با سنگ های قیمتی خبر داد. 
سرهنگ منصور نیت خواه ، گفت: ماموران به فردی مشکوک و در بازرسی 
از وسایل وی یک هزار و 139 عدد »راف سنگ«، »سنگ قیمتی«، »گردنبند«، 

»انگشتر« و »دستبند« خارجی فاقد مدارک گمرکی کشف کردند.
این مقام انتظامی با  اشاره به توقیف اموال کشف شده و دستگیری یک نفر 
در این رابطه بیان داشت: ارزش اموال کشف شده توسط کارشناسان دو میلیارد 

ریال اعام شده است.
سانحه رانندگی مرگبار

زاهــدان – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه جنوب اســتان سیســتان و 
بلوچستان از برخورد دو دستگاه پژو پارس در محور »ایرانشهر–خاش« خبر داد.

سرهنگ یداله ستوده ، افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد یک 
دســتگاه پژو پارس به علت رعایت نکردن حق تقدم با یک دستگاه پژو پارس 

دیگر برخورد کرده است.
وی عنوان کرد: در این حادثه راننده و سرنشــین یکی از خودروها به علت 
شــدت جراحات وارده در دم فوت و راننده خودرو دیگر نیز مجروح و توســط 

نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.
پلمب شرکت شن و ماسه

ســاری – خبرنگار کیهان: رئیس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر گفت: 
شرکت شن و ماسه دشت  نظیر به دلیل آایندگی زیست محیطی تعطیل شد.

ســلطانی اظهار کرد: با اتمام مهلت مجــوز فعالیت موقت واحدهای تولید 
شن و ماسه دشت نظیر نوشهر و حکم قضایی صادره مبنی بر پلمب و تعطیلی 
این شرکت ، با حضور رئیس  دادگاه کجور، یگان حفاظت محیط زیست، نیروی 

انتظامی و ماموران منابع طبیعی، شرکت های فوق پلمب شدند. 
وی افزود: با حکم قضایی کلیه ماشــین آات این شــرکت  نیز پلمب شد و 
همچنین هرگونه خروج مصالح از این شرکت  پیگرد قانونی دارد و خاطی اعمال 

قانون می شود.
کشف حشیش

یزد- خبرنگار کیهان: جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مهریز از کشف 
حشیش از سوداگران مرگ خبر داد. 

ســرهنگ »محمود مظفری« اظهار داشــت: ماموران مبارزه با مواد مخدر 
شهرســتان مهریز، هنگام گشت زنی در محورهای فرعی به سه نفر که در حال 

حمل کوله پشتی بودند ظنین شده و دستور ایست دادند.
وی با بیــان اینکه متهمان بدون اعتنا به هشــدار پلیس از محل متواری 
شــدند افزود: ماموران پــس از تعقیب و گریزی موفق به دســتگیری متهمان 
فراری  شدند.سرهنگ مظفری ادامه داد: در بازرسی از کوله های به جا مانده از 

سوداگران مرگ ،  106 کیلوگرم حشیش کشف شد.
وی اضافه کرد: قاچاقچیان قصد انتقال این محموله به صورت کوله باری به 

یزد و سپس به پایتخت را داشتند که به هدف شوم خود نرسیدند.
حبس برای متخلف زیست محیطی 

شــهرکرد- خبرنگار کیهان: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهار 
محــال و بختیاری گفت: یک متخلف محیط زیســت به جــرم توهین و تمرد 
نسبت به مأموران یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان کیار به هشت ماه 

حبس محکوم شد.
شهرام احمدی افزود: این متخلف 150 کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق حمل 
کرده بود که با مشاهده مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با 

آنان درگیر و اقدام به توهین کرد. 
وی ادامــه داد: رســیدگی قضایی در رابطه با تخریــب منابع طبیعی این 

متخلف در حال پیگیری است.
قاچاق موز

قزوین – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی استان از کشف قاچاق موز در 
این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ »آرش مردای« گفت: ماموران اداره مبــارزه با قاچاق کاا و ارز 
اســتان حین گشت زنی در آزاد راه » قزوین - زنجان« به یک دستگاه کامیون 

خاور مشکوک و خودرو را متوقف کردند.
وی افزود: در بررســی از مدارک خودرو مشخص شــد راننده فاقد مجوز 
گمرکی حمل میوه بوده و در بازرسي از خودرو مقدار سه هزار و 910 کیلوگرم 

موز خارجی قاچاق کشف و راننده خودرو دستگیر شد.
وی در پایان با  اشاره به ارزش تقریبی 400 میلیون ریالی میوه قاچاق کشف 
شده بیان داشت: میوه تحویل اداره مربوطه و متهم با تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی، راهی مراجع قضائی شد.
محکومیت گرانفروش

اصفهان – تســنیم: مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: با 
گزارش ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پرونده گرانفروشی 
آهن آات شــرکت تولیدی در اصفهان، در شــعبه چهارم هیئت رسیدگی به 

تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی اصفهان بررسی شد. 
غامرضــا صالحی افزود: پس از رســیدگی به این پرونــده و احراز تخلف 
گرانفروشــی میلگرد و تیرآهن، با توجه به مدارک موجود و دفاعیات غیرموجه 
مدیرعامل شرکت، عاوه بر ممهور کردن پرونده به مهر تخلف، شرکت متخلف 

به پرداخت مبلغ بیش از 78 میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شد.
انفجار مین

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از انفجار مین در 
شهرستان دهلران و زخمی شدن یک نفر خبر داد. 

ســرهنگ »منوچهر مکی« گفت: یک دســتگاه لودر مربوط به مرکز مین 
زدایی کشور در روستای ربوط منطقه عین خوش از توابع شهرستان دهلران با 

مین ضد تانک ام – 19 برخورد کرد.
 وی ادامه داد: بر اثر انفجار، لودر از سمت چرخ جلو و کابین دچار خسارت 

و راننده آن از ناحیه صورت زخمی و دچار موج گرفتگی شد.
مرگ بر اثر گاز گرفتگی

ساری – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان نکا از مرگ یک زوج 
71 ساله بر اثر گاز گرفتگی در این شهرستان خبر داد. 

 ســرهنگ حســین زارع، گفت: ماموران در بررســی های اولیه دریافتند، 
مردی 71 ســاله به همراه همسرش به علت روشــن کردن اجاق خوراک پزی 
برای گرمایش منزل دچار خفگی ناشــی از گازگرفتگی شده و جان خود را از 

دست دادند.
وی اضافــه کرد: با حضور عوامل امداد و نجات، اجســاد این مرد و زن به 

سردخانه منتقل شد و موضوع در دست بررسی است.
کشف  اشیاء تاریخی

خرم آباد – فارس: مدیرکل میراث فرهنگی لرستان از کشف  اشیاء تاریخی 
در شهرستان های خرم آباد و کوهدشت خبر داد.

ســید امین قاســمی بیان کرد: یگان حفاظت استان لرستان با پیگیری و 
رصد، موفق به شناسایی افراد دخیل در امر قاچاق اموال تاریخی شد.

وی ادامــه داد: یــگان حفاظت بــا همکاری پلیس ضمن دســتگیری دو 
قاچاقچی اموال عتیقه، 70  قلم شــیء مربوط ادوار مختلف تاریخی را کشــف 

و ضبط کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود:  اشیای 
توقیف شده شامل 13 سکه مربوط به دوره ساسانی و 57 شئ مربوط به عصر 

برنز و شامل زیورآات و ظرف مفرغی است.
خرچنگ قاچاق

بوشهر – باشــگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه از 
توقیف یک دستگاه کامیون حامل 15 هزار خرچنگ قاچاق خبر داد. 

سرهنگ پیمان فتاحی افزود: ماموران ایستگاه بازرسی »مصطفی خمینی« 
در محور خروجی شهرســتان عسلویه حین کنترل خودرو های عبوری به یک 

دستگاه ایسوزو یخچالدار مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: پس از توقف و بازرسی از این دستگاه ایسوزو مقدار دو هزار 
و 600 کیلوگرم خرچنگ ماهی فاقد هرگونه مدارک دامپزشــکی و شیات و 

مدارک گمرکی کشف شد.
فرمانده پلیس عسلویه تصریح کرد: ارزش این محموله برابر نظر کارشناسان 
یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد شــده اســت که در این رابطه یک نفر 
بنگادشی دســتگیر و به همراه کاای مکشوفه برای ســیر مراحل قانونی در 

اختیار اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی قرار گرفت.
احتکار باطری

اصفهان – خبرگزاری صدا و ســیما: رئیس پلیس امنیت عمومی اســتان 
اصفهان گفت: انبار خانگی احتکار باطری های قاچاق در اصفهان کشف شد.

سرهنگ محمد حسن اسماعیلی افزود: در بازرسی از  انبار خانگی 224عدد 
باطری خودرو احتکار شــده کشف و جمع آوری شد. وی اضافه کرد: قاچاقچی 

باطری دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شد.

صفحه 10
یک شنبه 1۶ دی 1۳۹۷

۲۹ ربیع الثانی 1۴۴0 - شماره ۲۲0۹۳
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

یک ماهی تن باله آبــی به وزن ۲۷۸ 
کیلوگرم به قیمت 333/6 میلیون ین )3/1 
میلیــون دار( در بازار ماهی توکیو فروش 

رفت.
به گزارش ایسنا، ماســایوکی فوکودا، مقام 
مسئول عملیات فروش در بازار توکیو گفت: این 

رکورد قیمت بیش از دو برابر رکورد قیمت قبلی اســت که در ســال 2013 به 
ثبت رسیده بود.این ماهی در آب های شمال ژاپن صید شده بود و در نخستین 
روز حراج ســال 2019 در مرکز ماهی توکیو که در اکتبر افتتاح شد و نزدیک 
خلیج توکیو است، به فروش رفت.بر اساس گزارش بلومبرگ، روزنامه نیک کی 
ژاپن گزارش کرد: شرکت کیومورا که رستوران زنجیره ای سوشی زانمای را در 
سراســر ژاپن اداره می کند قیمت برنده را در حراج فروش این ماهی پیشنهاد 
کرد.این ماهی گران قیمت در رســتوران سوشــی زانمای در تســوکیجی سرو 

خواهد شد و هر سرو آن بیش از 200 دار قیمت خواهد داشت.

رکورد 
گران ترین

 ماهی دنیا 
شکست

پیش  چنــدی  ترامپ  کــه  حالی  در 
کشــورهای آفریقایی را به »چاه فاضاب« 
رســانه های  گزارش  بود،  کرده  تشــبیه 
آمریکایی از رابطه دختــر دوم وی با یک 

جوان عرب نیجریه ای حکایت دارد.
به گزارش دیلی  میــل، در حالی که دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، چندی پیش در اظهاراتی جنجالی درباره مهاجران، 
آفریقا را به »چاه فاضاب« )چاه مســتراح( تشبیه کرده بود، گزارش ها از رابطه 
تیفانی ترامپ، دختر دوم وی، با یک جوان مولتی میلیاردر لبنانی ااصل که در 
نیجریه بزرگ شده است، حکایت دارد.بر اساس گزارش Page Six، تیفانی ترامپ 
ســال جاری میادی، »مایکل بواس«، جوان عرب مولتی میلیاردری را که در 
شهر بندری اگوس، پایتخت سابق نیجریه، بزرگ شده است، برای جشن روز 
شکرگزاری به »مارا اگو«، عمارت شخصی ترامپ در ایالت فلوریدا، دعوت کرده 
بود.این گزارش می افزاید: خانواده »بواس« که اکنون ســاکن لندن هســتند، 
مالک یک شرکت خوشه ای هستند که در حوز ه های مختلفی از جمله تجارت 
خودرو و تجهیزات، خرده فروشــی و ساخت و ساز فعالیت دارد.ترامپ چند ماه 
پیش )ژانویه گذشته( طی نشستی با اعضای کنگره آمریکا در دفتر بیضی شکل 
کاخ ســفید، با اشــاره به مهاجرانی که از هائیتی، السالوادور و برخی کشورهای 
آفریقایی به آمریکا مهاجرت کرده اند، گفت:»چرا این همه آدم از کشورهایی که 
چاه فاضاب هستند را به اینجا راه می دهیم؟« رئیس جمهور آمریکا همچنین 
گفته بود مردم هائیتی مبتا به ایدز هســتند و اگر شهروندان نیجریه پایشان 
به آمریکا باز شود، دیگر به آلونک های خود در کشورشان باز نمی گردند!انتشار 
حرف هــای توهین آمیز ترامپ جنجال زیادی به پــا کرد. نیجریه با بیان اینکه 
این اظهارات باعث خشم و ناراحتی مردم این کشور شده است، آنها را غیرقابل 
قبول خواند و خواســتار توضیحات و شفاف سازی آمریکا در این باره شد. موج 
انتقادات باعث شــد رئیس جمهور آمریکا در نهایت منکر به کار بردن اصطاح 
»چاه فاضاب« برای کشورهای آفریقایی شود؛ اما او اذعان کرد ادبیاتی که در 
 Page Six نشست کاخ سفید به کار برده بود، »ادبیاتی خشن« بوده است.گزارش
می افزاید: خانواده ترامپ و بواس هنوز درباره انتشــار گزارش ها درباره ارتباط 

میان تیفانی و مایکل اظهارنظری نکرده اند.

رابطه 
دختر ترامپ 

با یک میلیاردر 
نیجریه ای

در حالی که بنگاه ســخن پراکنی بی بی ســی هــر روز با پخش 
گزارش های مختلف، تاش می کند ایرانی ها را فقیر و ناامید جلوه دهد، 
بی خانمان های انگلیسی مقابل ساختمان این شبکه، شب را به صبح 

می رسانند!
این در حالی است که تعداد افراد بی خانمان در انگلیس روزبه روز در حال 
افزایش است، به طوری که طبق آخرین آمار، هر ماه حدود هزار نفر به جمعیت 
بی خانمان ها در این کشــور اضافه می شود. براســاس یک پژوهش جدید، در 
حال حاضر 320 هزار شــهروند انگلیســی در خیابان ها یا اقامتگاه های موقت 
شــب را به صبح می رســانند و این یعنی تقریباً از هر 200 بریتانیایی یک نفر 
جای ثابتی برای زندگی کردن ندارد.افزایش تعداد بی خانمان ها در انگلیس در 
حالی صورت می گیرد که دولت این کشــور تاکنــون وعده های زیادی را برای 
حل بحران مسکن ارائه کرده اما نتوانسته این مشکل و معضل اجتماعی را حل 
کند. در این بین شــبکه بی بی سی که همیشه آمارهایی از مشکات معیشتی 
مردم کشــورهای دیگر از جمله ایران منتشــر می کند و سعی در سیاه نمایی 
وضعیت آن کشــورها دارد، هیچ گاه از آمار وحشتناک بی  خانمان ها در انگلیس 
و بی خانمان هایی که در چند متری ســاختمان این شــبکه سلطنتی در سرما 
زندگی می کند را نمی بیند و گزارشــی از آنها تهیه نمی کند.یک فعال سیاسی 
مقیم انگلیس، ویدئویی از بی خانمان هایی که مقابل ســاختمان بی بی سی در 
سرما کارتن خوابی می کنند و بی بی سی آنها را نمی بیند، منتشر کرده است که 

در شبکه های اجتماعی خبر ساز شده است.

کارتن خواب های 
انگلیسی 

در چند متری 
بی  بی سی!

در پی تصادف مرگبــار خودروی حامل کــودکان با دو کامیون 
در شــمال فلوریدا، هفت نفر از جمله پنج کــودک که راهی اردوی 

دانش آموزی بودند، جان خود را از دست دادند.
به گزارش آسوشیتدپرس، مقامات پلیس آمریکا اعام کردند: یک دستگاه 
خودروی حامــل کودکان از منطقه »اَُویلس پاریش« عــازم آاچوا بود که در 
جنوب گینســویل در فلوریدا با دو کامیون به شدت برخورد کرد.در این حادثه 
پس از برخورد خودروی حامل کودکان با کامیونی از روبرو در خطوط شــمالی 
بزرگــراه، خودروی ون با حفاظ های کناره جــاده و همچنین کامیون دیگری 
برخورد کرد و واژگون شــد.در پی بــروز این حادثه کامیون دیگری نیز پس از 
برخورد با مســافرانی که از داخل خودرو ها به بیرون پرتاب شــده بودند سبب 
پراکنده شدن بنزین روی زمین و آتش گرفتن جاده شد. در این حادثه دستکم 
هشت نفر نیز راهی بیمارستان شدند.وینی دویتا، راننده یکی از خودرو ها گفت: 
اگر به محض شــنیدن صدا ناگهان ترمز می گرفتم خــودم هم در آن تصادف 
گرفتار شــده بودم و چه بســا در جهنمی از آتــش می افتادم.تصویر کودکان 
قربانی این حادثه که در بین کاربران آمریکایی دســت به دســت می شوداین 
حادثه همچنین سبب بســته شدن بخش هایی از بزرگراه و تاخیر گسترده در 
کریدور شلوغ شمال به جنوب در فلوریدا شد. گفته می شود مسئوان راهسازی 
توانســتند بخش هایی از راه های مناطق شمالی فلوریدا را بازگشایی کنند، اما 
هنوز بخش اصلی بزرگراه مســدود اســت.پس از گذشت چندین ساعت هنوز 
بخش های بزرگی از بزرگراه با آوار و نخاله ها و همچنین تکه هایی از خودرو های 
تصادف کرده و اموال مسافران پوشانده شده است. یک فروند بالگرد به سرعت 
به منطقه اعزام شــد تا قربانیان احتمالی را به مناطق امن تری منتقل کند.وی 
افــزود: به رغم اینکه تاکنون حوادث انفجار و آتش ســوزی مهیبی در اینگونه 
مناطق شنیده و دیده شده است، اما حرارت آتش سوزی در این تصادف بسیار 
وحشــت آور بود.دویتا همچنین خاطر نشان کرد: از ژانویه 2012 که 11 نفر بر 
اثر وقوع تصادف مرگبار ناشی از پایین آمدن مه و دود در بزرگراه جان خود را 

از دست دادند، این حادثه بی سابقه بوده است.

مرگ غم انگیز 
۵ کودک

 در تصادف مرگبار 
خودروها

رئیس مرکز آمار از اشتغال ۲3 میلیون و ۸00هزار 
تن به صورت کامل خبر داد و گفت: سه میلیون و ۲00 

هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارد. 
امید علی پارســا ، در حاشــیه جلســه اعضای شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان همدان در جمع خبرنگاران افزود: 
البته تعداد شاغان بیشتر از این عدد است اما برخی مبنا را 
درباره بیمه و تامین معیشت می دانند ولی موضوع معیشت 

از کار و تولید به طور کامل جداست.
وی، افراد دارای اشتغال ناقص که بین یک تا 44 ساعت 
در هفتــه کار می کنند را دومیلیــون و400 هزار نفر اعام و 
اضافه کرد: نرخ تورم نقطه ای کشور 37/5 درصد و نرخ تورم 

12 ماهه 18 درصد است.
رئیس مرکز آمار ایران نرخ تورم در استان همدان را 37 
درصد اعام کرد و افزود: نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال 
نسبت به پاییز سال گذشته 11/7 درصد باقی مانده است و 

در استان همدان نیز 7/2 درصد آخرین نرخ بیکاری است.
پارسا اظهار داشــت: نرخ های استانی خطای نسبی 20 
درصــدی دارند یعنی عددی که گفته می شــود 25 درصد 
همین عدد ممکن اســت کمتر یا بیشــتر باشد، یعنی نرخ 
بیکاری همدان بین 6/2 و 9/2 درصد اســت و این برآوردی 

است که وجود دارد.
وی با بیان اینکه نرخ مشــارکت اقتصادی سالجاری در 
کشــور 40/5 درصد و در استان همدان 40/2 درصد است، 
گفت: همدان جزو اســتان هایی است که نرخ بیکاری در آن 

نسبت به متوسط کشور کمتر است.

رئیس مرکز آمار ایران:
سه میلیون و 200 هزار بیکار مطلق 

در کشور وجود دارد

امور خارجه  وزارت  نمایندگی  کنسولگری  کارشناس 
در اســتان بوشــهرگفت: در زمان حاضر 14 شناور 
صیادی و سفاری مربوط به بوشهری ها در کشورهای 

عربی حاشیه خلیج فارس توقیف است. 
کیمیا زارع، در گفت وگو با ایرنا افزود: از این شمار هفت 
شــناور درقطر، دو شناور در کویت، یک شــناور در امارات 
متحده عربی و یک شناور در عربستان سعودی به ظن قاچاق 
و دو شــناور صیادی در قطر و یک شناور در امارات متحده 

عربی به دلیل تجاوز مرزی گرفتار هستند. 
وی یادآورشــد: براســاس گزارش ها در زمان حاضر 80 
نفر از خدمه شناورهای صیادی و سفاری از استان بوشهر در 

کشورهای همسایه گرفتار هستند. 
وی اظهارداشــت: با توجه به توقیف بیشتر شناورهای 
صیادی و ســفاری اســتان به دلیل تجاوز مرزی از ســوی 
کشورهای همسایه، ارائه آموزش های ازم و نصب  ای آی اس 

و جی پی اس روی شناورها ضروری است. 
زارع در رابطه با خدمه شــناور صیادی بندر رســتمی 
تنگستان گفت: براســاس مجوز صادر شده برای این شناور 
باید بعد از چهار روز به ساحل بازمی گشت ولی بعد از گذشت 
حدود دو هفته هنوز خبر مشخصی از آنها در دست نیست. 

زارع اضافه کرد: برخی گمانه زنی ها مبنی بر گرفتار شدن 
این شناور در عربستان مطرح است ولی هنوز گزارش رسمی 

ازمرکز دریافت نشده است. 
کارشــناس کنســولگری نمایندگی وزارت خارجه در 
اســتان بوشــهرافزود: در پی گزارش تعاونــی صیادان بندر 
رستمی تنگستان مبنی بر مفقود شدن شناور صیادی با 11 
خدمه و مکاتبات دیگری از شیات و دریابانی احتمال گرفتار 
شدن آنها از سوی گارد ساحلی کشورهای همسایه داده شد 
که با هماهنگی وزارت خارجه مکاتباتی با ســفارتخانه های 
ایــران در قطر، کویت، امارات و کنســولگری ایران در دوبی 

انجام شد. 
وی افزود: براســاس نامه شــرکت تعاونی صیادی بندر 
رستمی، این شناور دارای شش خدمه اهل تنگستان و پنج 
خدمه بلوچ بود که به تازگی اداره کنســولگری وزارت امور 
خارجه مشــخصات بیشتری درخصوص ســاعت حرکت و 

عکس این افراد را درخواست کرده است. 
زارع ادامــه داد: در عربســتان تنها یک پرونده شــامل 
شــش صیاد استان بوشهر وجود دارد که در حال طی کردن 

محکومیت یک سال حبس هستند. 
وی آخریــن مــورد گره گشــایی وزارت امــور خارجه 
در پرونــده صیادان اســتان را مربوط به رفــع توقیف یک 
شناورصیادی کنگان در تاریخ 22 آذر ذکر کرد که این شناور 
با شش سرنشــین در29 آبان به دلیل تجاوز مرزی از سوی 
گارد ساحلی قطر دستگیر شده بود.  این مقام مسئول گفت: 
همچنین نمایندگی وزارت امور خارجه در اســتان بوشــهر 
موضوع تحویل جسد صیادی که از سوی گارد ساحلی امارات 
متحده عربی مورد تیراندازی قرار گرفت را پیگیری که جسد 

برای خاکسپاری به بوشهر منتقل شد. 

توقیف 14 شناور بوشهری 
در کشورهای حاشیه خلیج فارس

فرمانده انتظامی خوزســتان از دستگیری ۹0 نفر 
از عامان تیراندازی های غیرمجاز و دارندگان ساح 

غیرمجاز  در سطح این استان خبر داد. 
به گزارش تســنیم، سرتیپ حیدر عباس زاده، گفت: در 
راســتای ارتقای امنیت اجتماعی، طرح پاکســازی مناطق 
آلوده از لوث عامان تیراندازی و دارندگان ســاح غیرمجاز 
در ســطح استان توســط پلیس اطاعات، امنیت عمومی و 

مأموران انتظامی در پنج روز به اجرا درآمد.
وی با اشاره به تأکید بر اجرای مستمر این گونه طرح ها 
و همکاری خوب مردم در موفقیت های پلیس گفت: در این 
طرح 90 نفر از عامان تیراندازی و دارندگان ساح غیرمجاز 
دســتگیر، 104 قبضه انواع ساح از قبیل 88 قبضه اسلحه 
شــکاری، 16 قبضــه جنگی و یک هــزار و 245 عدد انواع 

مهمات کشف وضبط شد.

دستگیری 90  نفر از دارندگان 
ساح های غیرمجاز در خوزستان

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان یزد نسبت 
به عدم رعایت حدود و شئونات قانونی در کنسرت  ها 

و هنجارشکنی در این زمینه هشدار داد.
به گزارش ایسنا، علی اکبر شمس با  اشاره به اجرای یک 
کنســرت با حضور یکی از خواننده های  کشور در چند روز 
اخیر در اســتان یزد، اظهار کرد: متأســفانه در این کنسرت 
یک سری از اتقاقات خاف عرف، شرع و قانون رخداده است 
و این اتفاقات، مذموم و غیرقابل دفاع  اســت و عدم برخورد 
با این قبح شکنی موجب تکرار و تداوم این گونه رفتار خواهد 

شد.
وی خطاب به اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان 
مبنــی بر لزوم برخورد قانونی با مؤسســه فرهنگی و هنری 
برگزار کننده، عنــوان کرد: باید از واگــذاری اجرای چنین 
برنامه  هایی به مؤسسه خاطی تا اطاع ثانوی جلوگیری شود 
و به دیگر مؤسسات دخیل در موضوع نیز اخطار کتبی مبنی 

بر لوزم رعایت مقررات شرعی و قانونی ارسال شود.
دادســتان یزد در ادامــه اخطار بــه برگزارکنندگان و 
مشــخصاً خوانندگان را خواستار شد و بیان کرد: باید نسبت 
بــه الزام رعایت حدود و مقــررات، قبل از اجرا توجیه کامل 
صــورت گیرد و بدیهی اســت در صورت تخلــف از اجرای 
برنامه های آتــی آنان در یزد جلوگیری به عمل خواهد آمد. 
وی تصریح کرد: بافت مذهبی و فرهنگی استان دارالعباد یزد، 
هنجارشکنی و قبح زدایی در مسائل اجتماعی را بر نمی تابد 
و ایــن گونه رفتارهــا با واکنش تند مردم متدین و اقشــار 

فرهیخته استان و بالتبع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

واکنش دادستان یزد به هنجارشکنی 
در یک کنسرت

دادستان تهران گفت: شهرام جزایری که در یکی 
از شهرستان ها دستگیر شده بود، در دادگاه بدوی به 

حبس نسبتا طوانی محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان،  عباس جعفری دولت آبادی 
در حاشــیه نشســت با رئیس  اتــاق بازرگانــی در رابطه با 
آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری اظهار داشت: پرونده 
شــهرام جزایری که در یکی از شهرستان ها ]در قسمت بار 
خودروهای خروجی از کشور[ دستگیر شده بود، چند وقت 
پیش به صدور کیفرخواست منجر گردید و این فرد در دادگاه 
بدوی به حبس نســبتا طوانی محکوم شــده است، ولی از 
آنجایی که حکم قطعی نیســت پــس از قطعیت، میزان آن 

اعام خواهد شد.
به زودی در مورد »محمدرضا خاتمی« 

تصمیم گیری می شود
جعفری دولت آبادی در ادامه با  اشاره به پرونده فردی که 
اخیرا مدعی تقلب هشت میلیون رای در انتخابات سال 88 
شده بود ، بیان داشت: مطابق بررسی ها این اظهارات صحت 
نداشــت و این فرد هفته قبل به دادســتانی مراجعه کرده و 
تحقیقات به اتمام رسیده و به زودی در مورد این فرد اتخاذ 

تصمیم خواهیم کرد.
دریافت 1۸0 میلیون دار ارز
 توسط متهمان پرونده کاغذ 

وی در مــورد پرونده فردی کــه چندی پیش در زمینه 
کاغذ دســتگیر شــد، گفت: این متهم در حــال تحقیق و 
بازجویی است، در دادســتانی پنج پرونده در رابطه با کاغذ 

مطرح است و حدود هشت نفر بازداشت شدند.
دادستان تهران افزود: در روز های اول رقم ارزی که اعام 

شد 30 میلیون دار بود، اما طبق آخرین تحقیقات، این افراد 
180 میلیون دار ارز دریافت کرده و یا فروخته و کاغذ وارد 
نکردند و یا کاغذ ها را با تهیه فاکتور های صوری در بازار آزاد 

فروخته اند.
شکایت 4 هزار نفر از سکه ثامن

جعفری دولت آبــادی درباره آخریــن وضعیت پرونده 
سکه ثامن اظهارداشــت: هم در پرونده سکه »ثامن« که تا 
اان حدود چهارهزار نفر شــکایت کرده اند و هم در پرونده 
طافروشی »شادی« که حدود دو هزار نفر شکایت کرده اند، 
عده ای با تبلیغات، کاری را راه اندازی و اعتماد مردم را جذب 
می کنند و بعد از چند وقت یا متواری شده و یا اموال موجود 
تکافوی بدهی های آنها را نمی دهد.در پرونده ســکه ثامن با 
بدهی 250 میلیارد تومانی، حدود صد میلیارد تومان موجود 

است.
 وی تاکید کرد: دستگاه های دولتی در اعطای مجوز به 
اینگونه فعالیت هــا واقعا باید مراقبت کنند و اگر هم اعطای 

مجوز صورت گرفت باید نظارت داشته باشند.
ممنوعیت خرید و فروش ارز در معابر

دادســتان تهران درباره کنترل بر بازار ارز گفت: خرید و 
فروش ارز صرفا از طریق صرافی های مجاز قابل اقدام خواهد 
بود و هرگونه خرید و فروش ارز در معابر جرم تلقی می شود، 
به پلیس دســتور داده شده که بدون وقفه در مورد این نوع 

اقدامات برخورد شود تا به ثبات در حوزه ارز برسیم.
جعفری دولت آبادی با  اشــاره به گزارش بانک مرکزی 
در رابطه با تعداد صرافی های غیرمجاز، اظهارداشــت: حدود 
60 صرافی معرفی شده اند که تا پایان سال قرار است تعیین 
تکلیف شود و امیدواریم این اقدام به کل کشور تسری یاید.

آخرین خبرها از سانحه دانشگاه علوم و تحقیقات
وی دربــاره آخریــن اقدامات قضایی در مــورد حادثه 
واژگونــی مرگبار اتوبوس دانشــجویان در دانشــگاه علوم و 
تحقیقات بیان داشــت: پلیس در هفته گذشته نظری برای 
دادستانی ارسال کرد ولی از آنجایی که یک گروه هفت نفره 
در این زمینه تشــکیل و پرونده به این گروه ارجاع شده بود، 

منتظر ارائه گزارش کارشناسی هستیم.
دادستان تهران افزود: گزارش پلیس در حوزه های راننده 
و میزان ایمنی وســیله نقلیه، پیمانکار و وضعیت جاده ارائه 

شده ولی منتظر گزارش تکمیلی هیئت هفت نفره هستیم.
بــه گفته جعفــری دولت آبادی، در حــال حاضر یازده 
مصدوم بســتری هســتند و تعدادی ترخیص شده اند و دو 

متهم پرونده همچنان بازداشت هستند.
وی با  اشاره به بازدید خود از دانشگاه به همراه دادستان 
کل و اظهارات برخی دانشــجویان در مــورد اعام اعتراض 
نســبت به عدم رعایت اصول ایمنی در دانشگاه در گذشته، 
تاکید کرد: اگر واقعا دانشــجویان و یا کسانی مدعی هستند 
که در گذشــته نامه و یا طوماری به سیســتم دانشگاه آزاد 
نوشــته اند، حتما در اختیار دادستانی قرار دهند و قطعا در 

بررسی های محیطی تاثیرگذار خواهد بود.
دادستان تهران همه دستگاه های دولتی و خصوصی را به 
ایمن سازی مسیر ها و وسایل نقلیه و تست سامت رانندگان 

و ساختمان ها مکلف کرد.
جعفری دولت آبادی خاطرنشــان کــرد: در این پرونده 
به سلسله اســباب قریب و نزدیک به حادثه مثل جاده، نوع 
اتومبیل، قرارداد پیمانکار، شــیوه نظارت پیمانکار و شــیوه 

نظارت دانشگاه توجه داریم.

دادستان تهران خبر داد

صدور حکم حبس طوانی برای »شهرام جزایری« 

سازمان هواشناســی از ورود سامانه بارشی از 
ســمت مرزهای غربی کشــور طی امروز همراه با 
 بارش برف و باران، وزش باد شــدید و کواک برف  

خبر داد.
بنا بر اعام این سازمان، از صبح امروز سامانه بارشی 
از ســمت مرزهای غربی وارد کشور شــده و طی  امروز 
در اســتان های واقع در غرب، جنوب غرب، برخی نقاط 
شمال غرب، استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز 
غربی و مرکزی و اســتان های واقــع در زاگرس مرکزی 
 ســبب بارش برف و باران، وزش باد شدید و کواک برف 

خواهد شد. 
در روز دوشــنبه عمده فعالیت این سامانه در جنوب 
غرب و برخی نقاط استان های فارس و بوشهر می باشد. 
در این روز در نیمه شمالی کشور نیز بارش پراکنده برف 
و بــاران رخ خواهد داد و از اواخر این روز این ســامانه از 

مرزهای شرقی کشور خارج می شود.
 براین اساس وضع هوای مناطق متاثر از این سامانه 

طی امروز و فردا به شرح زیر می باشد:
یکشــنبه: بارش برف و باران، وزش باد شــدید و در 
برخی نقــاط کواک برف در اســتان های کردســتان، 
کرمانشــاه، ایام، لرســتان، شــمال شــرق خوزستان، 

چهارمحــال و بختیاری، کهگیلویــه وبویراحمد، همدان، 
مرکزی، زنجــان، قزوین، جنوب آذربایجان غربی و دامنه 

های جنوبی البرز  در استان های  البرز و تهران .
دوشــنبه: بارش برف و باران و وزش باد در اســتان 
های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه وبویراحمد، شمال 
غرب فارس، شرق خوزستان و بارش باران گاهی رعدوبرق 

درشمال غرب بوشهر.
همچنین در جاده های کوهستانی مناطق ذکر شده 
طی این مدت لغزندگی جاده ها و کاهش دید پیش بینی 
می شــود، از این رو توصیه می شود تردد در این مناطق 
با تجهیزات زمســتانی باشد. ازم به ذکر است طی امروز 
تا ظهر دوشــنبه وزش باد شــدید جنوبی در استان های  
اردبیــل، زنجان و قزوین رخ خواهــد داد و احتمال وقوع 
بهمن در جاده های ارتباطی اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، 
تهران، سمنان به سوی اســتان های ساحلی خزر وجود 

دارد.
از اواخــر امروز تا ظهر فردا نیز، به ســبب وزش باد 
شــدید، غرب خلیج فارس مواج پیش بینی می شود که 
ارتفــاع موج به حدود یک و نیم تا دو مترخواهد رســید، 
از این رو توصیه می شــود طی این مدت احتیاط ازم در 

تردد شناورهای سبک  و تفریحی به عمل آید.

در مناطق کوهستانی برفگیر با تجهیزات زمستانی تردد شود
آغاز بارش برف و باران در بخش های زیادی از کشور 

با ورود سامانه جدید  فرمانده قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق کشور 
گفت: در طی سه سال گذشته 30 تن مواد منفجره در 
مرزهای جنوب شرق کشور کشف و ضبط شده است.

 به گزارش ایسنا-  سرتیپ محمد مارانی ، افزود: دشمن 
قصد دارد تا آرامش را از مردم ایران اســامی بگیرد اما تا ما 
زنده هستیم نخواهیم گذاشت به آرامش مردم آسیبی برسد .
وی تاکید کــرد: در یک عملیات جلیل قنبر زهی که به 
نوعی ابوبکر بغدادی، مادر تمام گروهک های تروریستی و شاه 
ماهی تروریست های جنوب شرق ایران بود با سه خودرو و دو 
هــزار و 700 کیلو انواع مواد منفجره به مرز حمله کرده بود 
و قصد داشــت به یک پاسگاه مرزی ایران حمله کند که در 

عملیاتی به هاکت رسید .
وی درخصوص حقوق های مرزداران جنوب شــرق و در 
واکنش به شایعه حقوق های میلیونی، اظهار کرد: مرزداران و 
مرزبانان با تاشــهای انجام شده ماهانه حدود یک میلیون و 
700 هزار تومان دریافت می کنند و شاید در هر روز تنها یک 
وعده غذایی داشــته باشند اما از جان و مال خود گذشته اند 
و برای امنیت کشور ایران از مرزهای جنوب شرق پاسداری 

می کنند .
وی درخصوص واقعه به گروگان گرفته شــدن مرزبانان 
میرجاوه نیز گفت: این جریان به وسیله نفوذ به وقوع پیوسته 

و در آینده جزئیات بیشتری را اعام خواهیم کرد.

کشف 30 تن مواد منفجره 
در سیستان و بلوچستان

بوشهر- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم بوشــهر و گناوه و دیلم در مجلس 
در نشست با خبرنگاران به پایین بودن شاخصه های 
آموزشی در سطح استان اشاره و اظهار کرد: 35 نامه 
از دفتر مدیر کل آموزش و پرورش اســتان با امضای 
مدیرکل جعل شــده اســت که مدیر کل در 15 ماه 
گذشته به یک شکایت صوری بسنده کرده و هیچ گونه 
پیگیری نشده است، خدری افزود: از مدیرکل پرسیدم 
چرا پیگیری نکردید گفت: من شکایت نوشتم پیگیری 

با من نیست.
وی افــزود: با این نامه جعلی 1800 مدرک دیپلم جعل 
شده است و هزار نفر با همین مدرک جعلی دیپلم در عسلویه 

مشغول به کار شدند.
عضو کمیســیون انــرژی مجلس عنوان کــرد: جالب 
اینجاســت که شماره پرونده های دیپلم واقعی را روی دیپلم 
جعلی می نوشتند که در صورت استعام کسی متوجه نشود.
نماینده مجلس با اشــاره به ســفر مدیرکل آموزش و 
پرورش اســتان به آلمان اذعان کرد: آقای مدیرکل توضیح 
بدهند ســفر 15 روزه اش به آلمان بــه چه منظوری بوده و 
چرا از وزارتخانه اجازه نگرفته و دســتاوردش برای آموزش و 

پرورش استان بوشهر چه بوده است.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان بوشــهر خاطر نشان 
کرد: تحصیل همزمان دکتری و مدیرکلی براساس بخشنامه 
ممنوع است حاا مدیرکل بگوید چرا اینکار را کردند و بلیط 
پرواز و اسکانشان در تهران به خاطر کاسها از پول شخصی 

بوده یا اداره آن را پرداخت کرده است.

سلماس- خبرنگار کیهان:
اولیای دمی که فرزندشــان 5 سال پیش در یک 
حادثه ناشی از اختاف مالی جان خود را از دست داده 

بود، از قصاص قاتل پسر خود گذشت کردند.
متهم در یکی از روستاهای سلماس به دلیل اختاف مالی 
جوان 21 ســاله ای را به قتل رســانده و 5 سال در زندان، در 
انتظار اجرای حکم قصاص بود. سرانجام اولیای دم در سحرگاه 
روزی که می بایست حکم قصاص اجرا می شد از تقصیر قاتل 

فرزندخود گذشت کرده و وی را مورد عفو قرار دادند.

صدور 1800 دیپلم جعلی 
در آموزش و پرورش

 استان بوشهر

گذشت اولیای دم 
از قصاص

 سطح دریاچه سد گلیل شیروان در پی بارش های 
اخیر برف به طور کامل یــخ زده و منظره زیبایی را 

ایجاد کرده است.
بخشدار ســرحد اظهار داشت: پس از بارش های خوب 
برف در منطقه گلیل و سرانی و برودت هوا یخ زدگی سطح 

دریاچه سد گلیل از چند روز گذشته آغاز شده است.
علی قویدل گفت: هم اکنون ارتفاع برف در اطراف این 

سد به 40 سانتیمتر رسیده است.
رئیس اداره امور عشــایر شیروان هم گفت: همه ساله 
از اواخر مهرماه آبریزهای منتهی به ســد دریاچه گلیل یخ 
می زند و به علت برودت هوا از اواخر آذرماه ســطح دریاچه 

این سد هم شروع به یخ زدن می کند.
علی ابراهیمی افزود: هم اکنون سطح دریاچه کاما یخ 
زده و ضخامت یخ ها در روزهای آینده هم بیشــتر خواهد 

شد.
وی گفت: میانگین بیشینه دمای هوا در منطقه گلیل و 
سرانی به هنگام فصل زمستان پنج درجه سانتیگراد زیرصفر 

و کمینه آن تا 17 درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد.
رئیس اداره امور عشــایر شــیروان گفت: ذوب شدن 
یخ های ایــن دریاچه معموا از اواســط فروردین ماه آغاز 
می شــود. ســد گلیل در فاصله 90 کیلومتری شمال شهر 

شیروان ساخته شده است.

دریاچه سد گلیل شیروان یخ زد

نفتی  مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
استان مرکزی گفت: دســتگاه تفکیک آب و لجن از 
فرآورده های نفتی برای نخســتین بار در این شرکت 

ساخته و نصب شد.
»عبــداه گیتی منــش« افزود: این طرح پژوهشــی از 
سوی یکی از نیروهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
استان مرکزی مطرح و با همکاری دانشکده فنی و مهندسی 

دانشگاه کاشان ساخته شد.
وی ادامه داد: دستگاه تفکیک آب و لجن برای ایروبی 
مخازن مورد اســتفاده قــرار می گیرد که در گذشــته این 
عملیات پس از ایروبی دســتی در حوضچه هایی مخصوص 

و به صورت غیر علمی انجام می شد.
مدیرعامل شــرکت پخــش فرآورده های نفتی اســتان 
مرکزی اظهار داشــت: با ساخت دستگاه تفکیک آب و لجن 
عملیات ایروبی مخازن به صورت علمی با کمترین زمان و 

هزینه انجام و از آلودگی های زیست محیطی نیز جلوگیری 
می شود.

گیتی منش اضافه کرد: دســتگاه تفکیک آب و لجن در 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی بر اساس 
استانداردهای جهانی ســاخته شده و کوچکترین تفاوتی با 

نمونه خارجی این محصول ندارد.
وی ادامه داد: بومی ســازی دستگاه تفکیک آب و لجن 
فرآورده های نفتی میزان قابل توجهی صرفه جویی ارزی برای 

کشور به دنبال دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان 
مرکزی اظهار داشــت: این دســتگاه پس از چندین مرحله 
تست و آزمایش در کنار مخزن شماره 604 انبار نفت سردار 
شهید »رحیم آنجفی« نصب شد. گیتی منش بیان کرد: کار 
تحقیقاتی و ساخت نمونه نهایی دستگاه تفکیک آب و لجن 

حدود 5 سال به طول انجامید.

ساخت دستگاه تفکیک آب و لجن مخازن نفتی در اراک

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس 
گفت: ۲۲ نفر از داان ارز که در خیابان کریمخان زند 
شــیراز اقدام به خرید و فروش دار و سایر ارزهای 

دیگر می کردند؛ دستگیر شدند. 
ســرهنگ کاووس محمدی در گفت و گو با ایرنا با  اشاره 
بــه اجرای طرح برخورد قانونی بــا داان ارز و صرافی های 
غیرمجــاز، افزود: این طرح از پنجشــنبه 13 دیماه به اجرا 
درآمد و تاکنون 22 نفر از داان ارزی در شــیراز دستگیر 

شدند. 

وی ادامه داد: در راســتای انجام این عملیات مبالغی ارز 
شامل 25 هزار و 498 دار، یک هزار و 520 پوند، یک هزار 
و 840 یورو، 9 هزار و 700 درهم، یک هزار و 405 لیر، 10 
دستگاه کارتخوان و 85 فقره کارت بانکی کشف و ضبط شد. 
وی اظهار داشــت: متهمان پس از تشــکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شدند. 
وی ادامــه داد: شــهروندان می تواننــد هرگونــه اقدام 
مشــکوک درخصوص اخال در نظام اقتصادی و ارزی را از 

طریق شماره تلفن 110 اطاع دهند. 

دستگیری 22 دال ارز در شیراز

در روزهــای گذشــته دســتگیری یک مجرم 
ســابقه دار، بار دیگر زنگ خطر را برای خانواده ها به 

صدا درآورد. 
هفتم دی ماه جاری پرونده ای از کانتری 130 نازی آباد 
در اختیار اداره شــانزدهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ قرار 
گرفت. شــاکی این پرونده در شکایت خود عنوان کرده بود 
که ســارق در زمان عدم حضور وی و همســرش در منزل 
و در حالی که دختر هشــت ســاله آنها در خانه به تنهایی 
حضور داشــته، وارد خانه شده و عاوه بر سرقت بیش از 20 
میلیون پــول و طاجات داخل خانه، دختر آنها را مورد آزار 
و اذیت قرار داده و نهایتاً با بســتن دست و پای دختر هشت 
ســاله و قرار دادن وی داخل یکی از اتاق ها از محل متواری 

شده است.
دختر هشــت ساله در اداره شــانزدهم پلیس آگاهی به 
کارآگاهان گفت: داخل خانه در حال تماشای تلویزیون بودم 
که چندین بار زنگ خانه به صدا درآمد تا اینکه جواب آیفون 
را دادم، مردی از من سؤال کرد که آیا پدرت در خانه است یا 
نه؟ که من جواب دادم پدرم خانه نیست، این شخص مجدداً 
از من سؤال کرد که آیا مادرت در خانه است یا نه؟ که مجددا 

پاسخ دادم مادرم به همراه پدرم بیرون رفته است.
وی افزود: پــس از چند دقیقه مجدداً زنگ خانه به صدا 

در آمد و زمانی که جواب آیفــون را دادم، همان آقا این بار 
گفت که او یکی از دوستان پدرم است که مقداری پول برای 
پدرم آورده و به این بهانه از من خواســت در آپارتمان را باز 
کنم تا پول را داخل آسانســور بگذارد و مــن نیز پول را از 
داخل آسانسور بردارم، من نیز با اطمینان به صحبت های این 
شــخص در آپارتمان را باز کردم و منتظر ماندم تا آسانسور 
باا بیاید و پول داخل آسانســور را بردارم که پس از رسیدن 
آسانسور به طبقه پنجم ناگهان مردی از آسانسور خارج شد 

که یک چاقو در دست داشت.
دخترک هشت ساله ادامه داد: این شخص با تهدید چاقو 
مرا مجبور به ســکوت کرد و به داخل خانه برد، او مرا مورد 
آزار و اذیت قرار داد و پس از آن دست من را با طناب بست 
و داخل یکی از اتاق ها گذاشــت و زمانیکه پدر و مادرم وارد 
خانه شــدند، من را با دست و پای بسته شده در داخل اتاق 

پیدا کردند.
همزمان با آغاز رســیدگی به این پرونــده، پرونده های 
مشابه دیگری در مناطق مختلف خانی آباد، نازی آباد، منیریه، 
فاح و مولوی مطرح و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ ارجاع شد که در تمام آنها شخصی به شیوه ای یکسان 
و بــا اطمینان از غیبت پدر و مادر داخل خانه، ضمن معرفی 
خود به عنوان دوست خانوادگی، اعتماد کودکان پنج تا 13 

ســاله را جلب کرد و در ادامه عاوه بر ســرقت طا و پول از 
خانه ها، کودکان را نیز مورد آزار و اذیت قرار داده و در تمام 
ســرقت های منجر بــه آزار و اذیت و در زمــان ترک محل 
ســرقت ها، دست و پای کودکان را بســته و از خانه شکات 

متواری شده است.
در ادامه دو پرونده ســرقت منزل منجر به آزار و اذیت 
دیگر نیز به اداره شــانزدهم ارجاع شد که در هر دو پرونده، 
سارق دقیقاً به همان شیوه و شگرد پرونده های گذشته یعنی 
معرفی خود به عنوان دوست صاحب خانه و به بهانه پرداخت 
بدهی خود، اعتماد افراد داخل خانه را جلب کرده  اما این بار 
دو خانم 25 و 30 ســاله را مورد آزار و اذیت قرار داده بود و 

به همان شیوه از محل متواری شده بود.
این شــخص در نهایت با اقدامات پلیس آگاهی تهران 
بزرگ و تصاویر برخی دوربین های مداربســته محدوده های 
محل جرم از بین مجرمان ســابقه دار شناســایی و دستگیر 
شد، اما وقوع این سرقت های همراه آزار و اذیت که کودکان 
بی گناه قربانیان اصلی آن هســتند بار دیگر لزوم هوشیاری 
خانواده ها را یادآور شــد تا از تنها گذاشتن کودکان در خانه 
خودداری نموده و یا بــا دادن آموزش های ازم به آنها مانع 
سوءاســتفاده مجرمان فرصت طلب و وارد آمدن آسیب های 

خطرناک به عزیزانشان شوند.

یک ماجرای تلخ و عبرت آموز دیگر برای خانواده ها

آزار و اذیت ۱۲ کودک و زن توسط مجرم  سابقه دار به بهانه آشنایی با صاحبخانه



اخبار كشور

درمکتب امام

دنیای غرب گرفتار حادثه است
اگر بخواهيد در اين  مقطع تنها گره هاى كور اقتصادى سوسيالیسم و كمونيسم را 

با پناه بردن به كانون رمايه دارى غرب حل كنيد، نه تنها دردى از جامعه خويش را 

دوا نكرده ايد، كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شا را جران كنند؛ چرا كه امروز اگر 

ماركسيسم در روش هاى اقتصادى و اجتاعى به بن بست رسيده است، دنياى غرب 

هم در همن مسائل، البته به شكل ديگر، و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است .
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صفحه 11
یک شنبه 1۶ دی 1۳۹۷

۲۹ ربیع الثانی 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
کارخانههاییکهقیمتراکاهشنمیدهند
اغلباعضایهیئتمدیرهآنهادولتیهستند

سرویس سیاسیـ 
حفظ انسجام دستاورد شورای شهر تهران! کارخانه هایی که قیمت را کاهش نمی دهند اغلب اعضای هیئت مدیره  شان 
دولتی اند، رفع حصر یکی از حلقه های وفاق است! تاش اصاح طلبان برای کارآفرینی برای فرانسویها، بی ثباتی در بازار و 
عدم شفافیت دولت و ادعای بی پایه و سند یک مدعی اصاحات برای بزک کردن برجام از جمله مطالب دیروز مطبوعات 

زنجیره ای بود.
روزنامه آرمان طی یادداشتی به افزایش قیمت ها علی رغم کاهش نرخ ارز پرداخت و نوشت: »واقعیت این است که باید 
در چارچوب یک اقتصاد سیاسی به این پرسش، پاسخ داد که »چرا به رغم پایین آمدن قیمت ارز که اصلی ترین عامل افزایش 
قیمت کاا و خدمات در کشور بود، به کاهش دیگر کااها منجر نشد« و آن را در نظم اقتصاد سیاسی کشور جست وجو کرد.«
این یادداشــت می افزاید: »وقتی هنوز بســیاری از کااهای دولتی - غیراز کااهایی که ظاهرا توسط بخش خصوصی 
ارائه می شوند- و کااهایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می شود با افزایش های غیرقابل توجیه روبه رو هستند. از جمله 
درحــوزه هواپیمایی و پروازهای خارجی که عما با قیمت های ارز 20 هزار تومانی افزایش پیدا کرده اند. یعنی ناکارآمدی 
یک دستگاه دولتی را از جیب مردم و مصرف کنندگان تامین می کنند یا قیمت کااهای بخش قابل توجهی از شرکت های 
خودروسازی، پتروشیمی ها، فوادی ها و معادن که اغلب کااها و نهاده هایشان باید با قیمت های دولتی تعیین شود و اغلب 
هیئت مدیره هایشان دولتی هستند ولی قیمت خدمت شان به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرده و کااهایشان بین 300 تا 

400 درصد افزایش داشته است.«
در ادامه این یادداشت آمده است: »اگر دولت عزم جدی برای کاهش قیمت ها داشته باشد، علی ااصول باید از کااها 

و خدماتی که خودش بر آنها نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند.«
در بخش دیگری از این یادداشت تصریح شده است: »... یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز 4200 تومانی به بسیاری 
از کااهایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و یا توسط نهادهای 
زیر نظر قوه قضائیه که نظارت بر افزایش قیمت ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این اتفاقات نمی افتد؟ به 
این دلیل که در ایران اصا نهادی برای مصرف  کننده وجود ندارد. نهاد حمایت از مصرف   کننده یک نهاد دولتی است که زیر 

نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد.«
حفظانسجامدستاوردشورایشهرتهران!

مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصاحات در گفت وگو با روزنامه زنجیره ای قانون در ارزیابی خود از 
عملکرد شورای شهر تهران گفته است: »وقتی این شورا تشکیل شد از همان ابتدا با مشکات فراوانی باقی مانده از مدیریت 
قبلی مانند بدهی های کان شهرداری و نیروهای مازاد روبه رو بود. از سوی دیگر بسیاري به دنبال ایجاد شکاف و انشقاق 
در بین اعضای شورا بودند. آنها می خواستند سرنوشت شورای اول را به این شورا تحمیل کنند که این شورا هم ناکارآمد 
شود و به سمت انحال پیش رود اما این شورا توانسته انسجام خودش را به خوبی حفظ کند. حتی آنان با شهردار شدن 
محسن هاشمی که فردی ارزشمند، مجرب و توانمند است نیز به خاطر حفظ انسجام در شورا موافقت نکردند. به نظرم از 

دستاوردهای شورای پنجم همین حفظ انسجام است.«
گفتنی است، در شرایطی که اختافات اعضای شورای شهر تهران در انتخاب شهردار و سهم خواهی جناح های شورا 
تا چندی پیش نقل رسانه ها بوده، فعاان اصاح طلب هر یک به نوبه خود برای حفظ ظاهر و پرستیژ جریان سیاسی خود 
و همچنین پوشش فضاحت ناکارآمدی و ناتوانی شورای شهر اصاح طلبان به دستاورد سازی های تصنعی و بعضا مضحک 

روی آورده اند. 
چندی پیش هم روزنامه همشهری رپرتاژ مضحکی از عملکرد شورای شهر اصاح طلبان منتشر کرده بود که به ۱0 
مصوبه مهم این شورا اختصاص داشت و خود به خوبی گویای فشل بودن سیستم تصمیم گیری اصاح طلبان در اداره شهر 
بود. از ۱0 مصوبه شورا که توسط روزنامه همشهری مهم اعام شده بود، سه مصوبه آن به انتصاب نجفی، پذیرش استعفای 
او و انتصاب سرپرست جدید برای شهرداری اختصاص داشت. در این میان یکی دیگر از مصوبات مهم ذکر شده توسط این 

روزنامه، تعیین اعضای کمیسیون های شورا بوده است.
گرچه شاید از منظری دیگر، ادعای این چهره سیاسی اصاح طلب بیراه هم نباشد و همین که به رغم همه درگیری ها 
و اختافات و سهم خواهی ها، کار شورای شهر اصاح طلبان هنوز به انحال کشیده نشده دستاورد بزرگی برای این جریان 
باشد. چرا که دوره اول شورای شهر که اصاح طلبان کلیه صندلی های آن را در اختیار داشتند، از ابتدا با انتخاب شهردار 
تهران به ولوله افتاد و در ادامه هم اعضا با هر تصمیم شهرداری، آشوب به راه انداختند و با سودجویی و منفعت طلبی های 
خود هر یک علیه عضو دیگر شــوریدند. این اقدامات کار را به جاهای باریکی کشــاند که تبعات زیادی را نه تنها برای این 

جریان سیاسی بلکه برای کل کشور در پی داشت و در نهایت به انحال آن انجامید.
رفعحصریکیازحلقههایوفاقاست!

روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: »همان طور که بارها و بارها گفته و نوشته شده است، شرایط امروز کشور، شرایطی 
بغرنج و بحرانی است که برای عبور از آن نیاز بسیاری به وفاق و همبستگی ملی وجود دارد. رفع حصر یکی از همین حلقه های 

وفاق است که همچنان در محاق باقی مانده و این هیچ سودی برای نظام و مردم در بر نخواهد داشت.«
طیف مدعی اصاحات همچنان در پی تطهیر و کوچک نمایی فتنه 88 است. یکی از اهداف اصلی تطهیر و کوچک نمایی 
خیانت نابخشودنی فتنه 88، فراهم شدن شرایط برای بازتولید آن در آینده است. یکی دیگر از اهداف اصلی تطهیر فتنه 
88 نیز غلبه حواشی بر مسائل اصلی- معیشت مردم و مطالبه گری از دولت - و به عبارتی ترفند نارنجک دودزا برای ایجاد 

اختال در افکار عمومی است.
ســران فتنه در ســال 88 به دروغ ادعای تقلب را مطرح کردند. فعالین فتنه بعدها اعتراف کردند که تقلب، اسم رمز 
آشــوب بود. ســران فتنه در مقابل قانون گردن کشی کرده و هشت ماه کشور را به آشوب کشیدند. در جلسات خصوصی 
بارها اذعان کردند که تقلب آن هم به میزان ۱۱ میلیون اصًا امکان پذیر نیست، اما به جهت آلوده بودن به نفاق هیچگاه 
شجاعت نداشتند که این حقیقت را با صدای بلند اعام کنند. قطعنامه ضدایرانی ۱۹2۹ محصول فتنه 88 بود که فشار 
زیادی بر معیشت مردم وارد کرد. هتک حرمت به ساحت سیدالشهدا)ع(، شعار دشمن شادکن »نه غزه؛ نه لبنان« و دیگر 
موارد همگی از نتایج شــهوت قدرت فتنه گران و شورش اشــرافیت بر جمهوریت در سال 88 بود. بر همین اساس، توبه و 

عذرخواهی، اولین گام در مواجهه با خیانت نابخشودنی سران فتنه است.
تاشاصاحطلبانبرایکارآفرینیبرایفرانسویها

روزنامه شرق در شماره دیروز خود گزارشی از صنعت نفت کشورمان منتشر کرده و در آن ضمن موضع گیری علیه 
پیمانکاران ایرانی به حمایت از شرکت بدسابقه توتال پرداخته که تأسف آور است.

در بخشی از این گزارش آمده: »...او ]مدیرعامل یکی از پیمانکاران صنعت نفت[ ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت در 
همکاری مشترک با شرکت توتال در توسعه فاز ۱۱، مدعی شده بود!! که شرکت متبوعش در تمامی بخش های صنعت نفت 

و پروژه های عمرانی به خودکفایی رسیده است و دلیلی برای حضور شرکت های خارجی وجود ندارد.«
این گزارش در ادامه افزوده: »عاوه بر منتقدان برخی از پیمانکاران همسو ]بخوانید پیمانکاران داخلی[ با منتقدان همیشه 
در صحنه نیز به میدان آمدند و تیغ تیز انتقادها را بر قلب صنعت نفت کشورمان]![ وارد کردند... خروج این شرکت صاحب 

نام]![ فرانسوی از صنعت نفت ایران راه را برای انتقادهای تند و کوبنده باز کرد...«
کدام پیمانکار ایرانی است که از سپردن کار به خارجی ها خشنود باشد؟! کدام جوان ایرانی است که از بیکار شدن خود 
و صاحب کار شــدن فرانســوی ها شاد باشد؟ پس اینکه وانمود شود فقط یک پیمانکار از این موضوع خشنود نبوده حرف 

عبثی است. اما چه منافعی برای برخی ها در سپردن این پروژه ها به خارجی ها وجود دارد؟!
روزگاری قرارگاه خاتم اعام کرده بود که 200هزار نفر در پروژه های این قرارگاه مشــغول به کار هســتند. حال باید 
از طیف موســوم به اصاح طلب پرســید چرا در تاش است تا جوانان ایرانی بیکار شوند و در ازای آن فرانسوی ها در ایران 
مشغول به کار شوند؟ ضمن آنکه در این مطلب که بیشتر به رپرتاژ آگهی برای برخی افراد شبیه است، از عبارت »مدعی 
شده بود« استفاده شده که بیانگر همان تفکری است که گفت ما ایرانی ها در هیچ صنعتی به جز قرمه سبزی و آبگوشت 
بزباش توانایی نداریم!! چرا که اگر این گونه نبود، حتما تکمیل مگاپروژه پاایشگاه »ستاره خلیج فارس« را به دست قرارگاه 

خاتم آن هم زودتر از موعد مقرر می دید و از عبارت مدعی شد استفاده نمی کرد.
شایان ذکر است که اخیرا دادگاهی در فرانسه شرکت توتال را برای پرداخت رشوه به برخی افراد در وزارت نفت ایران 
محکوم کرد. این رشوه ها برای آن پرداخت شده بود تا فازهایی از صنعت نفت و گاز ایران به این شرکت بدسابقه فرانسوی 
واگذار شــود. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در مصاحبه با خبرگزاری مهر جزییات کاملی از رشوه هایی که برای به 
دســت گرفتن برخی پروژه های در ایران توســط توتال پرداخت شده بود، ارائه داد. در این مصاحبه که با عنوان »جزییات 
خیانت های توتال در قراردادهای نفتی« منتشر شده، آمده است: »این سؤال مطرح می شود که چرا وزارت نفت، پیمانکار 
حاضر در طرف قطری را برای توســعه این میدان در نظر گرفته اســت؟ بدیهی است که با توجه به جذابیت بااتر قرارداد 
توتال در قطر، این شرکت از اطاعات کسب شده در طرف ایران، برای بهبود تولید در سمت قطر می تواند استفاده کند که 

این به معنای کاهش سهم ایران از گاز این میدان مشترک است.«
بیثباتیدربازاروعدمشفافیتدولت

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: »مهم ترین دلیل افت شدید حجم معامات مسکن در پاییز ۹۷ را می توان شامل مواردی 
همچون کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن به واسطه افزایش قیمت مسکن و همچنین شفاف نبودن شرایط اقتصادی 

کشور ناشی از بی ثباتی در سایر بازارها دانست.«
کارشناسان معتقدند که سرمنشا اغلب گرانی ها در انفعال و سوء مدیریت دولت نهفته است. تا زمانی که دولت هزینه هایش 
را کاهش ندهد، پرداخت ها را شفاف سازی نکند و به توانمندی داخلی برای احیای اقتصاد توجه جدی نکند و در یک کام 

به اقتصاد مقاومتی بها ندهد نمی توان انتظار کاهش قیمت ها را داشت.
ادعایبیپایهوسندیکمدعیاصاحاتبرایبزککردنبرجام

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد سخنان بهزاد نبوی، عضو حزب منحله مجاهدین انقاب در دفاع از برجام را پوشش داد.
وی گفته: »بعد از برجام هیئت های اروپایی به ایران آمدند. آنها این طور نیستند که مثل زمان ما چندین و چند نفره 
به یک سفر خارجی بروند، تعدادشان کم بود. اما اقدامات ماجراجویانه ایجاد شد که احساس کردند شرایط سرمایه گذاری را 
ندارند. سرمایه ترسو است. جایی نمی رود که خطر و ریسکش باا باشد. نتوانستیم از برجام استفاده کنیم. این فعال سیاسی 
خاطرنشان کرد: معنایش این نیست که برجام چیز بدی است. به نظر من برجام مهم ترین توافقی است که جمهوری اسامی 

طی چهل سال انقاب توانست به انجام برساند. دولت توانست.«
نبوی گفته است: »عده ای می گویند اگر روحانی و این دولت نبودند باز برجام امضا می شد. چطور؟ برجام توسط کسانی 

امضا می شد که به قولی فکر می کردند مذاکره کاس درس است.«
بر اساس گزارش آفتاب یزد، وی افزوده است: »به دلیل ماجراجویی های داخلی نتوانستیم از امکانات برجام استفاده 
کنیم. بعد ترامپ رئیس جمهور شد و تیر خاص را رها کرد و تحریم ها را شروع کرد. من شنیدم یکی از کسانی که قدیم ها 

تندرو نبود، بعد از خروج ترامپ از برجام سجده شکر بجا آورد. چرا اینکار را کرد، نمی دانم.«
گفتنی است، برجام در اولین روز اجرا- دی ماه ۹4 - در دولت اوبامای دموکراِت مودب! و باهوش! - تعبیری که مقامات 
ارشــد دولت در وصف رئیس جمهور ســابق آمریکا به کار برده بودند - به صورت فاحش نقض شــد. اوباما در ادامه، قانون 
تحریمی آیسا)که مقامات دولت، آن را نقض فاحش برجام نامیدند( را تمدید کرد، قانون وضعیت اضطراری علیه ایران، قانون 
محدودیت ویزا و... نیز توسط دولت اوباما تمدید و تصویب شد. عاوه  بر این، 2 میلیارد دار از دارایی ملت ایران در دوره 
اوباما غارت شد. اوباما در اظهارنظری گستاخانه، مردم ایران را یاغی! نامید. دولت اوباما، نماینده دولت روحانی در سازمان 

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 تصویب 
کرد و در ادامه قانون تحریمی آیسا، قانون کاتسا 20۱۷)مادر تحریم ها( را تصویب کرد. ترامپ پس از تضمین روحانی به 
موگرینی مبنی بر استمرار حضور ایران در برجام علیرغم خروج آمریکا، و تضمین اروپا به آمریکا مبنی بر استمرار فشار به 
ایران در حوزه موشکی و منطقه ای، از برجام خارج شد. با این حال، طیف مدعی 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!

هًٌ  َجاِل َوْحِشَیّ حضرت امیر )ع( در حکمت پنجاه نهج الباغه فرمود: »ُقُلوُب الِرّ
َفَمْن تَأَلََّفَها أَْقَبلَْت َعلَْیِه«؛ دل هاي مردم از یکدیگر فاصله دارد، تنها چیزي که 
این دل ها را جذب مي کند الفت، محبت و ادب است. دل را با ِگل و با طا و با 

نقره نمي شود خرید.
وجود مبارک امام صادق)ع( بیاناتي داشتند، یکي از شاگردانشان گفت: عجب 
جواهري ما از شما استفاده کردیم! چه جواهر خوبي فرمودید! حضرت فرمود: 
»َهِل الَْجْوَهُر إَِاّ َحَجر«؛)۱( حیفت نیامد که این کلمات را به طا تشبیه کردي؟ 
طا یک سنگ زردي است، مگر طا ارزشي دارد؟! چون کمیاب است واحد پول 
شد.آیا این معارف بلند الهي را به طا تشبیه کردي؟ از طا کاري جز کار سنگ 
ساخته نیست. اما این بیانات دل سنگ را آب مي کند، انسان را فرشته مي کند، 
با مائکه محشور مي کند، کسي که جواب سؤال و سام مائکه را مي دهد مائکه 
با او مربوط هستند. ذات اقدس اله در سوره مبارکه »احزاب« همان طوري که بر 
وجود مبارک پیامبر)صلی اه علیه و آله( صلوات مي فرستد، بر مؤمنین هم صلوات 
مي فرستد. این دو تا آیه در همان سوره مبارکه »احزاب« است؛ یکي )إَِنّ اَهّ َو 
َمائَِکَتُه یَُصُلّوَن(،)2( است که درباره آن حضرت است. یکي هم مربوط به شما 
ُلماِت  مؤمنین است، فرمود: )ُهَو الَّذي یَُصلِّي َعلَْیُکْم َو َمائَِکُتُه لُِیْخِرَجُکْم ِمَن الُظّ
إِلَي الُنّورِ(.)3( این کم مقامي نیست. خدا بر مؤمنین صلوات مي فرستد، مائکه 

خدا بر مؤمنین صلوات مي فرستند، انسان با فرشته ها محشور است.
تفاوت دقیقي بین این دو تا آیه است که یکي مربوط به حضرت است، یکي 
مربوط به پیروان آن حضرت. وقتي که مي توانیم به جایي برسیم که مائکه بر 
ما صلوات بفرستند چرا خودمان را ارزان بفروشیم؟ حضرت فرمود: حیفت نیامد 

که این حرف ها را به طا تشبیه کردي؟ به سنگ زرد تشبیه کردي؟ 
دل هاي مردم را طا و نقره جذب نمي کند، دل هاي مردم را ادب و دین جذب 
مي کند و بس! هیچ چیزي نمي تواند دل هاي مردم را رام بکند. ممکن است ساکت 
بکند، ولي ساکن نمي کند. ما سکوت نمي خواهیم سکون مي خواهیم، سکینت 
مي خواهیــم، آرامش مي خواهیم. دل به غیر نام الهي نمي آرمد، آرام نمي گیرد؛ 

چون این دل آفرین با دل کار دارد.
معنی ادب در معاشرت

(؛ خدا سکینت را مثل سایر نورها باید نازل  کیَنهًَ فرمود: )ُهَو الَّذي أَنَْزَل الَسّ
بکند. فرمود دل هاي مردم با ادب و عدل و عقل سکینت مي گیرد.

یک بیان نوراني از رسول خدا)ص( رسید که در کلمات ائمه)ع( هم هست، 
فرمود: »َعِجْبُت لَِمْن یَْشَتِري الَْعِبیَد بَِمالِِه َفُیْعِتُقُهْم َکْیَف َا یَْشَتِري الْْحَرارَ بُِحْسِن 
ُخُلِقِه«. )در شگفتم از کسی که بنده را با مال خودش خریده و آزاد می کند، چرا 
آزاده ها را با اخاق نیک خودش نمی خرد! )تا بنده خود کند( )4( آن روزي که 
برده داري بود؛ فرمود من تعجب مي کنم اینها مال مي دهند بنده مي خرند، اما 
ادب به کار نمي برند که انسان هاي آزاد را بخرند! ما به هر کسي که عادل باشد، 
عاقل باشد، با ادب می گوییم. منظور از ادب این نیست که چگونه بنشیند، چگونه 
راه برود، بلکه عقل ادب است، عدل ادب است، پیغمبر)ص( فرمود: خدا مرا خوب 
ادب کرده اســت؛ مرا عادل کرده، باتقوا کرده، نه بیراهه مي روم نه راه کسي را 
بَِني َربِّي َفأَْحَسَن تَأِْدیِبي «؛)5( َفَقالَ :ُخِذ الَْعْفَو َو أُْمْر بِالُْعْرِف َو أَْعِرْض  مي بندم:»أََدّ
َعِن الْجاِهلیَن؛ ســپس فرمود: با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکی ها 
دعوت کن و از جاهان روی بگردان )و با آنان ســتیزه مکن(«،]5[ ادب به این 
معناست. البته آداب ظاهري هم ُحسن خود را دارد. فرمود تنها چیزي که دل هاي 
مردم را جذب مي کند عقل است و ادب است و الفت دیني است و دیگر هیچ.

پاک شدن با آب توبه
 انسان ممکن است لغزشي داشته باشد. غیر از معصومین، خطاي فکري و 
خطیئه عملي،همه ما را تهدید مي کند. نمي توانیم بگوییم ما نه مشکل علمي 
داریم نه مشــکل عملي؛ هر دو مشکل را داریم. اما دو چیز مقدور ماست: یکي 
کم کردن این، یکي ترمیم این. تاش و کوشش کنیم که کمتر  اشتباه بکنیم، 
تاش و کوشش کنیم که کمتر بیراهه برویم؛ این مقدور ماست. دوم اینکه اگر 
لغزیدیم فوراً توبه کنیم. این هر دو مقدور ماست. اگر ـ خداي ناکرده ـ در کم 
کــردن آن خطا و خطیئه بي بــاک بودیم و در ترمیم آن دو غفلت کردیم، این 
مشکل هست. چه وقت آبروي ما را ببرد معلوم نیست. هیچ نباید بگوییم کاري که 
کردیم تمام شد. کاري که کردیم، حرفي که زدیم، خافي که کردیم، زیرمیزي، 
رومیزي هر کاري که کردیم، مي افتد در خط تولید. مگر چیزي در عالم معدوم 
مي شــود؟! این حرفي که پشت سر دیگري زدیم، یا سخني که گفتیم، عیبي 
که گفتیم، دل کسي را به درد آوردیم، این شده کار، این یک؛ این کار در خط 
تولید مي افتد و اثري دارد، خودش فعاً رخت بربست اما اثر آن اثر در خط تولید 
است، امر سوم را در بر دارد. مگر چیزي معدوم مي شود؟! مگر چیز موجود در 
عالم معطل است؟! اصًا فرض ندارد در نظام علّي چیزي بیکار باشد! این سنگي 
که در یک گوشه افتاده است این مرتّب دارد آن خاک را فشار مي آورد، بعد از 
دو ســال مي بینیم که یک گودي پیدا شده است! مگر مي شود چیزي در عالم 
موجود باشد و بیکار باشد؟! تعطیل در نظام هستي راه ندارد. حرفي که زدیم، 
کاري که کردیم، غذایي که خوردیم، مالي که بردیم، این در خط تولید مي افتد. 
اثرش در دوم، دوم در سوم، سوم در چهارم؛ هر روز به ما مي گویند جبران کنید 
توبه کنید، جبران کنید توبه کنید، جبران کنید توبه کنید! وقتي توبه کردیم، 
ما مادامي که در نظام طبیعت هستیم نظام، نظام »تبدیل السّیئات بالحسنات« 

است، نظام »مغفره السّیئات بالحسنات« هست.
بیانات حضرت آیت اه جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخاق؛ 97/10/6 

مرکز اطاع رسانی اسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. المناقب)ابن شهر آشوب(, ج4, ص248.
2. احزاب، 56.
3. احزاب، 43.

4.مستدرک الوسائل، ج 8، ص 444 
5. بحار النوار )ط ـ بیروت(، ج68، ص382.

6.اعراف ، ۱۹۹
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود.

ادب و دین؛ راه جذب دل ها

بقیه از صفحه 2
ادامه سریال بدعهدی ها

 آغاز سریال فشارها
پایانی  اروپــا  ســریال بدعهدی های 
ندارد؛ چــرا که می داننــد از نظر دولت 
روحانــی منافع اقتصادی، بحث فرعی در 
برجام اســت و اصل، خود برجام اســت. 
این موضــوع را دولتمردان بارها گفته اند 
و تاکیــد کرده اند. آخریــن بار ظریف در 
مصاحبه با روزنامه خراسان با بیان اینکه 
هدف از برجام اصا اقتصادی نبود، گفت: 
»مذاکــرات ما درباره  برجــام تا فرودین 
۹4 )یعنی ســه ماه قبل از توافق نهایی 
برجام( صرفا هسته ای و امنیتی بود. آقای 
دری اصفهانی )همان کسی که به عنوان 
جاسوس در تیم هسته ای ایران بازداشت 
شــد( که واقعا هم خدمات شــایانی به 
برجام کرد در فروردین ۹4 در لوزان وارد 

مذاکرات شــد. یعنی تا آن زمان ما بحث 
تخصصی اقتصادی نمی کردیم. بحث های 
هسته ای، امنیتی و خارج شدن از شورای 
امنیــت بحث های اصلی مــا بود و اینکه 
کســی بگوید هدف برجام اقتصادی بود 
با واقعیــات و خطوط قرمزی که برای ما 
ترســیم شده بود، نمی سازد«. با توجه به 
این اظهارات، چــرا اروپا باید برای حفظ 
برجام از خودش هزینه بدهد؟! دولت بدون 
برآورده شدن منافع اقتصادی از سوی اروپا، 
در برجام می ماند و دیگر چه نیازی به نقض 

تحریم های آمریکاست؟! 
از طرف دیگر، اروپا با دیدن کسی که 
فکر می کند توانســته است با یک توافق 
سیاســی جنگ را از ســر کشوری مانند 
ایران بردارد، آیا زمینه را مساعد نمی بیند 
که برای اخذ امتیاز بیشــتر از ایران فشار 
بیــاورد؟! در نمایش مضحکی که آمریکا 

اخیرا علیه برنامه  موشکی ایران راه انداخت، 
انگلیس و فرانسه با آن همراهی نمودند و 
نماینده انگلیس در جلسه  شورای امنیت 
بر ســر آزمایش موشکی ایران گفت: »ما 
3 هــدف را دنبال می کنیم. اول و از همه 
مهم تر اینکه، رژیم عدم  اشــاعه جهانی را 
حفظ و تقویت نماییم و جلوی ایران را از 
دســتیابی به قابلیت هسته ای که بتواند 
منطقه خاورمیانــه و اروپا را تهدید کند، 
بگیریم. دوم اینکه، اقدامات بی ثبات کننده  
ایران در منطقه محدود شــود و سومین 
سیاست این است که ایران را تشویق کنیم 
روابط اقتصادی و دیپلماتیکش با منطقه و 
غرب را عادی سازی کند و به نقش برحق 
خود به عنوان یک قدرت مسئولیت پذیر 

و سازنده ادامه بدهد«. 
موضع گیری منفعانه دولت باعث شد 
اروپا سریال فشارهای خود بر روی ایران 

را آغــاز نماید. بنابراین اروپا از یک طرف 
به دادن وعده های پوچ ادامه خواهد داد و 
از طرف دیگر هم سو و همزمان با آمریکا 
بر روی ایران فشار سیاسی و دیپلماتیک 
خواهــد آورد. بــا این اوصاف مشــاهده 
می شــود که برجام به عنوان ابزار نه تنها 
منافــع اقتصادی را تامین نکرده اســت، 
بلکه تبدیل به ابــزاری علیه منافع ملی 
شــده اســت. حتی ممکن است شرکای 
راهبردی ایران از جمله چین و روسیه با 
دیدن انفعال دولتمردان در برابر اروپا، از 
ایجاد روابط راهبــردی اقتصادی با ایران 
خودداری کنند و فشار اقتصادی مضاعف 
شود. بنابراین باید جهت تغییر موضع ایران 
در فضــای بین المللی اقدام جدی نمود و 
آن اقدام در ســطح کمینه  خود، خروج از 
برجام و در ســطح بیشینه خود خروج از 

NPT است.

گزارش کیهان از سومین بدعهدی اروپا

ژانویه 2019 هم رسید
از كانال مبادات مالی اروپا خبری نشد

سرویس سیاسی- 
رئیس دفتر رئیس جمهور با حمله به 
خطیبان نماز جمعه که مشکات مردم 
را طرح و از مسئولین پیگیر پاسخ به 
این مشکات شده اند گفته است معنی 
ندارد هر کس هر آنچه به ذهنش بیاید 
بگوید! اظهارات واعظی در حالی است 
بارها  یازدهــم و دوازدهم  که دولت 
در نزدیک پنج و نیم سال گذشته از 
منتقدین سخن  شنیده شدن صدای 
گفته و ادعای آن را مطرح کرده است 
ولی امروز بازگو شدن مشکات مردم از 
زبان خطیبان جمعه به طبع دولتمردان 
خوش نمی آیــد و خطیبان جمعه هر 
 کســی خوانده می شــوند که نباید 

سخن بگویند!
گفت وگویــی  در  واعظــی  محمــود 
درباره شــنیده شدن هشدارهای هر هفته 
تریبون هــای نمازجمعه بــه دولت گفت: 
»کشــور نظــام و رهبــر دارد. رهبری که 
حواسش به همه موضوعات است. مجلس 
دارد مجلســی که مرتب جلسه می گذارد 
و مســائل را پیگیری می کند. قوه قضائیه 
و نیروهای نظامــی و انتظامی دارد که در 
حوزه تحت مسئولیت به وظایف خود عمل 
می کنند بنابراین در چنین کشوری معنی 
 ندارد، هر کسی هر آنچه به ذهنش می آید 

بگوید.«
نماز جمعه یادگار شهیدان محراب است، 
شــهیدانی که منافقین تــوان مقاومت در 
برابر روشنگری های آنان را نداشته و دست 
به ترور زدند تــا جایگاه جمعه و جماعت 
از دســت ملت مســلمان گرفته شود، در 
چهار دهه گذشته عده ای که تاب شنیدن 
دردهای مردم را نداشته و همیشه مردم را 
ثناگوی خود می خواسته اند همواره به این 
جایگاه حمله کرده اند و از هجمه شخصیتی 
برای بی اعتبار کردن این جایگاه خودداری 

نمی کنند.
در طــول چهار دهه پــس از پیروزی 
انقاب اسامی همواره به بهانه های گوناگون 
بــه »نماز جمعه« حمله شــده و آنچه در 
خطبه هــا و پیش از خطبه ها بیان شــده 
از بغض و کینــه بدخواهان در امان نبوده 
است، بهانه ها نیز با رنگ و لعاب های مختلف 
همواره بوده و خواهد بود، یک روز به دلیل 
سخنرانی های پیش از خطبه  آیت اه مصباح 
یزدی و هشدار نســبت به توطئه ها برای 
جداسازی دین از سیاست و تهاجم فرهنگی 
دشمنان به این جایگاه حمله می شود و روز 
دیگر هشدارهای خطیبان جمعه نسبت به 
فتنه گران 88 زمینه ســاز حمله به علما و 
بزرگان می شــود و امروز نیز بازگو شــدن 
مشکات مردم در خطبه های نماز جمعه 
فضا را بر دولتمردان چنان ســنگین کرده 

است که دستور به سکوت می دهند و اینکه 
حــرف نزنید و بگذارید هر چه می خواهیم 
بکنیم هر چند زندگی بر ملت سخت شود!

پیــش از پیروزی انقاب شــکوهمند 
اســامی در کشــور نماز جمعــه برگزار 
نمی شده و یا در برخی شهرها و روستاها به 
صورت بسیار محدود و کنترل شده نسبت 
بــه اقامه آن اقدام می گردیــد، با پیروزی 
انقاب این رسالت بر زمین مانده جامه عمل 
پوشیده و آیت اه طالقانی به عنوان اولین 
خطیب جمعه تهران از سوی امام تعیین و 
همزمان در همه شهرهای کشور خطبه های 

نماز جمعه برگزار گردید.
امام خمینــی)ره( بنیانگذار جمهوری 
اسامی بارها در ســخنان خود به ویژگی 
منحصر به فرد نماز جمعه اشــاره و رسالت 

حقیقی آن را تعریف کرده اند. 
امام خمینی 20 آبان ۱35۷ در جمع 
دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج در نوفل 
لوشــاتو در این زمینه تاکیــد کردند: در 
خطبه نماز جمعه مقــدرات مملکت باید 
بیان بشود؛ مسائل سیاسی که در مملکت 
جریان باید پیدا کند، مسائل اجتماعی که در 
مملکت باید جریان پیدا کند، گرفتاری های 
مســلمان ها، اختافات مسلمان ها، در آن 
خطبه ها باید طرح بشــود و رفع بشــود. 

)صحیفه امام، جلد 4 ، صفحه 44۷ (
بنیانگذار جمهوری اسامی 28 خرداد 
۱358 نیــز در جمع اعضای انجمن ندای 
اســام قم در این زمینه اظهار داشــتند: 
»مســاجد مثل این ها نبوده است که فقط 
مرکز چه باشــد. خطبه نماز جمعه خطبه 
سیاسی بوده همیشه. مساجد مرکز بسیج 
قشون بوده؛ مرکز تبلیغات اسام بوده است. 
این ها ان شاء اه تدبیر می شود. «)صحیفه 

امام، جلد 8، صفحه 200(
امام خمینی)ره( 2 شهریور ۱358 نیز 
در پیامی به ملت مسلمان ایران به مناسبت 
عید فطر تاکید می کنند: »در هر هفته یک 
اجتماع بزرگ از همه، در یک محل. و نماز 
جمعه؛ که مشتمل ]بر[ دو خطبه است، که 
در آن خطبتین باید مسائل روز، احتیاجات 
کشور، احتیاجات منطقه و جهات سیاسی، 
جهات اجتماعی، جهــات اقتصادی طرح 
بشود، و مردم مطلع بشوند بر این مسائل.« 

)صحیفه امام، جلد ۹، صفحه 333(
بنیانگذار جمهوری اسامی 26 شهریور 
۱358 در جمع بانوان مجتمع آموزشــی 
طیبه پیراســته لنگرود نیز می گویند: نماز 
جمعه یک اجتماع سیاسی است، در عین 
حالی کــه عبادت اســت. در خطبه نماز 
جمعه باید مسائل سیاسی روز طرح بشود؛ 
گرفتاری مســلمانها طرح بشــود. در نماز 
جماعت هم اینطور است. نماز جماعت هم 
اجتماع مردم در یک محلی، این برای این 

است که اینها مطلع بشوند از حال مملکت 
خودشــان؛ مطلع بشوند از حال برادرهای 
خودشــان؛ گرفتاریهاشــان را اطاع پیدا 
کنند، و رفع بکنند. )صحیفه امام، جلد ۱0 

، صفحه ۱6(
چنانچه دیده می شود امام خمینی)ره( 
برای نماز جمعه رسالتی بزرگ قائل و معتقد 
بودند بایستی گرفتاری های مسلمین اعم 
از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بایستی در 
خطبه ها مطرح شــود و عده ای این مهم را 
برنمی تابند و هرگاه که خطیبی مشکات 
را مطرح و راه حل ها را به مسئوان منتقل 

می کند مورد هجوم قرار می گیرد.
نماز جمعه قرارگاه است

رهبــر معظم انقاب نیز بارها در طول 
ســی سال گذشته به اهمیت نماز جمعه و 
جایگاه آن  اشاره کرده اند ، حضرت آیت اه 
العظمی خامنه ای ۱4 دی ۱3۹4 در دیدار 
ائمه جمعه سراسر کشــور اظهار داشتند 
: »نماز جمعه یک قرارگاه اســت؛ قرارگاه 
ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه 
اخاق. از تعبیر قرارگاه نباید ما وحشــت 
بکنیــم، چون قــرارگاه جــزو تعبیرات و 
اصطاحات مربوط به جنگ و مبارزه و این 
چیزها اســت. خب، این جنگ وجود دارد، 
بر ما تحمیل شــده -مــا درحال جنگیم، 
منتها جنگ نظامی نیست؛ جنگ معنوی 
است، جنگ اعتقادی و ایمانی است، جنگ 
سیاسی است- همچنان که در دفاع مقّدس 
هشت سال بر ما جنگ را تحمیل کردند.«

از دوره اصاحات تا فتنه 88؛
 نماز جمعه معیار را برنمی تابند!

در طول چهار دهه گذشــته نیز هرگاه 
»نماز جمعــه« به جایــگاه حقیقی خود 
نزدیک تر شــده مورد هجمــه قرار گرفته 
است. از یادها نرفته است که به دلیل سخنان 
آیــت اه مصباح یزدی پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران در طول دوره اصاحات 
چه حماتی که به ایشــان نشــد و برخی 
هتاکانه در روزنامه های زنجیره ای کاریکاتور 
کشیده و در یک کام تریبون نماز جمعه را 

مورد هدف قرار دادند.
آیت اه مصباح یزدی در سخنان خود 
جز طرح نظریه سیاســی اسام و هشدار 
نسبت به تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان 
که رسالت حقیقی یک عالم مسلمان است 
کاری انجام نداده بود و بی شک انجام این 
رسالت برای دشمنان دین و ملت پذیرفتنی 

نیست.
در ســال 88 نیز هنگامی که در نماز 
جمعه های تهران و قم و برخی شهرها نسبت 
به هتاکی های یکی از سران فتنه پرداخته و 
نسبت به آن هشدار داده شد روزنامه های 
زنجیــره ای و نزدیک به جریــان فتنه به 

خطیبان جمعه حمله و فحاشی کردند.

مدعیــان اصاحات از اینکــه در نماز 
جمعــه چه از ســوی خطیب جمعه و چه 
توسط سخنران پیش از خطبه ها مشکات 
مردم مطرح شود واهمه دارند و می گویند 
نماز جمعه نباید سیاســی باشد، در حالی 
که این جایگاه یک جایگاه سیاســی برای 
بیان مشکات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
جهان اسام است و انتظاری جز این نیز از 

نماز جمعه نمی رود.
آنان که جایگاه نماز جمعه را غیرسیاسی 
و خنثــی می خواهند هــر وقت که به این 
جایگاه نیاز داشــته اند به سمت آن هجوم 
آورده اند تا ســخنان خود را با صدای بلند 
به گوش ها برسانند، از یادها نرفته است که 
در سال 88 و با کفش و به صورت مختلط 
در یکــی از خطبه های نماز جمعه حضور 
یافته و هیچ نگفتند که این جایگاه سیاسی 
نیست و نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد!
نماز جمعه معیار این گونه است

در خطبه هــای نماز جمعه بایســتی 
مشکات کشور و منطقه ای که نماز در آن 
اقامه می شود واکاوی گردد، بی شک جهان 
اسام به صورت عام و ایران به صورت خاص 
و هر شهری به طور اخص مشکاتی دارند 
که خطبه های نماز جمعه بایستی به ترتیب 

اهمیت این مشکات را پوشش دهند.
خطیــب جمعه نمی تواند مشــکات 
اقتصــادی مردم را نادیــده بگیرد و به آن 
بی اهمیت باشد چنان چه نمی تواند نسبت 
به هجوم سیاسی، نظامی و فرهنگی دشمن 

به جهان اسام بی تفاوت باشد.
هوشــمندی خطیب به او این اجازه و 
توان را می دهد که مشــکات را به ترتیب 
اولویت مطرح و پیشنهاداتی را به مسئوان 
ارائه دهد و فلسفه نماز جمعه همین است.
خانه و دفتر امام جمعه بایســتی محل 
پناه مردمی باشــد که گرفتار مشــکات 
اقتصادی و... هستند، مردم دردهای خود را 
به خطیبان جمعه و جماعت منتقل و آنان 
این دردها را به مسئولین انتقال می دهند و 
دولتمردان بایستی قدردان چنین موقعیت 

و موهبتی باشند.
مسئولین دولتی از جمله مسئول دفتر 
رئیس جمهور بایستی مراقب سخن گفتن 
خود باشــند، خطیبان جمعه »هرکسی« 
نیستند که بشود زبان آنان را بست و مانع 
ســخن گفتن آنان شــد، خطیبان جمعه 
دردآشــنای مردم و زبان گویای مشکات 

آنان هستند.
دولتمردان به جای تاش برای بســتن 
دهان منتقدین و دردآشــنایان مردم بهتر 
اســت گوش شنوا داشــته و قدردان آنان 
باشــند و در جهــت حل این مشــکات 
بکوشــند که صاح و مصلحت دولتمردان 

نیز در همین است.

گزارش تحلیلی کیهان 

خطیبان جمعه، دردآشنای مردم هستند
مسئولین گوش شنوا داشته باشند

سازمان بسیج اساتید کشور خطاب 
به آیت اه آملی اریجانی رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، حجت ااسام 
ســید رضا عاملی دبیر شورای عالی 
انقــاب فرهنگی و حجت ااســام 
رئیس شــورای  اکبری  علــی  حاج 
سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اعام 
کرد: مجمع تشــخیص، شورای عالی 
انقاب فرهنگی و پایگاه های نماز جمعه 

نیازمند دگرگونی و تحول است.
 به گزارش فــارس، در این نامه آمده 
است: چنانکه مستحضرید انقاب اسامی 
در شــرایطی وارد دهه پنجم خود می شود 
کــه بین نگاشــت و تولید سیاســت ها؛ 
نظام سیاســتگذاری با حوزه های اجرایی، 
اجتماعی و... شکاف ها یا خاء هایی وجود 
دارد؛ خاء هایی که ناشــی از فقدان تفکر 
سیســتمی مابین حوزه هــای نظر و عمل 
اســت؛... مصلحت امری بنیادین در تفقه 
اسامی است؛ امری که ضمن کارگشایی ها 
باید مراقبــت نمود تا حقیقت و عدالت به 

مذبح عقل عرفی و ســکوار سپرده نشود؛ 
از سویی بر مجمع نخبگاِن مصلحت اندیش 
است که از موضع تفکر اجتهادی _اسامی 
ضمن رفع تزاحمات احتمالی و عبور از بن 
بســت ها؛ مراقبت نمایند تا میزان تحقق 
سیاست های کلی اباغی نظام بدون تنازل 
در حوزه های گوناگوِن سیاستی مورد رصد 
و پایش قرار گیرد؛ موضوع مهمی که برای 
حصول به آن بسیج استادان کشور در تعامل 
با دبیر محترم مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام در حال تدوین آیین نامه ای در این 
باره هستند؛ اینک حضور فقیهی نواندیش، 
باتجربه و امین در صدر این مجمع موجبات 
تعمیق و بسط جایگاه مهم و تاریخی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را برای عبور از بن 
بست های غیر واقعی بیش از گذشته در پی 

خواهد داشت.
در ادامه این نامه آمده اســت: شورای 
عالی انقاب فرهنگی نیز که به عنوان نهاد 
سیاستگذار در حوزه علم، فرهنگ، تربیت 
و فناوری ایفای وظیفه می کند به شــرایط 

تاریخی خود رهنمون می شود؛ نقشی که با 
حضــور دبیر آگاه، متعهد و تازه نفس خود 
باید به این پرسش تاریخی بیش از گذشته 
پاســخ گوید که برای عملی کردن »نظام 
دانایی« به »نظام توانایی« چه ســنجه ای 
اجرایــی در دانشــگاه ها و مراکز آموزش 
عالی و اساســاً نهادهای آموزش و پرورش 
ارائه خواهد داد؟ یا بدون هراس از جریان 
مرتجع شــبه روشــنفکری مبنی بر علوم 
انســانی حکومتی! نســبت نظامات تولید 
علم در دانشــگاه ها را بــا تدوین و اجرای 
الگوی پیشــرفت و مراحــل تمدنی ایران 
اسامی معلوم کند؛ آیا وقت آن نرسیده که 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی نقش اجتماعی 
خود را در نســبت با محورهای پیشرفت 
کشور و مجموع اســتان ها ایفا کنند؟ آیا 
وقت آن نرســیده تا بــا ارادۀ معطوف به 
عمل، میل به اجتماعی شــدن دانشگاه و 
جامعه گرا شــدن اســتادان و رویکرد حّل 
المسایلی را که اینک به گروگان بروکراسی 
علم در دانشگاه ها درآمده از سوی شورای 

عالــی انقاب فرهنگی در نظــام ترفیع و 
ارتقای استادان، رفع حصر نموده و به ایجاد 
 نشاط در راه اندازی جنبش های نرم افزاری 

رهنمون شود؟
در بخــش دیگــری از نامه اســتادان 
بسیجی کشور خاطرنشــان شده است: از 
سویی دیگر، ســیر احکام تحولی از سوی 
رهبر فرزانۀ انقاب اسامی در پایگاههای 
نماز جمعه نیز که اینک به پایگاه و امامت 
نماز جمعۀ تهران رســید، مبّشــر فردایی 
روشن تر در ارتباط مردم و روحانیت که به 
دلیل روحیات آدمکشِی منافقین با کاستی 
مواجه شده بود، در طلیعۀ دهۀ پنجم انقاب 
اسامی بوده است، زیرا موجی از نشاط را 
در بین نســل های ســوم و چهارم انقاب 
پدید آورده اســت؛ پایگاههای نماز جمعه 
در سراسر کشور و بخصوص پایگاه عبادی 
و سیاســی پایتخت به عنوان شهر اّم القرا 
باید با آهنگ تندتری به مرکزیت اجتماعات، 
ایرانیان   نشــاط و کنشــگری های مدنی 

تبدیل شود.

سازمان بسیج اساتید کشور مطرح کرد
ضرورت تحول در مجمع تشخیص، شورای عالی انقاب فرهنگی

 و پایگاه های نماز جمعه

دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور گفت: دانشگاه ها می توانند دانش ساخت ماهواره های 
خود را به اشتراک گذاشــته و مجموعه ای مشترک از زنجیره تامین دانش را 

گسترش دهند.
منوچهر منطقی با  اشــاره به اینکه بحث بورســیه خارجی در بعضی از حوزه های 
تخصصی فضایی وجود دارد، بیان داشــت: شرایط بورسیه دانشجویان در کشور وجود 
دارد ولی باید تاش کنیم به جای توســعه بورسیه از توان دانشجویان و اساتید داخلی 

در کشور بهره مند شویم.
به گزارش فارس به نقل از مرکز ارتباطات و اطاع رســانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، وی افزود: برنامه های خوبی برای دانشگاه ها داریم و تمایل داریم که 

دانشگاه های ما با دانشگاه های دیگر کشورها همکاری داشته باشند.
به گفته منطقی، سه پلتفرم ماهواره ای برای دانشگاه ها تعریف کرده ایم تا با این کار 
هم افزایی ایجاد کنیم و بتوانیم به اهداف پژوهشی خود نایل شویم. ضمن اینکه از نخبگان 
ایرانی خارج از کشور نیز استفاده کنیم تا با ما در زمینه های مختلف همکاری داشته باشند.
وی همچنین تصریح کرد: قرار اســت شرکت های دانش بنیاد در یک شبکه تبادل 

اطاعاتی و محصولی با معاونت علمی و دانشگاه ها ارتباط داشته باشند.

منطقی خبر داد
مجموعه ای از زنجیره تامین دانش ساخت ماهواره 

در دانشگاه های ایران ایجاد می شود



افزایش کمک مالی انگلیس
 به فاسدترین کشورهای دنیا

بنا به گزارش دیلی میل، انگلیس در سال ۲۰۱۷ 
کمک های مالی خود به فاسدترین کشور های دنیا را 

افزایش داده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از دیلی میل، 
کمک های مالی انگلیس به فاســدترین کشورهای دنیا در 
سال 2017 بیش از 12 درصد افزایش داشته است. افزایش 
کمک مالی لندن به این کشورها علیرغم هشدارهای مربوط 

به هدر رفتن، دزدیده شدن و حتی توقیف بخش زیادی از 
این کمک ها از سوی گروه های تروریستی، صورت گرفت.

تحلیل ارقام رســمی نشان می دهد که انگلیس بیش 
از یک و نیم میلیارد پوند را در ســال 2017 به فاسدترین 
کشورهای دنیا انتقال داده است. افزایش 12 درصدی کمک 
های مالی انگلیس به این کشــورها علیرغم رســوایی های 

مختلف ناشی از این کمک ها صورت گرفته است. 

ایندیپندنت: بیش از 200 هزار کودک آمریکایی 
در 15 سال گذشته ازدواج کرده اند

ایندیپندنت در گزارشی اعام کرده، در ۱5 سال 
گذشته بیش از ۲۰۰ هزار دختربچه در آمریکا ازدواج 

کرده اند که سن برخی از آنها ۱۰ سال است.
در حالی که کشــورهای غربی برای کشورهای دیگر 
نســخه جمعیت و فرهنگ می پیچنــد و غرب زده های آن 
کشورها نیز بی چون و چرا، همان خواسته ها را -چون فقط 
غربی اســت- عینا تکرار می کنند، ایندیپندنت، گزارشی 

منتشر کرده از ازدواج بزرگساان آمریکایی با کودکانی که 
بعضا 10 ساله هم نیستند. 

طبق گزارش این روزنامه انگلیسی، در 15 سال گذشته 
بیش از 200 هزار »کودک« در آمریکا ازدواج کرده اند که 
می شود ســالی حدود 13 هزار نفر. این در حالی است که 
ازدواج های در سن 18 ســال نیز همواره به بهانه ای برای 

فشار بر ایران تبدیل شده است. 
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سرویس خارجی
روزنامه ایندیپندنت در گزارشــی نوشت بدهی 
ملی آمریکا ۲ تریلیون دار در دوره ترامپ افزایش 
پیدا کرده بدهی کلی آمریکا حاا به ۲۲ تریلیون دار 

نزدیک شده است.
بدهی ملی آمریکا در پی بحران مالی سال 2008 و در 
دوره اوبامــا افزایش یافت. ترامپ طی کارزار انتخاباتی اش 
گفته بود بر این باور اســت که می تواند طی هشــت سال 
بدهی آمریکا را صفر کند. وی به روزنامه واشــنگتن پست 
گفت: »فکر می کنم می توانم این کار را سریعا انجام دهم.« 
اما وعده های وی نیز محقق نشد و بر اساس گزارش ها بدهی 
آمریکا طی دو سال ریاست جمهوری وی 2 تریلیون دار 

افزایش پیدا کرده است.
 بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت بدهی 
ملی آمریکا تا پایان سال 2018 به 21.974 تریلیون دار 
رسید که 2 تریلیون دار بیشتر از زمانی است که ترامپ وارد 
کاخ سفید شد. این ارقام از سوی وزارت خزانه داری آمریکا 
منتشر شده است. تحلیل های شبکه سی ان ان نیز نشان 
می دهد ایــن بدهی همچنین 78 درصد از تولید ناخالص 
داخلی آمریکا را در ســال مالی 2018 تشکیل می دهد که 
بااترین درصد از سال 1950محسوب می شود. این کسری 
که نشان دهنده اختاف بین هزینه های دولت و آن چیزی 
اســت که برای هزینه ها اختصاص داده می شود، در سال 
2018 به سه ممیز هشت درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

تهدید ترامپ به ادامه تعطیلی دولت
عاوه بر بحران بدهــی، دولت آمریکا نیز دو هفته ای 
اســت »قفل« شده است نه مجلس نمایندگان آمریکا و نه 
رئیس جمهور این کشور حاضر نشدند کوتاه بیایند تا دولت 

آمریکا بــاز هم به 
این  اختاف  دلیل 
دو بر ســر بودجه 
دیــوار  ســاخت 
تعطیل  مکزیــک 
بماند. »ترامپ« در 
چهاردهمین روز از 
از  بخشی  تعطیلی 
دولت آمریکا گفته 
اگر ازم باشد ماه ها 

و سال ها دولت را تعطیل نگه می دارد اما از خواسته اش کوتاه 
نمی آید. تعطیلی دولت آمریکا امروز وارد سومین هفته خود 
شد و این در حالی است که اظهارات ترامپ و دموکرات های 
مجلس نمایندگان نشان می دهد که هیچ چشم انداز روشنی 
برای حل این بحران فعا وجود ندارد. »دونالد ترامپ« در 
جلســه روز جمعه بار دیگر با هشدار به دموکرات ها گفته 
حاضر است دولت »ماه ها وسال ها« تعطیل بماند، تا بودجه 
مورد نظر او برای ساخت دیوار در مرز مکزیک تأمین شود. 
وی  در عین حال تاکیده که اگر ازم باشد وضعیت فوریت 
ملــی اعام کرده و  در آن بدون مجوز کنگره تصمیم ازم 
درباره ساخت دیوار را اتخاذ خواهد کرد.اما در نقطه مقابل، 
دموکرات ها می گویند زیر بار این بودجه 5 میلیارد داری 
نمی روند و با پرداخت »حتی یک دار« بیشتر از 1/7 میلیارد 
داری که پیش از این به عنوان بودجه وزارت امنیت داخلی 

آمریکا در نظر گرفته شده، موافقت نمی کنند.
بزرگترین بازندگان

کارمندان دولت فدرال، بزرگترین بازندگان این دعوای 
سیاسی هستند چرا که 380 هزار کارمند دولتی که شغل 

آنها »غیرضروری« 
ده  دا تشــخیص 
مرخصی  به  شده، 
حقــوق  بــدون 
شده اند.  فرستاده 
420 هــزار نفــر 
دیگــر هم هرچند 
کارشــان ضروری 
اســت و مجبور به 
در  حضــور  ادامه 
محل کار هســتند، اما تا تکلیف بودجه روشــن نشــده و 
حکومــت فعالیت خود را از ســر نگرفته، حقوقی دریافت 
نمی کننــد. از 15 وزارتخانــه دولت فــدرال، 9 وزارتخانه 
عما نیمه تعطیل شــده اند و بسیاری از ادارات دولتی هم 
خدمات رســانی به مردم را به بعد از بازگشــایی حکومت 
موکول کرده اند.این روزها اگر در واشــنگتن کسی بخواهد 
ازدواج کند، دســت کم برای ثبت رسمی ازدواج، باید صبر 
داشته باشد تا بلکه دموکرات ها و جمهوری خواهان به توافق 
برسند و دستور از سرگیری فعالیت های دولت فدرال صادر 
شود، چراکه دادگاهی که در پایتخت آمریکا گواهی ازدواج 
صادر می کند، فعا تعطیل شــده. اگر تعطیلی حکومت تا 
11 ژانویــه )21 دی( ادامه پیدا کند، بودجه بقیه دادگاه ها 
هم تمام می شــود و آنها هم بــه اجبار کار خود را متوقف 
می کنند.طوانی ترین تعطیلی حکومت در آمریکا 21 روز 
بوده، اما کارمندان دولت فدرال اکنون نگران هســتند که 
ترامپ که سابقه ای طوانی در ثبت رکوردهای مختلف دارد، 
این رکورد را هم بشکند و طوانی ترین تعطیلی دولت در 
تاریخ را به نام خــود ثبت کند. به گزارش فارس تعطیلی 

دولت بسیاری از مراکز تفریحی و پارک های ملی آمریکا را 
هم تعطیل کرده. آن هایی هم که باز مانده اند، کارمند کافی 
ندارند یا کا کارمندی در آنها نیست و بازدیدکننده ها خود 
باید از پس امورشان بر بیایند. این وضعیت البته بعضا شرایط 

مضحکی هم ایجاد کرده است. 
خیابان های مملو از زباله

سطل آشغال ها نیز پر زباله شده و کسی نیست که آنها را 
جمع کند. اغلب موزه ها، باغ وحش ها و گالری های هنری که 
از دولت فدرال بودجه می گیرند هم تعطیل شده اند. تعطیلی 
به »ناسا« هم رسیده و اکنون اغلب کارمندان آژانس فضایی 
آمریکا، به جــز آن هایی که مأموریت های حیاتی را دنبال 
می کنند، به مرخصی اجباری رفته اند.جالب اینکه دعوایی 
که به بهانه ارتقای »امنیــت مرزها« در آمریکا راه افتاده، 
دست کم فعا، حقوق ده ها هزار نفر از نیروهای انتظامی و 
مرزبانی آمریکا را قطع کرده اســت. اداره فدرال تحقیقات 
)اف بی آی(، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، اداره زندان ها، 
اداره حفاظت از مرزها و گمرک، گارد ساحلی و گارد حفاظت 
کاخ سفید از جمله اداراتی هستند که کارمندان آنها فعا 
بدون دریافت حقوق کار می کنند. حتی مراکز آتش نشانی 
هم از گزند تعطیلی دولت مصون نبوده اند. بسیاری از مراکز 
مجبور شــده اند اکثر نیروهایشان را به مرخصی بفرستند. 
کشــاورزان هم از دعــوای ترامپ با دموکرات ها، آســیب 
دیده اند، چون تا وقتی دولت تعطیل است، یارانه  12 میلیارد 
داری که قرار بود وزارت کشاورزی آمریکا میان کشاورزان 
توزیع کند، پرداخت نمی شــود. پرداخت وام به کشاورزان 
هم متوقف شده، آن هم در فصلی که به گفته مزرعه داران 
آمریکایی زمان خرید بذر است و عدم تأمین به موقع منابع 
مالی، بخش کشاورزی را با خسارت سنگین روبرو می کند.

ترامپ 2 تریلیون دار بدهی باا آورد
بدهی های آمریکا از مرز22 تریلیون دار گذشت

جلیقه زردهای فرانسوی دیروز در هشتمین 
هفته اعتراضات خود به خیابان ها ریختند و بار 
دیگر خواستار استعفای ماکرون شدند. و این در 
حالی است که دولت، معترضان را به کودتا متهم 
کرده و تهدید کرده برخوردها را شــدیدتر هم 

خواهد کرد.
جلیقه زردها دیروز در هشتمین فراخوانی که داده 
بودند در پاریس و شهرهای مختلف فرانسه به خیابان ها 
ریختند. در پاریس مثل هفته های گذشته شعار اغلب 
جلیقه زردها »ماکرون استعفا بده« بود  درخواستی که 
بسیار بعید است رئیس جمهور فرانسه به این زودی ها به 
آن تن بدهد. شعار »ماکرون دیکتاتور« از دیگر شعارهای 
معترضین در پاریس بود. در پی درگیری میان معترضان 
و نیروهای پلیس در شهر »والنسین« در شمال فرانسه 
نیز  دو نفر زخمی شدند. در درگیری های شهر »روان« 
نیز پلیس برای مقابله با معترضان از گاز اشک آور استفاده 
کرد در »سن نزر« واقع در غرب فرانسه نیروهای پلیس 
و معترضــان با هم درگیر شــدند. در پاریس نیروهای 
پلیس با تجمع در خیابان های اصلی شهر مانع از ادامه 
حرکت معترضان شده اند. در تظاهرات دیروز معترضان 

حمل  بــر  عاوه 
دست نوشته های 
و  دولتــی  ضــد 
فرانســه،  پرچم 
از مواد دود زا هم  
و  کردند  استفاده 
در برخــی موارد، 
انتشــار  به  اقدام 
»دود زرد« کردند.

دولت فرانسه برای مقابله با  تظاهرات روز شنبه 
از اعام دقیق تعداد نیروها برای مقابله با ناآرامی ها و 
سرکوب معترضان خودداری کرده و به صورت کلی 
اعام کرده بود 52 واحد نیروی نظامی امنیتی امروز 
بکار گرفته  شــده اند. به گفته منابع رسانه ای؛ دولت 
فرانســه روز جمعه در اولین جلســه شورای وزیران 
در ســال جدید به ریاســت امانوئل ماکرون تصمیم 
گرفت با جنبش ضد سرمایه داری از این پس برخورد 
شدیدتری داشته باشد، به همین علت، وزارت کشور 
فرانسه اعام کرد 10 گردان پلیس ضد شورش و سه 
گــردان نیروی ژاندارمری با تجهیزات کامل از جمله 

خودروهای زرهی 
برای روز شــنبه 
شده  بکارگیری 
سخنگوی  است. 
دولت فرانسه پس 
نشست  اولین  از 
کابینه این کشور 
در ســال جدید 
میادی با   متهم 
کردن جلیقه زردها به انجام کودتا علیه دولت گفت: 
»کســانی که همچنان به اعتراضات ادامه می دهند، 
مخالفانی هستند که خواهان قیام و سرنگونی حکومت 
هســتند.« گریووکس از مردم فرانسه خواست تا به 
جــای آمدن به خیابان  ها در مناظره های ملی که در 
هفته های آینده در تمامی مناطق این کشور برگزار 
خواهد شد، شرکت کنند. این اعتراضات تاکنون 10 
کشــته و حدود 7500 زخمی یا بازداشــتی داشته 
است.بر اساس آخرین نظرسنجی ها؛ بیش از دو سوم 
فرانسویان نیز اعام کرده اند از عملکرد رئیس جمهور 

ناراضی اند.

نامه سرگشاده جلیقه زردها
در مقابل، جلیقه زردها نیز در آســتانه گام هشــتم 
اعتراضات  با ارســال نامه ای سرگشــاده برای »امانوئل 
ماکرون« به وی درباره شیوه رفتار با مردم هشدار دادند. 
بنابر گزارش شــبکه خبری راشاتودی، معترضان ضمن 
انتقاد از اینکه »با معترضان مثل گدا رفتار می شــود«، 
پیشنهاد گفت وگوی ملی را رد کردند و خواستار کاهش 
قابل توجه مالیات ها شدند. این نامه در شبکه اجتماعی 
فیس بــوک به نمایندگی از گروهی که حدود 300 هزار 
نفر از هواداران جلیقه زرد از آن حمایت می کنند، منتشر 
و برای رسانه ها هم فرستاده شده است. معترضان خطاب 
به ماکرون نوشــتند: »در صورتی که شما و همکارانتان 
به مــردم مانند گدا نگاه کنید، خشــم به نفرت تبدیل 
خواهد شــد.« در این بیانیه سه صفحه ای، با درخواست 
رئیس جمهور مبنی بر گفت وگو ملی هم مخالفت شده و 
آمده است: »گفت وگو یک تله سیاسی بود تا مسئله ای که 
رئیس دولت را به شدت می  ترساند، از بین ببرد.« کاهش 
قابل توجه مالیات ها در کااهای اساسی برای افرادی که 
 درآمد کمی دارند، از دیگر خواسته های معترضان در نامه

 یاد شده، بود.

کاخ الیزه تصریح کرد

جلیقه زردها به دنبال سرنگونی دولت ماکرون

روزنامه انگلیســی »گاردین« با اعام اینکه 
سعودی در سال های اخیر خشونت بیشتری را در 
قبال مخالفانش در پیش گرفته نوشته: »بدترین 
پرونده های حقوق بشری جهان متعلق به عربستان 

سعودی است.«
ســال 2018 با قتل جمال خاشــقجی به کابوس 
بزرگ آل ســعود تبدیل شــد چرا که فشارهای جهانی 
علیه عربســتان به بااترین میزان خود رسید. عاوه  بر 
قتل خاشــقجی، زندانی کردن زنان و شکنجه آنها در 
کنار دیگر مسائل حقوق بشری باعث ثبت کارنامه بسیار 

سیاهی برای آل سعود شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه انگلیسی 
گاردین در مطلبی به همین موضوع پرداخته و نوشته، 
عربستان، بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان، در زمینه 
آزادی مذهبی، آزادی های مدنی و حقوق زنان بدترین 
پرونــده را در جهان به خود اختصاص می دهد. در این 
گزارش آمده است: »اگر سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، 
پادشــاه 82 ساله این کشــور که چهره ای محافظه کار 
محسوب می شود، مســئولیت امور را در دست داشت، 
تغییری در اوضاع این کشــور ایجاد نمی شــد. اما از 4 
سال پیش که وی به پادشاهی رسید، محمد بن سلمان، 
پسر و ولیعهدش، کنترل امور را در دست گرفته است. 
این شــاهزاده ســعودی به طور قطع اوضاع را متحول 

گاردین:

بدترین پرونده های حقو ق بشری جهان متعلق به سعودی هاست

کــرد، جنگ هایی در خارج از کشــور بــه راه انداخت، 
روابط عربســتان با کانادا را در زمینه حقوق بشر دچار 
بحران کرد و به نظر می رسد فرمان قتل مخوف جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار سعودی، در کنسولگری عربستان 
در اسامبول را صادر کرد.«گاردین در ادامه با بیان اینکه 
ولیعهد عربستان یک فرد »خودشیفته خطرناک« است 
که نمی تواند شهرت را با اصاح طلبان همفکر سهیم شود، 
افزود: »تردیدی وجود ندارد که وی نمی تواند تحمل کند 
دیگران هم با اقداماتی که این کشور را از ذهنیت قرون 
وسطایی خود خارج می کند، اعتباری برای خود کسب 
کنند.«در ادامه این گزارش آمده: »حکومت عربســتان 
ســال گذشته مجوز رانندگی زنان را صادر کرد، اما یک 
ماه پیش از آنکه این محدودیت لغو شود، فعاانی را که 
ســال ها برای ایجاد این تغییر به طور صلح آمیز تاش 
می کردند، دستگیر کرد. به نظر می رسد عربستان تحت 

کنترل خاندان سلمان، کشوری است که در آن، موافقت 
با ولیعهد احتماا به زندانی شدن، ضرب و جرح و شکنجه 
افراد منجر خواهد شــد. افــرادی هم که با وی مخالف 
هستند با مجازات هایی مانند قتل و ساخی شدن مواجه 
می شوند. دست کم در گذشته در عربستان سعودی تنها 

منتقدان بودند که سرکوب می شدند.«
قرنطینه متهمان قتل خاشقجی

اما پس از اینکه دادســتانی کل عربستان خواستار 
مجازات اعدام برای 5 مقام دون پایه سعودی در ماجرای 
پرونده خاشقجی شد تا بن سلمان را نجات دهد، اکنون 
خبر رســیده همه این متهمان نگون بخت به جز سعود 
القحطانی مشاور بن سلمان در قرنطینه به سر می برند. 
مجتهد افشاگر سعودی در این مورد تاکید کرده، تمامی 
کسانی که در قتل جمال خاشقجی دست داشتند )به جز 
سعود القحطانی( در حال حاضر در ساختمانی متعلق به 

دستگاه امنیت کشور در مسیر الدمام بازداشت هستند.
به گفته این شــاهزاده افشاگر ســعودی، »آنها در 
ســاختمانی هستند که شکل آن از بیرون شبیه به یک 
مجتمع مســکونی کوچک اســت، از این ساختمان به 
شدت حراست می شود و 18 پزشک از بیمارستان مرکز 
امنیتی به آنجا رفت وآمد دارند.« براساس گزارش روزنامه 
فرامنطقه ای القدس العربی، مجتهد در ادامه گفته: »احمد 
عسیری و ماهر المطرب نیز در میان آنها هستند و تنها 
القحطانی قربانی نشده است... آنها پیش از این در زندان 
تحقیقات واقع در دانشکده امنیت ملی »نایف« در مسیر 
الدمام حبس بودند اما به دلیل جنجال بزرگی که به پا 
کردند و اقدامات متعدد برای خودکشــی و اینکه دیگر 
زندانی ها در آنجا این سر و صداها را می شنیدند، آنها به 
ساختمان دیگری منتقل شدند که در آن زندانی دیگری 
به جز آنها و کارمند دیگری جز آنهایی که برای رسیدگی 

به کار این زندانی ها حضور دارند، نیست.«
مجتهد در توییت دیگری نوشته، »وضعیت روحی 
آنها بســیار بد است و از هر راهی از جمله کوبیدن سر 
به دیوار، قصد خودکشی دارند، همه آنها فریاد می زنند، 
»ما همه این خدمت و فداکاری را برای بن سلمان انجام 
دادیم و او با ما چنین می کند؟« به همین دلیل نیز آنها 
به جایی منتقل شدند که مانع از خودکشی آنها شده و 

تحت نظارت و رسیدگی کامل پزشکی باشند.«

با وجود گذشت ۲۰ روز از توافق استکهلم 
مبنی بر برقراری آتش بس در الحدیده، ائتاف 
سعودی طی این مدت بیش از ۱۰۰۰ بار این توافق 

را نقض کرده است.
گروه هــای یمنی از 27 آذرماه به توافق در مورد 
اجرای آتش بس در الحدیده متعهد شدند. عاوه بر این 
طبق توافق استکهلم قرار شد نیروهای ائتاف سعودی 
و انصاراه به صورت گام به گام از الحدیده عقب نشینی 
کنند. با وجود آنکه انصاراه گام نخســت را در این 
مورد برداشــته است اما ائتاف سعودی همچنان در 
این مورد مقاومت کرده و اقدامی انجام نداده اســت. 
این مسئله باعث شده که توافق استکهلم با تهدیدات 
زیادی مواجه باشد.   نقض آتش بس در الحدیده یکی 

از مهم ترین تخلفات ائتاف سعودی است که در 20 
روز گذشته بیش از 1000 بار انجام شده است.

به گزارش ایرنا، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن اعام کرده ائتاف سعودی روز 
جمعه، 214 بار آتش بس در استان الحدیده واقع در 
غرب کشور را نقض کرد. مزدوران سعودی در این روز 
172 گلوله توپ به ســوی مناطق مسکونی و مزارع 
شهروندان و پایگاه های ارتش از جمله 108 گلوله به 
شمال و شرق حیس و هشت گلوله خمپاره به روستای 
الشیخ و 45 گلوله به جنوب التحیتا و 2 راکت نیز به 
شمال و شرق شهرستان حیس واقع در جنوب شرق 

الحدیده شلیک کردند. 
جنگنده های ائتاف سعودی نیز 13 بار شهرستان 

کتاف در اســتان صعده و 10 بار شهرســتان باقم و 
منطقه الماحیط شهرستان الظاهر در جنوب غرب 

را هدف قرار دادند.
از ســوی دیگــر، منابــع آگاه محلــی یمن از 
درگیری های خشونت بار نیروهای »الشبوانیة« تحت 
حمایــت امارات با نیروهای قبیله ای در شهرســتان 
»مرخة« واقع در اســتان »شــبوة« در جنوب این 

کشور، خبر دادند.
به گزارش فارس، این درگیری ها پس از آن آغاز 
شد که نیروهای قبیله ای در شبوه، برخی تجهیزات 
نظامی نیروهای الشبوانیه را به آتش کشیدند و پس 
از آن درگیری هــا آغاز شــد و به گفته برخی منابع، 
10 نیــروی قبیله ای از جمله »جــال بن عجاج« 

جانشــین فرمانده محور »بلحاف« کشــته شــدند. 
جنگنده های اماراتی نیز به منظور حمایت از نیروهای 
الشبوانیه، در این درگیری ها مشارکت کردند. دولت 
امارات از نیروهای موســوم به »النخبه الشــبوانیه« 
حمایت مادی و لجستیک می کند؛ همان گونه که از 
 نیروهای »الحضرمیه« در استان حضرموت حمایت

 می کند.
امارات از سال 2015، نیروهای موسوم به »کمربند 
امنیتی« )الحزام اامنــی( را که ادغامی از نیروهای 
نظامــی جنوبی و نیروهای جدایی طلب جنوب یمن 
است، تشکیل داده و ساکنان استان های جنوبی یمن، 
این نیروها را به تاش برای  اشغال یمن و ایجاد هرج 

و مرج در آن متهم می کنند.

با بمباران پی در پی الحدیده

ائتاف سعودی طی 20 روز گذشته بیش از 1000 بار توافق استکهلم را نقض کرد

وزیر خارجه آمریکا برای آرام کردن متحدان این کشــور 
که به خاطر تصمیم »دونالــد ترامپ« مبنی بر خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه دچار هراس شده اند، به زودی راهی منطقه 

می شود.
 وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای، اعام کرد که »مایک پمپئو« 
طی هشتم تا پانزدهم ژانویه )18 تا 24 دی( به غرب آسیا سفر می کند. 
همزمان با این ســفر، »جان بولتون« مشاور امنیت ملی دولت آمریکا و 
»جوزف دانفورد« رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور هم به 

فلسطین  اشغالی و ترکیه سفر می کنند. 
هر چند وزارت خارجه آمریکا در مورد علت این سفر، توضیحی نداده 
است، ولی یک مقام ارشد در وزارت خارجه در گفت و گو با پایگاه اینترنتی 
راستگرای» فری بیکن« اعام کرد، پمپئو قرار است به مصر، اردن، قطر، 
امارات، عربستان سعودی، بحرین و کویت برود و به این متحدان منطقه ای 

واشنگتن اطمینان دهد که »آمریکا در حال ترک خاورمیانه نیست.«
»دونالد ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا، دو هفته پیش اعام کرده 
بود که نظامیان این کشــور به زودی سوریه را ترک می کنند. این خبر 
واکنش های زیادی را به همراه داشت و بااخره نیز دولت ترامپ مجبور 
شــد اعام کند این خروج به شکلی »آرام« صورت می گیرد. پمپئو نیز 
در ســفر روزهای آتی خود تاش خواهد کرد به کشورهای منطقه  این 
اطمینــان را بدهد که آمریکا قصد ندارد متحدان را تنها بگذارد و نقش 

رهبری منطقه را رها کند.
این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به فری بیکن همچنین گفت: 
برخاف روایت های غلط در مورد تصمیم ]خروج از[ ســوریه، ما جایی 
نمی رویم. وزیر خارجه )در سفر خود به منطقه( بر تعهد ما به آن منطقه 

و شرکای ما، تأکید خواهد کرد.
ایران هراسی

به گزارش فارس، پمپئو بار دیگر ایران را تهدیدی برای ثبات منطقه 
خواهد خواند و از کشورهای غرب آسیا خواهد خواست که برای مقابله 

با ایران تاش کنند.
مقــام مذکور ایران را »خطرناک ترین بازیگر منطقه« و »بزرگترین 
تهدید برای ثبات منطقه« توصیف کرده و گفت: پمپئو شرکا و متحدان 
منطقــه ای ما را بــرای مقابله با فعالیت های ثبات  زدای ایران تشــویق 

خواهد کرد.
فری بیکن تعداد کشــورهایی که قرار است پمپئو طی یک سفر، از 
آنها بازدید کند را غیرمعمول خوانده و نوشــته است که این امر نشان 
می دهد تصمیم آمریکا برای خروج از ســوریه، تا چه حد در کشورهای 

منطقه واکنش ها را برانگیخته است. 
 ایسنا نیز به نقل از رویترز گزارش داد، پمپئو در سفرش، حامل پیام 

مهمی برای قطر و عربستان است.
طبق گزارش فوق، پمپئو از قطر خواهد خواست به اختافات میان 

خود پایان دهند.
خاشقجی

از جمله ماموریت های دیگر وزیر خارجه آمریکا به منطقه  این است 
که او می خواهد، مســئله قتل »جمال خاشــقجی« روزنامه نگار منتقد 
ســعودی، را به طریقی به نفع »محمد بن سلمان« حل وفصل کند. به 
گفته مقام مذکور در وزارت خارجه آمریکا، وزیر خارجه این کشــور در 
ســفر به عربستان، از مقامات این کشــور خواهد خواست، عامان این 
قتل را مجازات کند. اخیرا دستگاه قضایی عربستان اعام کرده بود 11 
نفر را به زودی در ارتباط با قتل خاشقجی محاکمه و پنج نفر از آنها را 
اعدام خواهد کرد. البته این محاکمه نمایشــی بوده و برای فراری دادن 

بن سلمان از پیگرد قانونی بین المللی صورت می گیرد.
این مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا این را نیز گفت که کشورش 
برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، جدول زمانی ندارد، اما درعین 
حال برنامه ای هم برای ماندن نامحدود در این کشور ندارد. این پیامی 
قوی با این مضمون اســت که آمریکایی ها احتمــاا تا زمان پایان کار 

داعش در سوریه می مانند.
جفری جایگزین »گورک«

پس از استعفای »برت مک  گورک« از سمت خود به عنوان فرستاده 
ویژه آمریکا در ائتاف به اصطاح ضد داعش، این پست را »جیمز جفری« 
که اکنون به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه مشغول به فعالیت 

است، در دست خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، مک گورک از سوی »باراک اوباما« رئیس جمهوری 
ســابق آمریــکا، در پســت مذکــور منصوب شــده بــود و »دونالد 
ترامپ«رئیس جمهور فعلی آمریکا، او را در این ســمت ابقا کرد. اما در 
تاریخ 21 دسامبر )اول دی( پس از تصمیم ناگهانی ترامپ برای خارج 

کردن نیروهای این کشور از سوریه، مک گورک کناره گیری کرد.

پس از تصمیم ترامپ به خروج از سوریه
پمپئو برای آرام کردن متحدان 

وحشت زده آمریکا به منطقه می آید

تکاور آمریکایی که جرم های بسیاری را در عراق مرتکب 
شده، سرانجام و پس از فشارهای رسانه ای گسترده، به زودی 

محاکمه خواهد شد. 
چندی پیش تصویر یک تکاور آمریکایی به نام »ادوارد گااگر« 
در کنار جســدی منتشر شده و خیلی زود مشخص شد که گااگر 
نوجوان 15 ساله ای را با ضربات چاقو به قتل رسانده و سپس با جسد 
او عکس یادگاری گرفته است. گااگر که سابقاً ریاست عملیات ویژه 
نیروی دریایی آمریکا را به عهده داشته است، به گفته وکیلش قصد 
دارد در جلسه دادرسی دادگاه، اتهامات مطرح  شده علیه خودش را 
رد کند. دادستان های آمریکایی می گویند این تک تیرانداز در جریان 
هشت ماهه حضورش در میدان های رزم، آدم های بی گناه را کشته 
اســت. او که 19 سال سابقه خدمت دارد، در صورت احراز جرم به 
حبس ابد محکوم خواهد شــد. بی بی سی مدعی شده که نوجوان 
کشــته  شده عضو داعش بوده است. ســربازان آمریکایی حاضر در 
خاورمیانه همواره از مشــکات روحــی و روانی رنج می برند و طی 
مدت حضورشــان در محل خدمت، این شرایط بدتر هم می شود. 
زندان ابوغریب و شکنجه شدن مردم بی گناه عراقی به دست نظامیان 
آمریکایی به فجیع ترین شکل ممکن، از جمله اقدامات ضد انسانی 

آمریکا در منطقه است و هرگز فراموش نخواهد شد.

تکاور آمریکایی نوجوان 15 ساله عراقی را
با چاقو کشت و عکس یادگاری گرفت

سرویس خارجی-
تهدیدات سیدحسن نصراه بااخره کارساز شد و رژیم 
صهیونیســتی مجبور به انتقال مخازن آمونیاک از حیفا به 

صحرای نقب شد.
صهیونیست ها هم دیگر خوب می دانند وعده ها و تهدیدات دبیرکل 
حزب اه لبنان دروغ نیســت و هر سخنی که می گوید به آن عمل 
خواهد کرد. تهدیدات سید حسن نصراه در زمینه هدف قرار دادن 
مخازن آمونیاک حیفا، به یک معضل امنیتی برای اســرائیل تبدیل 
شده بود که برخی از آن به عنوان »بمب اتمی« یا »بمب ساعتی« یاد 
می کردند که هر لحظه قابلیت انفجار دارد. سید حسن نصراه سال 
گذشته تهدید کرده بود فهرست کاملی از اهداف در فلسطین اشغالی 
از جمله تأسیسات هسته ای و مخازن آمونیاک حیفا در اختیار دارد 
که در صورت جنگ افروزی تل آویو، آن را هدف قرار خواهد داد.این 
تهدیدات موجب شــده بود که ساکنان حیفا دچار ترس و وحشت 
شدید شوند و کارشناسان محیط زیست هم در زمینه فاجعه زیست 

محیطی در این منطقه هشدار دهند.
شــهردار حیفا نیز در گفت وگو با تلویزیون عبری در واکنش به 
تهدید سید حسن نصراه، گفته بود: متاسفانه اظهارات سید حسن 
نصراه در این باره درســت است و اســرائیل باید با جدیت به این 

مسئله رسیدگی کند.
به گزارش خبرگزاری قدس، منابع سیاسی و اقتصادی در تل آویو 
حــاا گزارش داده اند که شــرکت مواد شــیمیایی حیفا به تازگی 
ســاخت یک کارخانه جدید در منطقه روتم صحرای نقب)جنوب 
فلسطین اشغالی( را آغاز کرده است و برآوردها نشان می دهد که این 
تاسیســات جدید توانایی تولید 400 تن آمونیاک را دارد. به گفته 
این منابع، تخلیه مخازن آمونیاک در دو مرحله اجرایی خواهد شد. 
دولت نتانیاهو این تاسیسات را سال گذشته پس از 30 سال فعالیت، 

تعطیل کرده بود.
برخی منابــع عبری نیز گزارش داده اند با وجود آغاز ســاخت 
مخــازن جدید آمونیاک در صحرای نقــب اما همچنان انتقادات از 
نتانیاهو در این زمینه ادامه دارد و محافل صهیونیستی معتقدند وی 
به جای توجه به منافع ساکنان حیفا به منافع تجار و سرمایه گذاران 

اسرائیلی توجه دارد.
دولت در لبنان

 لبنان اما هنوز با مســئله عدم تشکیل دولت دست و پنجه نرم 
می کندودر همین رابطه شــیخ نبیل قاووق عضو شــورای مرکزی 
حزب اه لبنان    گفته   سعد حریری نخست وزیر این کشور، مسئول 
تشکیل نشدن دولت است. وی با  اشاره به اینکه بیش از 7 ماه است 
که کشور در پی عدم تشکیل دولت در بحران و سختی به سر می برد، 
تصریح کرد: »مشکل در این است که نتایج انتخابات اخیر معادات 
سیاسی را تغییر داد و جایگاه حقیقی نمایندگان سنی مستقل را در 
معادات سیاســی مشخص کرد. لیکن برخی حق نمایندگان سنی 
مســتقل را انکار کرده و نمی خواهند نمایندگی و نقش آنان را در 

معادله سیاسی لبنان به رسمیت بشناسند.«
باج خواهی

خبر دیگر اینکه مقابله با نفوذ و قدرتمندی حزب اه همچنان از 
سوی آمریکا و اسرائیل ادامه دارد و در همین رابطه 26 اسرائیلی به 
همراه بیش از 250 خانواده آمریکایی که یکی از اعضای خانواده در 
زمان اشــغال عراق )2003-2011( که عضو ارتش بوده و کشته یا 
زخمی شده  به صورت همزمان شکایت هایی علیه 11 بانک لبنانی 
ارائه کرده  اند و خواستار دریافت غرامت از بانک های مذکور به اتهام 

ارتباط با حزب اه شده اند!
به گزارش فارس، »دونالد ترامپ« رئیس  جمهور آمریکا در آبان 
ماه امســال )1397( مصوبه کنگره درباره تشــدید تحریم ها علیه 
حزب اه را امضا کرد، قانونی که هدف از آن جلوگیری از دسترسی 
 حزب اه به شــبکه مالی جهانی و کاهش برخورداری از منابع مالی 

اعام شد.

کارخانه آمونیاک اسرائیل با تهدید نصراه
از حیفا به صحرای نقب منتقل شد

فلسطینی های ســاکن غزه  در چهل و یکمین راهپیمایی 
بازگشت بار دیگر با نظامیان اسرائیلی درگیر شدند که در این 
درگیری ها دست کم ۱5 نفر مجروح شدند، حال برخی از آنان 
به دلیل اصابت مستقیم گلوله جنگی  وخیم گزارش شده است.

چهل و یکمین راهپیمایی بازگشــت روز جمعه با حضور گسترده 
فلسطینی ها در مرزهای شرقی غزه برگزار شد. این نخستین راهپیمایی 
ســال جدید میادی بود که طی آن نظامیان صهیونیســت مجددا 
تظاهرات کنندگان فلسطینی را با گلوله های جنگی هدف قرار دادند.
بــه گزارش خبرگزاری قدس، مردم فلســطین همچنان با وجود 
همه فشــارها  و حمات رژیم صهیونیستی دست از مبارزه نکشیده 
اند و در چهل و یکمین راهپیمایی بازگشــت که با عنوان »فلسطین 
امانت است عادی سازی خیانت است« مشارکت کردند. از ابتدای آغاز 
راهپیمایی های بازگشت از 30 مارس)10 فروردین( 2018 تا کنون 
 بیش از 270 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 26 هزار نفر دیگر 

مجروح شده اند. 

برگزاری چهل ویکمین راهپیمایی بازگشت در غزه
با شعار »عادی سازی خیانت است«


