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

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

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

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/6/18 
و مجوز شــماره 972303/27450 مورخ 97/7/17 ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعام گردید و آقای محمدرضا ناجی ژاله به شماره 
ملی 0078429676 به آدرس: جنت آباد مرکزی خیابان اقاقیا- خیابان 
یاس- بلوار برقی- پاک 33- واحد 141 کد پســتی: 1474812345 

به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی انحال شرکت پادیناگشت پرواز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 487110 

و شناسه ملی 14005610265 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده 
مــورخ 1397/7/23 و نامــه شــماره 97/379034 
مورخ 1397/9/19 وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصاح ماده 18)هجده( و 
ماده 27 )بیســت و هفت( اساسنامه با توجه به ماده 
18 اساسنامه بشرح ذیل اصاح گردید. امور اجرایی 
موسسه توسط مدیر مسئول که توسط هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب می شود اداره خواهد شد. 
ماده 27 اساســنامه بشرح ذیل اصاح می شود. کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، 
سفته، بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی 
به همراه مهر موسســه و یا نایب رئیس هیئت مدیره 
به همراه یکــی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
موسســه معتبر می باشد و ســایر قراردادها و عقود 
اســامی و نامه های اداری با امضای مدیر مســئول 

همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)341551(

آگهی تغییرات موسسه مطبوعاتی پخش محصوات 
فرهنگی فرازنما رسانه به شماره ثبت 40556 

و شناسه ملی 14006467364
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مــورخ 1397/09/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: حســن برادران به شــماره ملی 0052929973 به 
عنوان رئیــس هیئت مدیره و علیرضا برادران به شــماره 
ملــی 1062582810 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 
و ســاناز برادران به شــماره ملی 0061858781 بعنوان 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شــرکت پاریزان صنعت 
به شناسه ملی 10100660487 با نمایندگی خانم پرستو 
قرامحمدی بعنوان عضو هیئت مدیره برای دو سال انتخاب 
شــدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و 
ســفته و برات به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به 
تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حسن مهربان 
رودپشتی به شــماره ملی2738960146 بعنوان بازرس 
اصلی و الهام نیکواخاق راد به شماره ملی 0056683456 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )341556(

آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات پاریزان 
صنعت سهامی خاص به شماره ثبت 273380 

و شناسه ملی 10103086646 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1397/07/21 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخــه 97/2/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
سرمایه شــرکت از مبلغ 110000000 ریال به 
مبلغ 5225000000 ریال منقسم به 104500 
سهم 50000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده 
و از محل پرداخت نقدی به موجب گواهی شماره 
63545/13 مورخــه 1397/1/29 بانــک ملت 
شعبه سازمان صنایع ملی تامین گردیده افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق 
اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )341555(

آگهی تغییرات شرکت موحدین
 سهامی خاص به شماره ثبت 77019 

و شناسه ملی 10101218857 
شرکت مخابرات ایران- منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجرای 
فونداســیون، گراند، فنس، نصب دکل و اجرای  TI و سایبان در دو محور 
شامل )1- تل انجیر و توکل آباد نورآباد ممسنی و فردوس گلستان شیراز 2- 
کاه سیاه، جویجان و سااری نورآباد ممسنی( براساس مشخصات موجود 
در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 

لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، دعوت به عمل می آید. 
متقاضیان جهت کســب اطاعات بیشــتر به پرتال ایــن منطقه به آدرس 

FARS.TCI.IR مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه
شرکت مخابرات ایرانشماره  97/28 )دومرحله ای(

)سهامی عام(
منطقه فارس

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1396/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - کلیه 
 سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت

 گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )339475(

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه بهسان بهرامن

 سهامی خاص به شماره ثبت 423144 
و شناسه ملی 10320744051 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/9/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای محمود تبریزیان کــد ملی 0044273002 
به ســمت رئیــس هیئت مدیره آقــای مجید تبریزیــان کد ملی 
0044353278 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ایرج خزانه  
دارلو کد ملی 0045367493 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره کلیه چکها و بروات و اوراق بهادار و همچنین کلیه اسنادی 
که به نحوی برای شرکت تعهدآور باشد با امضاء دو نفر از سه نفر 

به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )341553(

آگهی تغییرات شرکت آارمکو
 سهامی خاص به شماره ثبت 83368 

و شناسه ملی 10101279796 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1397/9/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شماره شناسه ملی 
10320413991 به عنوان بــازرس اصلی و آقای عباس 
سریری به شــماره ملی 0621206776 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)341557(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان
 و فارس سهامی خاص به شماره ثبت 48767 

و شناسه ملی 10100939520

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/9/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء 
هیئت مدیره به قــرار ذیل برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند: محمود تبریزیان کد ملی 0044273002 مجید 
تبریزیان کد ملی 0044353278 ایرج خزانه دارلو کد ملی 

.0045367493
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )341552(

آگهی تغییرات شرکت آارمکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 83368 

و شناسه ملی 10101279796 

مکانیــزه  شــماره  بــه  صــادره  آگهــی  پیــرو 
تاریخ جلسه  139630400901144499 مورخ 96/12/19 
هیئت مدیره 1396/05/24 می باشد که در آگهی صادره به 
اشتباه 1395/05/24 درج گردیده است و بدین وسیله اصاح 

می گردد. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )341554(

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین وحید

 سهامی خاص به شماره ثبت 183340 
و شناسه ملی 10102255011 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به ماده 16 اساســنامه الحاق و 
ماده مربوطه اساسنامه اصاح گردید: سپردن هر نوع وثیقه و تضمین 
از اموال و اســناد و دارایی های شــرکت به نفع شرکت و مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره و شــرکاء و اشخاص ثالث نزد اشخاص حقیقی و 
حقوقی دولتی و غیردولتی بااخص قوه قضاییه و نهادهای وابســته و 

بانک ها، مجاز می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )341558(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی افق روشن 
باربد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 404860 

و شناسه ملی 10320555318 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/9/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت به تهران - شهرستان 
تهران - بخش مرکزی - شــهر تهران - نظام آباد جنوبی - خیابان 
شهید مسعود مطلب نژاد - بن بست شهید محمدرضا امیری - پاک 
19 - طبقــه زیرزمین کدپســتی 1638953651 تغییر یافت و ماده 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )339476(

آگهی تغییرات شرکت مأوای اندیشه ها و انگیزه ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 473030 

و شناسه ملی 14004961740

سال هفتادو هفتم   شماره 22095   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 18 دی 1397   اول جمادی ااول 1440    8 ژانویه 2019

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
سازوکار مالی اروپا 
نمادین 
و بی فایده است

اما باید به همین 
راضی باشیم!

۱۱

صفحه2

يادداشت  روز

معمای 
چشم انداز کبود

خبر ويژه

روایت وکیل حامی دولت
از چاه ویل »طرح تحول سامت«

صفحه2

چرا مدعیان اصاحات و اعتدال علیه بودجه نهادهای دینی عوامفریبی می کنند؟

حاشیه امن برای بودجه ۷۵ درصدی
با جنجال علیه بودجه ۰/۱ درصدی

* در پی اشراف اطاعاتی و تاش های سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطاعات استان قزوین، 
12 نفر از عوامل اخال در بازار ارز، به اتهام اخال در نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش 
غیرقانونی، تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین، تهران و 

مازندران دستگیر و برای رسیدگی به جرایم مزبور، تحویل مراجع قضایی شدند.
* همچنین، سربازان گمنام امام زمان)عج( در آذربایجان شرقی نیز با انجام اقدامات اطاعاتی چند ماهه 
موفق به کشــف تخلفات گســترده در حوزه حوالجات ارزی گردیدند که در این رابطه 13 نفر از عناصر 
اصلی به اتهام اخال در نظام ارزی کشور که تعدادی از متهمین با هویت جعلی قصد خروج غیر قانونی از 
کشور را داشتند دستگیر و بعد از مستند سازی جرایم، تحویل مراجع قضایی شدند.                صفحه2

وزارت اطاعات اعام کرد

۲۵ نفر دیگر از عوامل اخال در نظام ارزی کشور 
دستگیر شدند

* ســعیدی کیا: بنیاد مســتضعفان 1000 میلیارد 
تومان مالیات پرداخت کرده است.

 * یک کارشــناس اقتصادی: نقدینگــی در پایان 
دولت روحانی 6 برابر سال 92 می شود.

* حذف صفر از پول ملی 2 سال طول می کشد.

* معــاون وزیر صنعــت: خودروســازان مکلف به 
پرداخت جریمه تأخیر به مشتریان هستند.

* 22 درصد اراضی زراعی کشــور به ســامانه های 
نوین آبیاری تجهیز شده است.

صفحه۴

وزیر ارتباطات: 

نباید معطل پرتاب ماهواره هایمان
توسط خارجی ها باشیم

* آرین غامی که در مســابقات بین المللی ریلتون ســوئد حاضر به رویارویی با حریف اسرائیلی نشد، با 
استقبال عاقه مندان به ورزش و مسئوان فدراسیون شطرنج به تهران بازگشت. 

 * این شطرنج باز نوجوان کشورمان که از مصادیق بارز رویش های انقاب است در دور هفتم رقابت های 
برق آسا به حریفی از رژیم اشغالگر قدس برخورد ولی حاضر به مسابقه با او نشد. 

* اگرچه انصراف از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیســتی، آرین را از ســکوی قهرمانی و پاداش داری 
مناسب دور کرد اما شطرنج باز ایرانی در اقدامی جوانمردانه دفاع از مردم مظلوم فلسطین را به قهرمانی 
در بخش برق آسا ترجیح داد.                                                                                 صفحه۳

آرین غامی به تهران بازگشت

استقبال از شطرنج بازی که 
حاضر به رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی نشد

رویترز: ناآرامی های فرانسه
 به نقطه »خطر« رسیده است

 * اولمــرت: در جنــگ 22 روزه 5000 تــن بمب 
روی غزه ریختیم!

 * اعتــراض شــدید انصــاراه به نقــض پی درپی 
توافق استکهلم توسط سعودی ها.

* استعفای پادشاه مالزی به دایل نامعلوم.

 * دیــدار بــزرگان مقاومــت بحریــن و عــراق 
در نجف اشرف.

* حماس: محمود عباس مامور اجرای معامله قرن 
شده است.

صفحه آخر

ترامپ هشدار داد 

اعام وضعیت »اضطرار ملی«
در صورت ادامه تعطیلی دولت آمریکا

* امســال نیز با فرا رسیدن موعد بررسی بودجه بار دیگر 
مدعیان اصاحات و اعتدال جنجال ســازی علیه نهادهای 
خاص فرهنگی و دینی را آغاز کردند. حال آن که کل بودجه 
این نهادها یک دهم درصد بودجه عمومی کشــور است! 
این جنجال ها حاشــیه امن و پوششی برای عدم توجه به 
بودجه های کانی اســت که در بخش های دیگر و عمدتًا 

دولتی هزینه می شود.
* بودجه نهادهای مذهبی جــدول 17 و جامعه المصطفی 
که این روزها در آماج حمات هستند ۴00 میلیارد تومان 
است. این مبلغ یعنی یک دهم درصد بودجه عمومی کشور 
و 25 صدم درصد بودجه کل کشور! حال آنکه بیش از 75 

درصد کل بودجه خرج دولت می شود.
* به تازگی مشاور رئیس جمهور در اظهاراتی عوام فریبانه 
از دانشجویان خواسته بود سؤاات و پرسش های خود را به 

سوی نهادهایی همچون جامعه المصطفی سوق دهند.
* رئیس کمیســیون تلفیق بودجه مجلس: مشاور محترم 
رئیس جمهور بعد از شش سال از دوره رئیس جمهور با دادن 
آدرس غلط به جامعه فرار به جلو می کند. جناب آقای آشنا 
این مردم درد زیادی دارند به دردشان نمک دروغین نریز.

* امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس: جناب آشنا 
که طرفدار شــفافیت بودجه هستند، بفرمایند چه مقدار 
بودجه گرفته اند و چگونه خرج کرده اند. جامعه المصطفی 
که همیشه کمتر از آن چیزی که تصویب می شود تخصیص 

می دهید ۳00 هزار نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است.
* مازنی رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس: کل بودجه 
فرهنگی کشــور در سال 1۳97 تنها شش دهم درصد کل 
بودجه کشور بوده اســت و این بودجه در سال 1۳98 دو 
دهم درصد کم شــده است اما باز هم عده ای شیاد به این 
بودجه حمله می کنند!                                                صفحه2

انتقاد شدید 
رئیس قوه قضائیه 
از رسانه هایی که 
ادعای دشمن را 
تکرار می کنند

۱۱

روحانی در جمع مدیران جهاد کشاورزی: 
حرکت به سمت 
خودکفایی

 در کشاورزی 
ضروری است

۳

صفحه آخر

ایران 5 - یمن صفر 
خط و نشان تیم ملی 
برای مدعیان قهرمانی 
جام ملت های آسیا

۱۱



اخبار كشور
صفحه 2

سه  شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ 
اول جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۹۵

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* بیشــتر بودجه کشور باید صرف بهداشت و درمان، عمران، کشاورزی و آموزش و... 
شود نه شرکت های دولتی ورشکسته یا موسساتی که هزینه های گزاف را تنها صرف 

همایش های بیهوده و سفرهای خارجی می کنند.
مریم رضوی
* چرا روزنامه های زنجیره ای که از بیت المال یارانه می گیرند برای ایفای وظیفه ذاتی خود 
یک کلمه درباره قراردادهای نفتی مطلب نمی نویسند؟ فقط در یک قرارداد کرسنت به 
اندازه 5 سال بودجه کشور به بیت المال ضرر رساندند. چه کسانی در پشت این قراردادهای 
ننگین قرار دارند و چه مبلغی به این روزنامه های زنجیره ای می پردازند که چشم خود را بر 
این تخلفات می بندند؟! مردم به دنبال صداقتند و آن را در کیهان می بینند. زنجیره ای ها 

هم از حرام اجتناب کنند و حقیقت را بیان کنند تا خواننده پیدا کنند.
وحیدی
* وقتی می بینید با یک حرکت کوچک در نمازجمعه تهران، میلیون ها نفر خوشحال 
می شــوند، پس دست روی دست نگذارید. اجازه دهید پویایی، نواندیشی، جوان سازی 
و... در دولت و ارکان و نهادهای نظام شــکل بگیرد تا روح تازه ای به کالبد دوستداران 

واقعی نظام دمیده شود.
مرادی چناری
* دولت تعداد افراد بیکار جامعه را 3 میلیون نفر اعام کرده در حالی که واقعیت چیز 
دیگری اســت. متاسفانه مســئوان در جهت منافع حزبی و گروهی خود با آمار بازی 

می کنند و حقیقت را از مردم پنهان می دارند.
0916---2537
* در تعیین اســتانداران در هفته قبل که همگی از اصاح طلبان بودند نشــان دادند 
اصاح طلبان علی رغم شــعار خروج از دولت، ولی عما کشته مرده کسب پست های 

کلیدی در دولت اند!
0914---8068
* اگر اصاح طلبان به حال خود رها بشــوند دعوت از صهیونیست ها برای شرکت در 
نمایشگاه بین المللی را در جهت منافع کشور دانسته و این کار خود را نوعی اصاحات 

قلمداد می کنند!
0915---7215
* در برنامه تلویزیونی خندوانه یک کســی گفته بود اگر آثار گلوله های روی بعضی از 
دیوارهای شهر خرمشهر برداشته شود حالش خوب می شود. گویا ایشان توجه نداشت 
که جای هر گلوله روی دیوار این شهر آغشته به گوشت و خون و پوست یک شهید و 

تابلوی جاودانه مقاومت و سربلندی کشور و ملت ایران است.
0938---7738
* چرا باید ســند FATF را که بنیانگذار تروریســت ها و حامیان آنها دیکته کرده اند 
بپذیریم؟! آیا امثال آقای کواکبیان برجام و سند 2030 را فراموش کرده اند؟ از شکست 
برجام عبرت نمی گیرند؟ تاریخ و نســل های بعد در خصوص FATF و برجام و سند 
2030 قضاوت خواهند کرد. اگر تمام ســندهایی را که آمریکا دیکته می کند تصویب 

کنید باز هم از دشمنی شیطان بزرگ با شما و ما کم نخواهد شد؟!
0912---3664
* در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، آقای کواکبیان باز از همان منطقی که برای تصویب 
برجام به کار می برد برای تصویب FATF و CFT استفاده کرد! جالب اینکه معترف 
بود که FATF نمی تواند تضمین کننده رفع تحریم های بانکی باشد. این جریان فکری 
تا کی می خواهد مســائل کشور را به آرزوهای غیرواقعی و دست طلب به سوی غرب 

بی رحم گره بزند؟!
0910---5827
* کشور تا اان برای برجام و FATF هزینه زیادی پرداخت کرده و می کند. اگر این 

هزینه ها برای رفع مشکات داخلی می شد وضعیت بهتری داشتیم.
0919---6780

* هنوز صدای رئیس جمهور در گوش زمان طنین انداز است که گفت بعد از تصویب 
برجام، تمامی تحریم ها از مالی و بانکی و ... بالمره لغو خواهد شد! گویا رئیس جمهور آن 
نویدها و بشارت های اقتصادی را فراموش کرده است! اما تاریخ هرگز فراموشکار نیست. 
حتی اگر ما بخواهیم همه چیز را ماله کشی کنیم! تاریخ آلزایمر نخواهد گرفت، هرچه 

دایل موجه یا غیرواقعی بیاوریم.
محمد سابوته
* سه سال از اجرای برجام گذشته است. رسانه های دولتی مدعی بودند با هر روز تاخیر 
در اجرای برجام 150 میلیون دار ضرر به کشــور وارد می شود و هر ماه 4/5 میلیارد 
دار! حال پس از اجرای یکطرفه برجام، مســئوان دولت مدعی تدبیر و اعتدال لطف 

کنند بگویند این همه پول کجاست و در کجا هزینه شده است؟
محمدرضا توکلی - الیگودرز
* آقای ظریف گفته دستاوردهای انقاب را نباید دست کم گرفت. پس چرا خود ایشان 
در برجام به این گفته خود عمل نکرد و به جای مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن 

که مهم ترین دستاورد انقاب است وادادگی و انفعال نشان داد.
0912---8612

* ســفرای کشورهای عربی حامی تروریست ها که از سوریه رفته بودند به این کشور 
بازگشتند. اما دولت سوریه نباید فراموش کند که آنها انه جاسوسی بازگشایی کرده اند 

نه سفارتخانه!
021---6172

* خروج نظامیان آمریکا از منطقه به علت مشــکات داخلی آنها، همان عقب نشینی 
ابوسفیان از جنگ خندق است!

سیدعمران الفتی
* رفتار وزارت امور خارجه بیشتر شبیه ارسال پالس های وادادگی به جهانیان است تا 
اقتدار و عزت. رفتار وزارت امور خارجه در انتخاب سفیر زن با تخصص و سوابق کاری 

نامربوط در تعارض با نیازهای واقعی دیپلماسی جمهوری اسامی است.
0912---9452
* اگر قوه قضائیه زودتر از اان در مبارزه با مفاسد مالی ورود پیدا می کرد، اموال بیت المال 
به مقدار قابل توجهی غارت نمی شد و دامنه فساد محدودتر بود. البته اقدام امروز این 

قوه را باید به فال نیک گرفت و امیدواریم تداوم داشته باشد.
علیمردانی
* این همه به مردم سفارش می کنند که در مصرف آب، برق و گاز و ... صرفه جویی کنید 
ولی اگر شب ها به میدان قدس تجریش سری بزنید خواهید دید که چقدر شهرداری 
منطقه یک با چراغانی در مصرف برق اسراف می کند! در روزهای تعطیل هم چراغ های 

شهرداری روشن است!
دشتی
* از قاضی دادگاه مرد متجاوز به عنف )دختر 8ساله( درخواست اشد مجازات در مأعام 
را دارم. واقعا وقتی حادثه تلخ این متجاوز را خواندم به عنوان یک معلم دلم ســوخت 

برای این محصل عزیز کودک 8 ساله و اشک ریختم.
0912---4366
* قرار بود یک ماه بعد از ثبت نام خودروی تیبا شــرکت ســایپا خودرو را به مشتری 
تحویل دهد اما از آن روز 9 ماه گذشته است و این شرکت خودروساز نه تنها پاسخگوی 

مشتریان نیست بلکه قیمت خودرو را 100 درصد گران تر از 9 ماه پیش کرده است.
محسن امیری پریان
* از شهردار تهران درخواست می کنم از انتهای بزرگراه همت به سمت اتوبان یادگار 
امام)ره( برای یک بار هم که شده عبور کنند تا متوجه شوند که مرمت آسفالت و رفع 
دست اندازهای حادثه ساز در بزرگراه و اتوبان ها از وظایف مهم شهرداری پایتخت است.
021---1237

* متأســفانه محله جوادیه در منطقه 16 بسیار بی انضباط و رها شده است. چرخ های 
فروشنده ها و مغازه دارها در پیاده روها امکان حرکت را از مردم گرفته است و در خیابان ها 
نیز با پارک های دوبله و سوبله خودروهای میوه فروشی امکان تردد از خودروهای عبوری 

گرفته شده است. پس مسئوان سد معبر به چه کاری مشغولند؟!
0919---5634
* چرا مصوبه مجلس شورای اسامی در خصوص منع بکارگیری بازنشستگان در مرکز 

صدا و سیمای استان البرز اجرایی نمی شود؟! لطفا پاسخگو باشید؟!
0938---2829
* از بانک مرکزی درخواست می کنم صادقانه پاسخ سؤال مرا بدهد که چگونه فردی 
هزار میلیارد غارت می کند و فرار می کند ولی در قبال من که با کلی مشکات وام با 
23 درصد سود گرفته ام به محض دیرکرد اقساط سند را بی درنگ به اجرا می گذارند و 

اصل وام را مطالبه می کنند؟
0902---7606

خبر ویژه
روایت وکیل حامی دولت

از چاه ویل »طرح تحول سامت«
یک نماینده حامی دولت گفت طرح سامت، گورستان به جا مانده دولت روحانی 

است و وزیر مستعفی باید در این باره پاسخگو باشد.
جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون در گفت وگو با نامه نیوز درباره علت 
خروج برخی چهره ها از دولت گفت: قبول ندارم که دولت دارد بی ژنرال می شود. اگر 
احزاب قوی داشتیم این طور نمی شد که کسانی وسط راه ببرند. آقای ربیعی استیضاح 
شد ولی بقیه خیر، همین اان چند نفر دیگر هم از اعضای کابینه می گویند ما استعفا 

دادیم، این استعفا را قبول کنند تا ما برویم.
وی افزود: آقای شهیدی رئیس بنیاد شهید هفته گذشته در مجلس حاضر شد 
و گفت »من اســتعفا دادم، استعفایم را قبول کنند، می روم.« این حرف یعنی آنکه 
برخی فقط در دوران خوش خوشان هستند. امروز دولت در وضعیت سخت اقتصادی 
به سر می برد. باید همه پای کار این دولت بایستند. اینکه کم بیاورند و فرار کنند، کار 

درستی نیست. چنین کسانی مرد دوران سخت نیستند.
وی افزود: معنی ندارد که آقای قاضی زاده هاشمی بازنشسته ها را بهانه می کند، 
اســتعفا می دهد و می رود. گورستان به جا مانده از دولت آقای روحانی طرح تحول 

سامت است چون نه مصوبه مجلس را دارد و نه در هیئت وزیران.«
وی ادامه داد: من دوست ندارم حاا که آقای قاضی زاده هاشمی رفت به او حمله 
کنیم، ای کاش می بود و درباره تحمیل این همه هزینه به دولت پاســخ می داد. اان 
گذاشــتن و رفتن و قهرمان بازی که هنر نیست اما آقای روحانی تا آخر می ایستد و 

مقاومت می کند.
نماینده رشت گفت: برخی مثل ظریف می مانند و برخی نیز مثل آقای قاضی زاده 
هاشــمی کم می آورند و حتی نمی ایستند تا خراب کرده خودشان را درست کنند. 
وقتی وضعیت بیمارستان ها را در یک سال گذشته بررسی می کنیم، می بینیم چقدر 

وضعیت آنها افتضاح شده است.
وی با بیان اینکه این نقد به سازمان برنامه  و بودجه نیز وارد است، افزود: ده ها بار 
به این سازمان گفتیم که تخصیص منابع را کنترل کند. در مجلس نهم من و آقای 
نادران نسبت به طرح تحول سامت هشدار دادیم که این چاه ویل است، تحت تاثیر 
جوسازی ها قرار نگیرید اما متاسفانه مجلس نقش خود را درست ایفا نکرد و کیسه 

کیسه به طرح سامت پول داد.
جعفرزاده تاکید کرد: آقای قاضی زاده هاشــمی هنرمندانه در قالب ســناریوی 
احقاق حقوق بازنشستگان گذاشت و رفت و خود  را مظلوم نشان داد. او باید پاسخ 
دهد که چرا این بدهکاری ســنگین را روی دست ملت گذاشت. واقعا اان امیدوارم 
آقای نمکی سرپرســت وزارت بهداشت بتواند طرح سامت را اصاح و آن را به ریل 
بازگرداند. کسی مخالف خدمات درمانی رایگان به مردم نیست اما در قالب این طرح 

خدماتی به مردم نرسید.
وی افزود: در همه دنیا تفاوت حقوق پزشــک و پرســتار 3/5 برابر است اما در 
ایران بیش از 30 برابر است. این همه پرستار ناراضی اعتراض کردند یک مرتبه آقای 

قاضی زاده صحبت های اینها را نشنید.
این حرف ها

مصداق تشویش اذهان است
»تناقض فاحش اظهارات ارزی روحانی در مجلس با موضع گیری های ابتدای سال 

او اعتماد عمومی به دولت را مخدوش می کند«
روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: »اوایل سال 97 در مقطعی قرار گرفتیم که 
ذخیره اسکناس ارزی ما تقریبا صفر بود، آن التهابات در بازار به وجود آمد و دولت ناچار 
شد برای آرام کردن بازار و نجات کشور از التهاب، تصمیماتی هر چند سخت اتخاذ و 

اجرا کند که برای دولت نه اولویت اول و دوم که اولویت سوم بود«.
اگر کسی غیر از روحانی جمات باا را اعام می کرد احتماا به تشویش اذهان 
عمومی متهم می شد اما این اظهارات از زبان رئیس جمهور جاری شد و بعد از آن بود 
که روند افزایش نرخ ارز شدت گرفت و فقط در یک ساعت دار 10 هزار تومانی وارد 
کانال 11 هزار تومان شد. قیمت دار از 10500 تومان در روز سه شنبه ظرف کمتر 
از 24 ساعت به 12500 تومان رسید که حدود 12 درصد رشد را نشان می دهد. این 
رشد قیمتی با نوسان همراه بود و در اولین ساعات بازار ارز در روز پنج شنبه دار به 
صورت سرســام آوری  افزایش پیدا می کرد و حتی در ساعاتی قیمت 12700 تومان 
را تجربه کرد؛ افزایش نســبتا زیادی که زنگ هشــدار بانک مرکزی را روشن و نهاد 
سیاست گذار پولی کشور را دوباره مجبور به مداخله سخت در بازار کرد. بانک مرکزی 
با عرضه دار مداخله ای )دار صرافی ها(  با قیمت 11700 تومان توانســت تا پایان 

بازار روز گذشته قیمت دار را تا 12 هزار تومان پایین بیاورد.
روحانی در گفت وگوی تلویزیونی خود در 2 بهمن ماه 96  و حتی ایام ابتدایی 
امسال تاکید کرده بود که مشکلی از بابت دار وجود ندارد و مردم خیال شان راحت 
باشد. بعد از سخنان رئیس جمهور نرخ دار در بازار روز بعد، با افزایش روبه رو شد و 
به گفته فعاان بازار، ســخنان رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی 
نمی تواند محرکی برای کاهش قیمت ها در بازار باشد ولی اگر تزریق ارز نیز همزمان 
با این اخبار افزایش یابد، می توانیم امیدوار به ریزش قیمت ها باشیم. اما آن زمان بانک 

مرکزی تحرک چندانی در بازار نداشت تا حرف های امیدوارکننده روحانی هم کارساز 
نباشد. حاا روحانی اعام کرده در همان ایامی که می گفته مردم خیال شان بابت ارز 
راحت باشد، تقریبا ارزی وجود نداشته است! قطعا این اظهارات این سیگنال را می دهد 
که امکان دارد جمله »در هیچ دوره ای به اندازه اان اسکناس ارز نداریم« نیز تبلیغاتی 

و غیرواقعی باشد. مسئوان باید مسئولیت اظهارات خود را بپذیرند.
نگرانی درباره واگذاری خسارت آمیز

شرکت های دولتی
عضو فراکسیون امید در مورد فروش و واگذاری بخشی از اموال دولت به بخش 
خصوصی گفت: واگذاری ها اگر به معنای واقعی اتفاق بیفتد عالی است، در حال حاضر 
دو مشــکل در بحث واگذاری ها وجود دارد  نخست اینکه این واگذاری ها خصولتی 

می شوند و خصوصی سازی به تمام معنا اتفاق نمی افتد .
بهرام پارسایی سخنگوی کمیســیون اصل نود در گفت وگو با عصر ایران ادامه 
داد: مشکل دیگر عدم نظارت درست در بحث واگذاری هاست که این واگذاری ها در 
فضای رقابتی سالم انجام نمی شود که  این نمونه های زیادی دارد که در دولت های 
قبل نیز تخلفاتی صورت گرفته اســت و نمونه واضح آن در سال های اخیر واگذاری 
آلمینیوم المهدی توسط سازمان خصوصی سازی است، این واگذاری این قدر فاجعه بار 
و فساد انگیز بوده است که در شرف فسخ معامله هستند البته باز هم فسخ این قرارداد 
باید با نظارت باشد  که آیا خریدار توانسته است از این اموال و دارایی محافظت کند یا 

بذل و بخشش کرده است و آن را تبدیل به سرمایه های نقدی کرده است .
وی اظهار داشت: تجربه ای که ما از واگذاری های قبلی داریم تجربه موفقی نبوده 
اســت. سیاست، سیاست درستی بوده است ولی روش کار اشتباه و غلط بوده  و در 

آنها رانت و فساد اتفاق افتاده است .
گفتنی است رئیس جمهور هنگام ارائه ایحه بودجه، از واگذاری شستا )شرکت های 

سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی( به بخش خصوصی در سال آینده خبر داد.
گزارش سازمان برنامه و بودجه

از نقش دولت در نابسامانی بازار ارز
گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد سوءتدبیرهای اقتصادی مهم دولت، 

علت اصلی نابسامانی گران شدن نرخ ارز بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در گزارش رسمی این سازمان چند علت برای روشن 

شدن مشعل نوسانات نرخ ارزی احصا شده است:
کاهش نرخ سود: سازمان برنامه و بودجه معتقد است که از ابتدای شهریورماه، 
روند افزایشی نرخ ارز عمدتا به خاطر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد آغاز شد. 
تصمیمی که با هدف کاهش هزینه های تامین مالی به ویژه در بخش تولید گرفته شده 
بود. پس از تصمیم بانک مرکزی، شاهد انتقال سپرده ها از حساب های کوتاه مدت به 
حســاب های یک ساله و در مواردی خروج سپرده از بانک ها بودیم. حرکت بخشی از 
نقدینگی موجود در حساب های بانکی به سایر بازارها از جمله بازار ارز، سکه و مسکن، 
همزمان با اعام سیاست های جدید آمریکا در قبال برجام، تبدیل به عاملی برای نوسان 

و تاطم در بازارهای مذکور شد.
مواضع آمریکا: تمدید مشــروط تعلیق تحریم ها توسط رئیس جمهوری آمریکا، 
تهدید به کناره گیری از برجام در پایان دوره 120 روزه بعدی و اعام عدم پایبندی 

ایران به توافق هسته ای، روند افزایشی نرخ ارز را تشدید کرد.
عوامل اقتصادی: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند برخی تصمیمات 
ا قتصادی نیز در رشد نرخ ارز دخیل بوده اند. طبق گزارش این سازمان مداخله بانک 
مرکزی از طریق تزریق ارز زیر قیمت به بازار آزاد و افزایش تقاضای ســفته بازی، از 
عوامل موثر رشد قیمت در پاییز سال گذشته به حساب می آیند. عاوه بر اینها، اجرای 
طرح مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی از تراکنش های بانکی در امارات متحده عربی 
منجر به این شــد تا تجار ایران در نقل و انتقال حواله  ارزی با محدودیت شــدیدی 
مواجه شوند و این مسئله رشد ارز در دی ماه را تمدید کرد به طوری که نرخ ارز در 

پایان دی ماه به بیش از 4500 تومان رسید.
تثبیت نرخ ارز: کارشناســان سازمان برنامه و بودجه بر این عقیده هستند یکی 
از عوامل دیگر افزایش نرخ ارز در سال 96 را باید در تثبیت نرخ ارز جست وجو کرد. 
به گزارش این سازمان، محاسبه نرخ ارز حقیقی بر مبنای روش برابری قدرت خرید 
)PPP( براساس ســال پایه 1381، نشان دهنده یکی از مشکات ریشه ای بازار ارز 
در سال های اخیر است که از نظر کارشناسان سازمان برنامه، نقش پررنگی در وقوع 
نوسانات بازار ارز در سال 96 داشته است. مطابق محاسبات انجام شده، پس از تعدیل 
نرخ ارز در سال های 90 و 91، به دلیل عدم افزایش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم در 
فاصله سال های 92 تا 96، نرخ ارز حقیقی تا ابتدای سال 96 به شکل مستمر، روند 
کاهشی را طی کرده است. از این رو، عدم تعدیل مناسب نرخ ارز در فاصله سال های 

1392 تا 1395، باعث شد تا بخشی از تورم  انباشت شده در سال 96 تخلیه شود.

گرانی نرخ ارز در بودجه 98
به کام شرکت های دولتی

سخنگوی ستاد بودجه می گوید نرخ تسعیر ارز از 3500 تومان به 8 هزار تومان 
در بودجه 98 افزایش یافته که موجب افزایش درآمد شرکت های دولتی شده است.

روزنامه جوان در گزارشی با عنوان »گرانی ارز به کام شرکت های دولتی شد« 
نوشت: در ایحه بودجه سال 98 یک اتفاق جالب رخ داده است؛ بودجه شرکت های 
دولتی از افزایش بی نظیری برخوردار شده، به ویژه بودجه شرکت ملی نفت ایران که 
بررسی ها نشان می دهد دلیل این اتفاق، پرش دو برابری نرخ تسعیر در بودجه است.

نرخ تسعیر یکی از مهم ترین پارامترهای بودجه بندی است که بخش اعظمی از 
درآمدهای دولت را مشــخص می کند؛ براین اساس دولت درآمدهای صادراتی خود 
را بــه ریال تبدیل کرده و به خزانه واریز می کند. فرض کنید دولت در ســال آینده 
25 میلیارد دار درآمد نفتی دارد، 20 درصد این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز 
می شــود و 14/5 درصد آن هم به شرکت ملی نفت می رسد؛ مابقی این پول با نرخ 
تسعیر تبدیل به ریال شده و به حساب خزانه واریز می شود تا طبق برنامه مشخص 

شده، به شرکت های دولتی و خدماتی اختصاص یابد.
دولت باید این درآمدها را با نرخ تســعیری که در قانون بودجه مشــخص شده 
تبدیل به ریال کند که مشــخصاً هر چه این نرخ بااتر باشد، درآمد ریالی دولت نیز 
افزایش می یابد. در ایحه بودجه سال 98، بودجه شرکت های دولتی از افزایش قابل 
توجهی برخوردار است که باید دید در مجلس شورای اسامی برای آن چه تصمیمی 

گرفته خواهد شد.
براســاس اعداد و ارقام مندرج در جدول ایحه بودجه دولت و پیوست های آن، 
شــرکت ملی نفت ایران )مادر تخصصی( در ســال 98، درآمدی معادل 611 هزار و 

919 میلیارد تومان خواهد داشت.
بــه طور کل، در ایحه بودجه 98 حدود 1200 هزار میلیارد تومان به عنوان 
بودجه شرکت های دولتی در نظر گرفته شده که این رقم سه برابر بودجه عمومی 
دولت با رقم 408 هزار میلیارد تومان است. رشد 50 درصدی بودجه شرکت های 
دولتی در مقابل رشــد 8 درصدی بودجه دولت از ابهامات جدی ای است که یک 

پاسخ در پی دارد.
دلیل افزایش ســهم شرکت ها چیست؟ سخنگوی ستاد بودجه در توضیح این 
اتفاق گفت: افزایش نرخ تسعیر ارز از 3500 به 8 هزار تومان یکی از علل رشد بودجه 
شرکت های دولتی است. مژگان خانلو در پاسخ به این سؤال که تغییرات درآمدی شرکت 
نفت به چه شکل بوده است؟ گفت: درآمد شرکت ملی نفت شامل درآمد حاصل از نفت 
خام و میعانات گازی صادراتی به میزان 538/2 هزار میلیارد ریال با رشد 44 درصدی 
نسبت به مصوب سال 1397 به واسطه افزایش نرخ تسعیر ارز پیش بینی شده است. 
همچنین درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی داخلی به پاایشگاه ها و 
پتروشیمی ها به میزان 298/3 هزار میلیارد ریال با رشد 172 درصدی نسبت به سال 
جاری به دلیل افزایش میزان فروش به میزان 279 هزار بشــکه و همچنین افزایش 

نرخ تسعیر منظور شده است.
سانسور آمارهای اقتصادی

کارنامه منفی دولت را مثبت می کند؟!
مدیران بانک مرکزی به جای کتمان داده های آماری باید پاسخ دهند چرا زمانی 
قبًا هر ماه با برگزاری جلسات و نشست های خبری ساعت ها برای رسانه های کشور 
از دستاورد بزرگ دولت سخن می گفتند و حاا آمارهای اقتصادی را سانسور می کنند؟

روزنامه فرهیختگان ضمن طرح این پرسش می نویسد: براساس یک قاعده 
عرفــی، بانک مرکزی پنجم هر ماه آمار نرخ تورم را منتشــر می کند، اما حاا با 
گذشــت بیش از دو هفته، هنوز آمار تورم آذرماه منتشر نشده است. در آخرین 
اطاعیه روابط عمومی بانک مرکزی دلیل این تأخیر، نیاز به »بررسی تخصصی و 
کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختافات آماری« 
اعام شده است. با این حال بررسی های آماری، غیرواقعی بودن این ادعا را ثابت 
می کند. بررسی های »فرهیختگان« نشان می دهد عاوه بر سانسور و کتمان نرخ 
تورم، دولت آمار ضریب جینی سال 96 را نیز سانسور کرده است. در زمینه کتمان 
نرخ تورم، بررســی ها نشــان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه به 42/4 
درصد و نرخ تورم 12 ماه منتهی به آبان ماه 1397 نسبت به 12 ماه منتهی به 
آبان ماه 1396 نیز به 20/8 درصد رسیده است که این ارقام بااترین میزان نرخ 
تورم در دولت روحانی است. همچنین از آنجا که در اطاعیه روابط عمومی بانک 
مرکزی دلیل تأخیر در اعام نرخ تورم، تبادل نظر با مرکز آمار ایران اعام شــده 
اســت، در این زمینه نیز بررسی ها نشان می دهد آمار اعامی نرخ تورم از سوی 
مرکز آمار همواره بین سه تا پنج درصد »کمتر« از آمار اعامی بانک مرکزی )در 

تورم متوسط 2/8 درصد و در تورم نقطه به نقطه پنج درصد( است.
در زمینه کتمان ضریب جینی نیز بررســی های آماری نشان می دهد شاخص 
ضریب جینی که میزان نابرابری و شکاف طبقاتی را نشان می دهد، در دولت روحانی 
از 0/3834 در شــروع ســال 92 به 0/4046 در سال 1395 رسیده بود که قطعاً با 
التهابات ارزی و افزایش تورم نیمه دوم ســال 96، این شــاخص نیز به رقم 0/4100 

رسیده است که در یک دهه اخیر رقمی بی سابقه است.

گفت و شنود

شکنجه!
گفت: یکــی از بازداشــتی های ماجرای شــرکت هفت تپه 
کــه بعــد از بررســی های اولیه آزاد شــده و به ســر کار خود 
 بازگشته اســت، یکماه بعد از آزادی ادعا کرده که او را شکنجه 

کرده اند!
گفتم: اگر شکنجه ای در کار بوده می تواند شکایت کند 
ولی شــکنجه برای چه؟! و منظورش از شکنجه چه بوده 
اســت؟! و اصا چرا یکماه بعد از آزادی احساس کرده که 

شکنجه شده است؟! 
گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: شــخصی با آتش سیگار چند جای پالتویش را 
ســوراخ کرد و نزد مرحوم آیت اه کاشانی رفت و گفت؛ 
ماحظه بفرمائیــد! بنده در جریــان 28 مرداد اینهمه 
تیر خورده ام! آیت اه کاشــانی گفت؛ با اینهمه تیری که 
خورده ای چرا هنوز زنده ای؟ و اصا چرا در گرمای شدید 

مردادماه پالتو پوشیده بودی؟!

محمد ایمانی

1- این حکمت از امیر مومنان علیه السام است که فرمود »إَِذا اْزَدَحَم الَْجَواُب َخِفَي 
َواُب. هنگامی که پاسخ، فراوان و درهم شود، )پاسخ( درست پنهان می ماند«. یک  الَصّ
ویژگی فضای مجازی، کثرت تردید و تشکیک، و انبوهی پاسخ هاست؛ چنان که یافتن 
پاسخ صحیح برای مخاطب دشوار می شود. این، صرفا ارزیابی ما نیست بلکه موجب 
دغدغه در غرب شده است. مجله نیوزویک ژوئن 2017 نوشت »چگونه انبوه اطاعات 
و داده ها، دموکراسی و انتخابات را به فساد می کشاند و نابود می کند؟ )با( مغزشویی«.

2- قضاوت درباره موقعیتی که انقاب اسامی در چهل سالگی خویش ایستاده، عما 
در فضایی پر ازدحام و جنجال انجام می شود. علت روشن است. در کنار قضاوتی که 
هر کدام ما می توانیم داشته باشیم، قدرت های معارض با جمهوری اسامی می کوشند 
قضاوت مطلوب خود را تحمیل کنند. آنها نفس چهل سالگی یک انقاب مستقل و معارض 
با تحمیل ابرقدرت ها را نابود کننده سلطه خود می شمارند. به یک معنا، هدف اصلی 
پروژه براندازی نرم، انداختن نظام و انقاب از چشم مردمی است که خود، ریشه های 
این حرکت بالنده و پیش رونده هستند. ناامید و بی اعتماد کردن مردم، حرف اصلی را 

در این هجوم رسانه ای می زند. 
3- چهل سالگی انقاب، با امتحان پس دادن طیف تجدیدنظرطلب، مرّدد و مرتجع 
نسبت به اصول راهبردی مقارن شده است. این طیف که از افراد سهل اندیش نسبت به 
دشمن تا عناصر نفوذزده و ماموریت دار را شامل می شود، نمی خواهند مسئولیت عواقب 
نسخه ای را که پیچیده و راهی را که به عنوان در باغ سبز نشان داده اند، بپذیرند. بنابراین 
با بی صداقتی، ناکارکردی و بدعملی خود را پای انقاب می نویسند. این، نقطه غبار آلود 

کردن فضا برای سلب امکان قضاوت درست از مردم است. 
4- این طیف چون تحت فشار شدید افکار عمومی درباره وعده های وارونه خویش 
هستند، وعده ها را انکار می کنند و به شبهه افکنی یا ساختارشکنی، و دامن زدن به 
التهاب متوسل می شوند. اینجاست که وسط نقشه دشمن نقش آفرینی می کنند. بلکه 
تبدیل به نقطه پرگار عملیات دشــمن و تکیه گاه اهرم فشار او می شوند. آنها هرچه 
جلوتر می روند، برای مردم مال انگیزتر می شــوند و اجرم، ُدز رادیکالیسم را بااتر 
می برند. رسانه هایی که سازوکار داغ کردن موضوعات دست آنهاست، این پیاده نظام 
قافیه باخته را چنان شرطی ســازی می کنند که از نقطه ای به بعد، تبدیل به مهره ای 

منفعل و آلت دست می شوند. 
5- افراطیون، زمانی ساز خروج از حاکمیت می نواختند اما در چند انتخابات اخیر، 
به تناسب، تبدیل به شریک یا پادوی احزاب  اشرافی شدند. آنها در انتخابات 92 و 94 
و 96 گفتند ما تضمین فان نامزد ها و فهرست ها هستیم اما حاا می گویند ما نامزد 
نداشته ایم و مسئولیت عمل آنها در دولت و مجلس با ما نیست! یکی از همین ها درباره 
چند استعفا در دولت نوشت »علت اصلی استعفا های اخیر، فقدان چشم انداز نسبت 
به آینده است. نه فقط دولت، بلکه کل اجزای حکومت، چشم انداز روشنی برای آینده 
ندارد«. گویا مولوی، در جواب امثال همین ورشکستگان به تقصیر سرود؛ »پیش چشمت 
داشتی شیشه کبود- زان سبب عالم کبودت می نمود/ گر نه کوری، این کبودی دان ز 
خویش- خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش«. و به تعبیر شیخ بهایی؛ »حال متکّلم از 
کامش پیداست- از کوزه همان برون تراود که در اوست«. ناامیدی، تراوش جان های 

تهی مایه ای است که به غرب امید بستند و نه محصول رویکرد انقاب اسامی.
6- همین عضو حزب منحله مشارکت، اواخر خرداد 95 در نشریه کارگزارانی صدا 
نوشت »باید قبول کرد بخشی از اصاح طلبان در عمل، توجه گذشته خود به طبقات 
ضعیف را فراموش کردند یا کنار گذاشــتند. زندگی شخصی آنان به طور ملموسی با 
گذشته فاصله گرفته بود و بسیاری از مدیران آن در مقایسه با گذشته زندگی متفاوتی 
را تجربه می کردند. به یکی از دوســتان گفتم اگر آدرس محل سکونت کسانی که در 
جریان رویدادهای پس از خرداد 88 به زندان رفته اند را بنویسی، معلوم می شود بخش 
قابل توجهی از آنان در مناطق شمالی شهر هستند. شاید بتوان درباره محل سکونت 
قدری اغماض کرد، ولی زندگی آنان نیز چون گذشته نیست. بنابراین گزاره بی توجهی 
اصاح طلبان به مسائل و مطالبات این قشر را می پذیرم«. پادوهای سیاسی و رسانه ای، 
باید قبل از هر چیز پاسخگو باشند که چرا آلت دست  اشرافیت مرتجع شدند و حاا 

بن بست خود را پای نظام می نویسند؟!
7- بحث درباره علل امید و ناامیدی را همین جا فعا نگه دارید. بر اساس آمارهای 
اقتصادی، ضریب جینی که نشانگر میزان فاصله طبقاتی است، از سال 82 تا 85 رشد 
داشته اما از این سال تا سال 92 مداوماً کاهش یافته است. این کاهش شکاف طبقاتی 
-با وجود برخی کج رفتاری های حلقه انحرافی- حاصل بسیج عمومی همه دلبستگان 
به انقاب اسامی و فرهنگ خدمتگزاری به مردم بوده است. متاسفانه این ضریب از 
ســال 92 تا 96 رو به افزایش گذاشت و سال گذشته به 0/3981 رسید؛ این عقبگرد، 
در دوره مدیرانی پدید آمد که شعار بی نیاز کردن مردم از پول ناچیز یارانه به واسطه 

بستن با کدخدای آمریکایی را می دادند. 
8- حجم نقدینگی در همین دوره پنج ساله از 470 هزار میلیارد به بیش از 1700 
هزار میلیارد تومان رسید. دولت فقط در 9 ماه گذشته، بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان 
رانت در بازار های ارز و ســکه و طا و خودرو و... ایجاد کرد که عمده آن توسط یک 
اقلیت دو سه درصدی بلعیده شد. وقتی دولت برای واگذاری مجموعه شستا و برخی 
کارخانه ها و شرکت های مشابه در سال آتی خیز برمی دارد، مجددا چه کسانی برای 
خرید به صف می شوند و با کدام سرمایه؛ جز همین رانت خواران بهره مند از سیاست های 
دولت؟ در مقابل، دود این اقدام به چشم چه کسانی می رود؟ جز کارگران و خانواده های 
آنان؟ درباره واگذاری فان کارخانه الکتریکی در رشت گفته شد که کارخانه 50 تا 90 
میلیارد تومان می ارزید اما به قیمت دو میلیارد تومان - آن هم در 13 قسط!- به همسر 
چهار تن از مدیران دولت اصاحات واگذار شد؛ سپس 570 کارگر از کار بیکار شدند 
و خریداران، زمین های کارخانه را باا کشیدند. پادوهای رسانه ای احزاب  اشرافی، در 
چنین مواقعی سر به زیر برف می کنند چون ریزه خوار رانت خوارانند؛ اما مدتی بعد، 

برای کارگران اشک تمساح می ریزند!
9- ناامیدی و امید از کجا می آید؟ رهبر انقاب دقیقا چهار سال قبل در تاریخ 17 دی 
93 )شش ماه قبل از اعام توافق برجام و جشن های کذایی پس از آن( در دیدار مردم 
قم فرمودند »فکر اساسی این است که کاری کنید کشور از اَخم دشمن ضربه نبیند، از 
تحریم دشمن لطمه نخورد؛ و اّا اگر چنانچه چشم ما به دست دشمن باشد که »آقا، اگر 
این کار را نکردی تحریم باقی می ماند« ]فایده ای ندارد[؛ کما اینکه آمریکایی ها با کمال 
وقاحت دارند می گویند. این نشان دهنده این است که به این دشمن نمی شود اعتماد کرد. 
من با مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هر وقت می خواهند مذاکره کنند! 

من معتقدم باید دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد، نه به نقطه های خیالی«.
10- مقتدای حکیم انقاب همچنین 12 آبان 1395 در دیدار دانشجویان خاطرنشان 
کردند »چرا این غلط را در ذهن ها می گذارند که اگر با آمریکا مشکاتمان را حل کردیم 
و سازش کردیم، مشکات کشور حل خواهد شد؟ نه آقاجان! سازش با آمریکا مشکات 
کشور را حل نمی کند، بلکه افزایش خواهد داد؛ مشکات ما را خودمان باید حل کنیم؛ 
مشکات ما را شما جوان ها باید حل کنید. عاج مشکات کشور در گرو جوشیدن اراده 
و استقامت از درون مّلت است؛ اگر به خدا توّکل داشته باشیم و به خودمان اعتماد کنیم، 
روحّیه های مان قوی خواهد بود. آنچه من روی آن تکیه می کنم روحّیه  انقابیگری است. 
معنای روحّیه  انقابی چیست؟ انسان انقابی، شجاعت دارد، اهل اقدام و عمل است، 
ابتکار می ورزد، بن بست شــکنی و گره گشایی می کند؛ از چیزی نمی ترسد، به آینده 
امیدوار است، به امید خدا به سمت آینده  روشن حرکت می کند؛ انقابیگری یعنی این«.
11- ادامه بیانات ایشان در آن دیدار، آسیب شناسی علت ناامیدی برخی سیاسیون 
است.  بعضی ها عکس این عمل می کنند و حرف می زنند، عکس این مدیریّت می کنند؛ 
جوان را به آینده، به انقاب بی اعتماد می کنند، جوان را از نَفس گرم امام دور می کنند؛ 
خب این خراب می شود دیگر؛ آن وقت از زمانه هم می نالند! زمانه را چه کسی می سازد؟ 
به قول صائب: ُجرم زمانه ساز فزون از زمانه است؛ زمانه را چه کسی می سازد؟ زمانه را من 
و شما می سازیم؛ ما زمانه سازیم. اگر زمانه بد باشد، به من و شما باید نگاه کرد؛ ما هستیم 
که زمانه را می سازیم. وقتی  گام هایمان را محکم برنداشتیم، وقتی توصیه  امام را ندیده 
گرفتیم... وقتی مردم را از اینها دور می کنیم، جوان ها را از اینها دور می کنیم، جوان 
را به اابالی گری سوق می دهیم، جوانی را که تمایل به عّفت دارد، به  سمت بی مبااتی 
سوق می دهیم، خب معلوم می شود نتیجه بد خواهد شد، زمانه خراب خواهد شد. البّته 
خوشبختانه تا امروز نتوانسته اند و نخواهند هم توانست؛ جوان ما خیلی خوب است. 
]اگر[ به اسم آزادی، اابالی گری را تزریق کنیم، به اسم عقل و نگاه عقائی، سازش و 

تسلیم در مقابل دشمن را القا کنیم، خب زمانه خراب می شود دیگر.
12- دشمن به وضوح از روند تحوات منطقه در سال 2018 ترسیده و بنابراین 
به هر دستاویزی چنگ می زند؛ ولو برخی ورشکستگان به تقصیر در داخل. از نگاه 
دشمن، افرادی که ورشکستگی به بار آورده و آماده هر نوع نزول گرفتن سیاسی 
باشــند، بیشتر به کار می آیند؛ چرا که منفعل تر و مطیع ترند. وقتی از فتنه سخن 
می گوییم، پای حقارت نفس و خیانت فتنه گران در میان اســت و نه اقتدار و ابهت 
دشــمن. ما سر سوزنی از آمریکا نمی هراسیم و به وعده صادق امام خمینی یقین 
داریم که فرمود »ما آمریکا را زیر پــا می گذاریم«. ما ژانویه 2019 را برای آمریکا 
و اســرائیل و عربستان، تبدیل به عزا کردیم. اقتدار جبهه مقاومت، دو وزیر دفاع 
آمریکا و اسرائیل )جیمز متیس و آویگدور لیبرمن( و وزیر خارجه سعودی )الجبیر 
سعودی( را ساقط کرد. اگر هم درباره فتنه انگیزان هشدار می دهیم، درباره کسانی 
است که حضرت امام درباره آنها فرمود »منافقین از کفار بدترند«. حق مردم ماست که 
بدانند چرا شبکه دولتی انگلیس )بی سیم کودتای 28 مرداد 32( امثال فان نماینده 
آلت دست را »اصاح طلب جدید« می خواند؟ شبکه کودتای حامی دیکتاتوری را 
به اصاح طلبی چه کار؟! یقینا اینجا به خاطر دنیاطلبی، گروگانگیری اتفاق افتاده 
است. امیر مومنان)ع( فرمود »أَْشَرُف الِْغَنی تَْرُک الُْمَنی. َو َکْم ِمْن َعْقٍل أَِسیٍر تَْحَت 
َهَوی أَِمیٍر. واا ترین بی نیازی، ترک آرزوهاست. و بسا عقِل اسیر که تحت فرمانروایی 

هوا و هوس است«. )کلمه قصار 211 نهج الباغه(

معمای چشم انداز كبود
یادداشت روز

تسلیت به همکاران
با نهایت تألم و تأسف باخبر شدیم همکارمان آقای سیدمهدی موسوی در غم از 
دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم 

رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.
***

همچنین مطلع شــدیم همکارمان آقای جواد جانعلی زاده یکی از نزدیکان خود 
را از دســت داده اســت. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم غفران الهی و برای 

بازماندگان بردباری آرزو داریم.

از  نفر  وزارت اطاعات 25 
عوامل اخــال در نظام ارزی 
کشور را در استان های قزوین 
شناسایی  آذربایجان شرقی  و 

و دستگیر کرد.
و  عمومــی  روابــط  مرکــز 
اطاعــات  وزارت  اطاع رســانی 
در اطاعیــه ای اعــام کــرد: در 
پی اشــراف اطاعاتی و تاش های 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
قزوین،  استان  اطاعات  اداره کل 
12 نفر از عوامــل اخال در بازار 
ارز، به اتهام اخال در نظام ارزی 
کشــور، قاچاق ارز از طریق خرید 
و فروش غیرقانونی، تحصیل مال 
و کســب منفعت نامشــروع، فرار 
مالیاتی و پولشویی در استان های 
قزوین، تهران و مازندران دستگیر 
و برای رسیدگی به جرایم مزبور، 
شــدند.  قضایی  مراجع  تحویــل 
ســرکرده این باند نیــز در حالی 
که قصد خروج از کشور را داشت، 

شناسایی و دستگیر شد.
اعضای این باند که به صورت 
یافته و حرفه ای  شبکه ســازمان 
از ســال 93  می نمودند،  فعالیت 
تاکنون در مجموع بالغ بر 20 هزار 
میلیارد ریال گردش مالی داشته و 
نزدیک  خرید و فروش غیرقانونی 

به 450 میلیون دار داشته اند.
آمده  اطاعیه  ایــن  ادامه  در 
اســت: همچنین، سربازان گمنام 
آذربایجان  در  زمان)عــج(  امــام 
اقدامات  انجــام  بــا  نیز  شــرقی 
اطاعاتــی چند ماهــه موفق به 
کشــف تخلفات گسترده در حوزه 
حوالجــات ارزی گردیدند که در 
این رابطه 13 نفر از عناصر اصلی 
به اتهام اخال در نظام ارزی کشور 
که تعــدادی از متهمین با هویت 
جعلی قصد خــروج غیرقانونی از 
کشور را داشــتند دستگیر و بعد 
تحویل  جرایم،  مستند ســازی  از 

مراجع قضایی شدند.
تأســیس  بــا  بانــد  ایــن 
شرکت های کاغذی و سوءاستفاده 
از ظرفیت شــرکت های بازرگانی 
فعــال برای سوءاســتفاده از مابه 
التفاوت نــرخ ارز دولتی و آزاد به 
ثبت سفارش کااهای مشمول ارز 
دولتی )مبادلــه ای( اقدام نموده 
و پــس از تخصیــص ارز دولتی 
نســبت به فروش حوالجات ارزی 
در بازار آزاد، با مشــارکت عوامل 
خــود در تهران اقــدام نموده اند. 
حدود 65 میلیون دار از تخلفات 
 ارزی بانــد مذکور مستند ســازی 

شده است.

وزارت اطاعات اعام کرد
25 نفر دیگر از عوامل اخال در نظام ارزی كشور 

دستگیر شدند

سرویس سیاسی-
امسال نیز با فرا رسیدن موعد 
بار دیگر مدعیان  بررسی بودجه 
اصاحات و اعتدال جنجال سازی 
و  فرهنگی  نهادهای خاص  علیه 
دینی را آغاز کردند. حال آنکه کل 
بودجه این نهادها یک دهم درصد 
این  است!  بودجه عمومی کشور 
جنجال ها حاشیه امن و پوششی 
برای عدم توجــه به بودجه های 
کانی است که در بخش های دیگر 

و عمدتاً دولتی هزینه می شود.
هر سال در موعد تنظیم و بررسی 
بودجه در مجلس شــورای اســامی 
روزنامه هــا و رســانه های زنجیره ای 
دست به جوسازی بر روی بودجه برخی 
نهادهای خاص و البته اسامی می زنند 
و این گونه وانمود می کنند که گویی 
این نهادها کل بودجه کشور را بلعیده 

و به جایی هم پاسخگو نیستند!
بررسی اجمالی نشان می دهد که 
این نهادهای غالبا اســامی یک دهم 
درصــد بودجه را بــه خود اختصاص 
می دهنــد و از ســوی دیگر نیز عدد 
اعامی با بودجه تخصیصی در نهایت 

انطباقی نیز ندارد.
دو محور اصلی جنجال سازی های 
اخیر درباره بودجه به جدول شــماره 
17 و موسســه جامعه المصطفی باز 
می گردد. بودجه نهادها و موسســات 
جدول 17برای سال اینده 200 میلیارد 
تومان است و بودجه جامعه المصطفی 
نیز با کاهش 33 درصدی نســبت به 
سال قبل 200 میلیارد تومان است که 
جمعاً 400 میلیارد تومان می شود. این 
بودجه در مقایسه با بودجه 407 هزار 
میلیارد تومانی عمومی کشور کمتر از 
یک دهم درصد است. نکته دیگر آنکه 
بودجه شــرکت های دولتی سه برابر 
بودجه عمومی کشــور است و با این 
حســاب بودجه این نهادهای دینی و 
فرهنگی 25 صدم درصد بودجه کل 

کشور می شود!
با وجود کاهش هشتاد درصدی 
بودجه نهادهای قرآنی در سال جاری 
و تخصیص کمتر از 30 درصد بودجه 
در نظر گرفته شده که نشان از تحریم 
مضاعف فرهنگ اســامی در دولت 
یازدهــم و دوازدهم دارد و همچنین 
اختصاص سه چهارم بودجه به دولت و 
نهادهای دولتی روزنامه های زنجیره ای 
نگران بودجه قطره ای نهادهای فرهنگی 
و دینی شده اند و هر روز گزارشاتی در 

این زمینه منتشر می کنند!
وقتی 80 درصد بودجه 

عملی نمی شود!
آنچه روشن است اینکه همه ساله 
بخش عظیمی از بودجه نوشته شده و 
آمار و ارقام مندرج در آن اصا عملی 

نمی شود.
ســال گذشته همزمان با بررسی 
بودجه 97 در مجلس، گزارش دیوان 
محاســبات از تفریغ بودجه سال 95 
نیز منتشر شد. گزارش تفریغ بودجه 
95 نشان می داد که دولت از اجرایی 
کــردن 80 درصد از ایحه بودجه آن 
ســال خودداری کــرده و تنها به 20 

درصد آن عمل کرده است. 
این بحث تکراری همه ساله است 
و دولت همواره از اجرایی کردن بخش 
عظیمی از بودجــه خودداری کرده و 
تنها در این میان عده ای با استناد به 
جداولی موهــوم عقده های فروخفته 
خود نســبت به فرهنگ دینی را بروز 
داده و نســبت به موسسات اسامی 
عقده گشایی می کنند بی آنکه بگویند 
اوا این موسســات تنها ســه درصد 
بودجــه را به خود اختصــاص داده و 
از ســوی دیگر این سه درصد نیز به 
درستی تخصیص نمی یابد و به تعبیر 
بهتر و درست تر بودجه نوشته شده به 

نهادهای مورد اشاره تعلق نمی گیرد. 
تیترهایی که 

هر سال تکرار می شوند!
روزنامه ایــران در مورخ 17 آذر 
ســال جاری گزارشی را تحت عنوان 
»وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در 
گفت وگــو بــا )ایران( تشــریح کرد: 
شفافیت در بودجه جدول 17« چاپ 
و اتهامات ناروایی به برخی از موسسات 
فرهنگی و مدیران فرهنگی کشــور 

مطرح ساخت.
نویســنده این گــزارش در ابتدا 
شادمانی خود را بابت حذف اعتبارات 
موسسه های فرهنگی خاص که مدعی 
است از رانت سیاسی برخوردارند و بابت 
هزینه کردن این مبالغ به هیچ سازمان 
پاســخگو نبودند، ابراز نموده وسپس 
نکاتی را در رابطه با محدودیت هایی که 
در سال جاری برای دریافت این بودجه 
توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
ایجاد شــده توضیــح داده و در ادامه 
گزارش تاکید کرده که در سال جاری 
از 200 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 
شده برای کمک به موسسات فرهنگی 
حداکثر مبلــغ 30 میلیارد تومان به 

موسسات پرداخت شده است.
در این گزارش آمده اســت: »از 
نزدیک به 200 میلیارد تومان بودجه ای 
که برای ســال 97 این مؤسســه ها 
تعیین شــد، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسامی می گوید تا آذرماه نزدیک به 
20 میلیارد تومان آن پرداخت شــده 
است. اما گزارش ها از سازمان برنامه و 
بودجه حاکی است این رقم خوشبینانه 
است، به این معنی که تا آذر امسال، 
تنهــا نزدیک به 16 میلیــارد تومان 
به حســاب این مؤسسه ها واریز شده 
است. همچنین در بهترین حالت، تا 
پایان ســال تنها 12 میلیــارد دیگر 
به این مؤسســه های فرهنگی خاص 
تخصیص خواهد یافت. این ارقام که 
فاصله زیادی تا 200 میلیارد تومان را 
نشان می دهد، حکایت از آن دارد که 
تاش برای شفافیت و تخصیص بودجه 
این مؤسسه ها براساس عملکرد، کارگر 

افتاده است.«
روزنامه دولــت در ادامه گزارش 
خود از توهیــن و تهمت به نهادهای 
اســامی خودداری  فرهنگی عموما 
نکرده و هر چه می خواهد می نویسد و 
این همه در حالی اســت که به اذعان 
خود دولت تــا آذر ماه تنها یک دهم 
بودجه تخصیص یافته به این نهادها 
پرداخت شده اســت و اصوا بودجه 

نوشته می شود تا عملی نشود.
روزنامــه دولت چنیــن وانمود 
می کند که گویی امسال نظارت شده 
و بر اساس نظارت بودجه کمتری به 
این نهادها تخصیص یافته است و این 
در حالی است که در سال های گذشته 
نیز به اســتناد تفریغ بودجه نزدیک 
هشتاد درصد بودجه عملی نشده بود 
و اصوا این اعداد و ارقام جز تعارفات 
سطحی که اســباب هتاکی گروهی 
دیگر به موسسات دینی و در یک کام 
فرهنگ اسامی را فراهم آورد چیزی 

در خود ندارد.
اجرای حداقلی بودجه نوشته شده 
را اگــر کنار تقلیل هشــتاد درصدی 
بودجه نهادهای قرآنی بگذاریم مشخص 
می شود که فرهنگ اسامی در دولت 
یازدهــم و دوازدهم دچار تحریم های 
مضاعفی هســتند، از یک سو هشتاد 
درصد بودجه نهادهای قرآنی کاهش 
یافتــه و از 20 درصد باقی مانده نیز 
هشتاد درصد در عمل اجرایی نشده 
است یعنی با حساب و کتاب مختصری 
مشخص می شود که بودجه این نهادها 

نسبت به دو سال پیش در حدود 96 
درصد کاهش یافته است. حال بر سر 
ایــن میزان نیز چنان شاراتانیســم 
رسانه ای راه انداخته اند که گویی کل 
بودجه را این نهادها بلعیده و به جایی 

نیز پاسخگو نیستند!
بودجه نهادهای خودی را 

نمی بینند!
همان  به  زنجیره ای  روزنامه های 
اندازه ای که نسبت به بودجه حداقلی 
نهادها و موسســات دینــی نگران و 
هتاک هســتند نســبت به خودی ها 
یعنی دوستان مرتبط با جریان سیاسی 
خود حساسیتی ندارند و اصوا به آن 

نمی پردازند!
مســعود نیلی در دولت دوازدهم 
به طــور همزمــان »دســتیار ویژه 
رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر 
ســتاد هماهنگی اقتصادی« و همین 
طور رئیس موسســه عالی آموزش و 

پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بود.
مسعود نیلی از مهرماه سال 1392 
با حکم محمد نهاوندیان رئیس دفتر 
روحانی، ریاست موسسه عالی آموزش 
و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی را بر 

عهده گرفت.
در آخرین سال دولت دهم یعنی 
ســال 1391 بودجه این موسســه 
17/9میلیــارد تومــان بــود اما در 
دولت های یازدهم و دوازدهم بودجه 
آن افزایش قابل ماحظه ای پیدا کرد 
به طوری که برای ســال 1397 مبلغ 
33/8میلیارد تومان بودجه برای این 
موسسه لحاظ شده بود که رشد حدود 
89 درصدی نسبت به سال آخر دولت 

دهم نشان می داد.
عملکــرد اتــاق فکــر دولت در 
ســال جاری چه بوده است که بودجه 
این موسسه برای سال آینده 30 درصد 
رشد کرده است؟ مؤسسه عالی آموزش 
و پژوهــش مدیریــت و برنامه ریزی، 
مجموعه ای اســت وابســته به نهاد 
ریاســت جمهوری و به نوعی می توان 
از آن بــه اتاق فکــر دولت جمهوری 
اسامی ایران یاد کرد. بررسی سایت 
این مؤسسه نشان می دهد، عملکرد آن 
در ســال 97 با وظایف در نظر گرفته 
شده در قانون بودجه این سال فاصله 
بســیاری دارد؛ اما باز هم بودجه این 
مؤسسه در ایحه بودجه سال آینده 
در مقایسه با قانون بودجه سال جاری 

30 درصد رشد کرده است.
بقیه در صفحه 11

چرا مدعیان اصاحات و اعتدال علیه بودجه نهادهای دینی عوامفریبی می کنند؟

حاشیه امن برای بودجه ۷5 درصدی
با جنجال علیه بودجه ۰/۱ درصدی



اخبار كشور

جوابیه باغ موزه قصر به یک خبر و توضیح کیهان
در پی انتشــار خبری با عنوان »اثر گرافیست اسرائیلی در نمایشگاهی در 
تهران به نمایش درآمد« در بخش اخبار ادبی و هنری روزنامه کیهان در تاریخ 
15 دی 97، روابط عمومی باغ موزه قصر، که این نمایشگاه در آنجا برگزار شده 

بود، جوابیه ای را ارسال کرد که همراه توضیح کیهان، از نظر می گذرد:
نمایشگاه بین المللی به رنگ حیات با مشارکت فرهنگسرای ارسباران و باغ 
موزه قصر و به میزبانی گالری ملک الشعرای بهار باغ موزه قصر درحال برگزاری 
است. در فهرست اولیه هنرمندانی که به دست باغ موزه قصر رسید اثر »یوسی 
لمان« با هویت فلسطینی معرفی شده بود و مطابق معمول تمامی نمایشگاه های 
پیشین اطاع رســانی گردید، اما بافاصله پس از اطاع از هویت واقعی فرد از 

اکران عمومی آن جلوگیری به عمل آمد.
ازم به توضیح است، براساس آیین نامه داخلی باغ موزه قصر، مسئولیت اخذ 
مجوز و کلیه فرایندهای قانونی برگزاری نمایشگاه های هنری برعهده نمایشگاه گذار 
یا نمایشگاه گردان است و باغ موزه قصر در این روند دخل و تصرفی ندارد. رسالت 
اصلی باغ موزه قصر ترویج فرهنگ مقاومت و حفظ هویت انقابی و همچنین حفظ 
و صیانت از آرمان های انقاب اسامی ایران است. باغ موزه قصر به عنوان یکی از 
پایگاه های تاریخی انقاب اســامی همواره در تنویر اذهان عمومی و به خصوص 
نسل جوان نسبت به جنایات رژیم پهلوی اول و دوم اهتمام جدی و مستمر نموده 
اســت. همچنین مسئله فلسطین به اندازه ای برای این مجموعه اهمیت دارد که 
مراسم روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین یکی از برنامه های شاخص باغ موزه 
قصر در طی سال های اخیر بوده است. در انتها مجموعه باغ موزه قصر در آستانه 
چهلمین بهار انقاب شــکوهمند اسامی ایران ضمن تجدید میثاق با آرمان های 
رهبر کبیر انقاب حضرت امام خمینی)ره( انزجار خود را از سیاست های استکبار 

جهانی و صهیونیسم در سطح منطقه اعام می دارد.
کیهان:

ضمن تشکر از مدیریت باغ موزه قصر به دلیل ارسال پاسخ و کنار گذاشتن 
اثر گرافیست اســرائیلی، باید گفت در این جوابیه به وضوح تناقض به چشم 
می خورد. مســئوان باغ موزه قصر از طرفی مجموعه تحت مدیریت خود را 
به همراه فرهنگسرای ارسباران از مشارکت کنندگان و سازمان دهندگان این 
نمایشــگاه معرفی می کنند و از طرف دیگر نوشته اند مسئولیتی در برگزاری 

نمایشگاه ندارند!
متاسفانه باید گفت با توجه به سوابق یوسی لمل و چهره ای شناخته شده 
به حساب می آید و سخن مدیریت باغ موزه قصر مبنی بر اینکه »یوسی لمل با 
هویت فلسطینی معرفی شده بود.« قابل توجیه نیست. نگاهی به افراد و اسامی 
شرکت کننده در این نمایشگاه نشان می دهد که ظاهرا حضور در این نمایشگاه 
با دعوت صورت گرفته و فراخوان عمومی داده نشــده که اگر چنین بود باید 
تعداد آثار دریافتی و شــیوه داوری و انتخاب آنها در اخبار منتشر می شد که 

چنین اخباری در هیچ تارنمای خبری یافت نمی شود.
از طرفی یوسی  لمل در سال 2016 با حضور آثار برخی از شرکت کنندگان 
در این نمایشگاه و یا مرتبطین آنها نمایشگاهی در اورشلیم ترتیب داد که نشان 
می دهد ماجرا فراتر از یک  اشــتباه سهوی اســت و باید فراتر از آن به دنبال 
جریانی بود که در قالب راهبرد دیپلماسی مسیر 2 به دنبال عادی سازی روابط با 
رژیم اشغالگر قدس هستند ایده ای که شخص لمل در مصاحبه با اورشلیم پست 
به آن  اشــاره کرده بود و هنر و روابط  میان هنرمندان را راهی برای رسیدن به 
صلح میان ایران و رژیم کودک کش صهیونیستی عنوان کرده بود. با این حساب 
باید عاوه بر کنار گذاشتن اثر این طراح اسرائیلی، عوامل و مسببین این رویداد 
شوم را شناسایی کرده و کنار گذاشت. در پایان ازم به ذکر است باغ موزه قصر 
با توجه به این تجربه از این پس نباید مســئولیت محتوای یک نمایشگاه را به 
عهده شخص یا نهاد دیگری وانهد. چرا که به هر حال، جایگاه و مسئول عرضه 

آثار، این باغ موزه است.
گلدن گلوب در تسخیر صهیونیست ها

هفتاد و ششمین مراسم گلدن گلوب )جوایز مطبوعاتی های خارجی مقیم 
هالیوود( که یکی از مهم ترین مراســم اهدای جوایز سینمایی در آمریکا پیش 
از مراسم اسکار محسوب می شــود، جوایز اصلی خود را به پیشانی سفیدترین 

صهیونیست های حاضر در هالیوود اهداء کرد. 
به گزارش خبرنگار کیهان، جایزه بهترین فیلم درام به »حماســه کولی« 
به تهیه کنندگی جاســوس معروف اسرائیلی و دال ساح های هسته ای رژیم 
صهیونیســتی، »آرنون میلچان« و کمپانی اش یعنی »ریجنســی« رسید که 
زندگی یکی از فاســدترین خوانندگان معاصر انگلیسی را به تصویر کشیده و به 
تجلیل از وی پرداخته اســت. قابل ذکر است این خواننده زندگی بسیار مفسده 
انگیزی داشت و سرانجام با بیماری ایدز و در شرایط اسف انگیزی در 45 سالگی 
درگذشــت. فیلم »حماسه کولی« در شــرایطی برنده جایزه بهترین فیلم درام 
شــد که برخاف روال اســتاندارد اهدای جوایز، در رشته های اصلی فیلمنامه 
و کارگردانی حتی نامزد دریافت جایزه هم نشــده بــود! به نظر می آید حضور 
»آرنون میلچان« اسرائیلی و همچنین ترویج انحرافات جنسی، اهمیت بیشتری 
از استانداردهای هنری برای اهدای جایزه بهترین فیلم را داشته اند. ضمن اینکه 
جایزه بهترین بازیگر مرد )که درواقع دومین جایزه پراهمیت اینگونه مراســم 
محسوب می شوند( نیز به »رامی مالک« ایفاگر نقش این خواننده انگلیسی رسید. 
درحالی که بسیاری از کارشناسان و منتقدین با تعجب از اعطای چنین جایزه ای، 

آن را شایسته دیگر کاندیداها می دانستند.
یادآوری می شود که »آرنون میلچان«پیش از این نیز با فیلم هایی همچون 
»12 ســال بردگی«، »مرد پرنده«و همچنین آثاری مانند »از گوربرخاسته« و 
»he Big Short«، »محرمانه لس آنجلس«، »جی اف کی«، »زن زیبا« و... 

سال ها برنده جوایز بهترین فیلم اسکار و یا نامزد دریافت آنها بوده است. 
جایزه بهترین فیلم کمدی مراســم گلدن گلوب امسال نیز به فیلم »کتاب 
ســبز« رســید که محصول دو کمپانی معروف استیون اســپیلبرگ )یهودی 
صهیونیست معروف هالیوود( یعنی »دریم ورکس« و »امبلین« است. فیلمی که 
دو جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد و بهترین فیلمنامه را هم دریافت نمود. در 

فیلم »کتاب سبز« نیز پرداختن به انحرافات جنسی دیده می شود.
ازم به یادآوری اســت که همه ساله در مراسم اهدای جوایز سینمایی در 
آمریکا، صرف نظر از هرگونه اســتاندارد و قدرت هنری و معیارهای سینمایی، 
آثار مروج انحراف های جنســی همچون یک سنت برگزیده شده و در بسیاری 
از دوره ها برنده جوایز اصلی می شوند تا این سبک زندگی ضدانسانی همواره در 

صدر رفتارهای ترویجی سینمای هالیوود قرار داشته باشد.

صفحه 3
سه  شنبه ۱۸ دی ۱3۹۷ 

اول جمادی ااول ۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۵

آیت اه مکارم شیرازی در دیدار فرمانده قرارگاه خاتم اانبیا)ص(:
امیدی به خارجی ها نیست 

 به توانمندی داخلی تکیه شود
استاد برجسته درس خارج حوزه تکیه به توانمندی های داخلی را 
ضامن حفظ اقتدار کشور در عرصه های مختلف دانست و گفت: به هر 
میزان به داخل و توانمندی های خودمان متکی باشیم به نفع ما است، 
اگر متکی به خارج باشیم دچار مشکل می شویم. خارجی ها اگر ببینند 
منافع شان در خطر است، ما را تنها می گذارند و رها می کنند و می روند.

آیت اه مکارم شــیرازی در دیدار فرمانده و مســئوان قرارگاه ســازندگی 
خاتم اانبیا)ص( گزارش ارائه شده از سوی فرمانده قرارگاه را امیدوار کننده خواند 

و برای دست اندرکاران این قرارگاه آرزوی توفیق کرد.
به گزارش رســا، این مرجع تقلید تکیه به توانمندی های داخلی را ضامن 
حفظ اقتدار کشور دانست و گفت: به هر میزان به داخل و توانمندی های خودمان 
متکی باشیم به نفع ما است، اگر متکی به خارج باشیم دچار مشکل می شویم. 
خارجی ها اگر ببینند منافع شــان در خطر اســت، ما را تنها می گذارند و رها 

می کنند و می روند.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه در کنار مسائل 
اقتصادی، مســائل فرهنگ اسامی باید کاما رعایت شود، تصریح کرد: در کنار 
پروژه های اقتصادی و عمرانی باید به جنبه های فرهنگی و دینی نیز توجه شود؛ 

غفلت از این مسئله مهم آسیب آفرین است.
وی با  اشاره به وجود نقاط محروم در کشور به لحاظ اقتصادی و فرهنگی، بر 

لزوم توجه ویژه به این مناطق تاکید کرد.
آیت اه مکارم شــیرازی با تاکید بر اطاع رسانی دقیق کارها و فعالیت های 
قرارگاه خاتم اانبیا)ص( گفت: امروز خبررسانی حرف اول را می زند، سعی کنید 
با استفاده از ظرفیت رسانه ملی و دیگر رسانه های گروهی واقعیت ها را در مورد 

خدمات به جامعه اطاع رسانی کنید؛ این کار مردم را امیدوار می کند.
این مرجع تقلید بیان داشــت: عده ای می خواهند مردم را مایوس کنند، ما 
بایــد در مقابل در جامعه به صورت صحیــح امیدآفرینی کنیم، اگر تخم یاس 
پاشــیدند و مردم را مایوس کردند، زحمــات و فعالیت های ما به جایی نخواهد 
رسید. اســتاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم یادآور شد: البته اان مردم 
در فشار هستند لکن باید با تبیین درست خدمات، فعالیت ها و دستاوردها کاری 

کرد که مردم امیدوار باشند.

اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقاب: اســام آمریکایــی چیزی به نام 
 اسام است که در خدمت منافع قدرت های استکباری و 

توجیه کننده اعمال آنهاست.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

ارزش جهاد و آثار زیانبار ترک آن
امــام علی)ع(: همانا جهــاد در راه خدا، دری از درهای 
بهشت است که خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود 
گشوده است. جهاد، لباس تقوا، و زره محکم، و سپر مطمئن 
خداوند اســت، کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک 
کند، خدا لباس ذلت و خواری بر او می پوشاند، و دچار با 
و مصیبت می شــود، و کوچک و ذلیــل می گردد، دل او در 
پــرده گمراهی مانده و حق از او روی می گرداند، به جهت 

ترک جهاد، به خواری محکوم و از عدالت محروم است.
نهج الباغه- خطبه ۲۷

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های 
مسلح گفت: کسانی که به تعهدات 
نبوده اند، حق  پایبند  خود  گذشته 
حرف  جدید  مذاکــرات  از  ندارند 
بزننــد، دوران نظــم آمریکایی و 
هژمونی غرب به پایان رســیده و 
به اســتقبال دوران پسا آمریکایی 

می رویم.
امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیرو های مسلح در همایش 
بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا 
کــه در محل دانشــگاه عالی دفاع ملی 
برگزار شد، اظهار داشــت: این منطقه 
دوران حســاس خود را سپری می کند، 
ولــی باور داریم با توجه به ایســتادگی 
و مقاومــت ملت ها با امنیــت و ثبات 
فاصله ای نداریم و مــردم منطقه برنده 

واقعی این بحران خواهند بود.
حاتمی افزود: نظم جدید در منطقه 
تفاوت زیادی با نظم مورد نظر بازیگران 
قبلی خواهد داشــت و استکبار ستیز، 

سلطه ناپذیر و بومی خواهد بود.

وی در ادامه گفت: مقاومت شجاعانه 
ملت های سوریه و یمن و عراق و شکست 
نقشه تجزیه این کشور ها نشان می دهد 
که غرب دیگر محور امنیت سازی نیست 
و دوران هژمونی آمریکا به پایان رسیده 
اســت. آنها باید به خواســت ملت های 
منطقه تن دهند و برای آنان مانعی ایحاد 

نکنند.
وزیر دفاع خاطرنشان کرد: کسانی 
که به تعهدات گذشــته خــود پایبند 
نبوده اند، حق ندارند از مذاکرات جدید 
حــرف بزنند، دوران نظــم آمریکایی و 
هژمونــی غرب بــه پایان رســیده و به 

استقبال دوران پسا آمریکایی می رویم.
حاتمی اظهار داشت: به دنبال ایجاد 
رقابت نظامی با هیچ کشوری در منطقه 
نیســتیم و برادری مبتنی بر آموزه های 
دین مبین اســام را مدنظر داریم، در 
صورت بــروز ناامنــی در منطقه هیچ 

کشوری از آن مصون نخواهند ماند.
مداخله گری در منطقه

سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی 

وزیر اسبق دفاع و رئیس  دانشگاه عالی 
دفاع ملی نیز در همایش بین المللی دفاع 
و امنیت در غرب آسیا گفت: در سوریه 
بحران در حال گذر به دوران سیاســی 
است، در عراق دوران پسا داعش برقرار 
اســت؛ در یمن به صلح موقت دســت 
یافتیم هرچند که آمریکا و ارتجاع منطقه 
از آن سرباز می زنند همچنین نشانه های 
بهتری از صلح را در افغانستان مشاهده 

می کنیم.
وحیدی افــزود: در کنار همه این 
موارد دغدغه های دیگــری وجود دارد، 
رژیم صهیونیســتی حیات خــود را در 
ناامنی منطقه می بیند، جریان تروریستی 
تاش می کند در افغانســتان و آسیای 
میانه حضور داشــته باشد؛ مداخله گری 
در منطقه پایان نیافته و برخی کشور ها 
مانند عربستان و امارات به دنبال ناامنی 
هستند، آمریکایی ها با اینکه اعام کردند 
که از عراق و افغانســتان می روند، ولی 

هنوز چیزی معلوم نیست.
وی بــا بیــان اینکه امــروز قدرت 

آمریکا در سوریه دست چندم محسوب 
می شود، تاکید کرد: بعد از موفقیت های 
ســوریه، ایران و روســیه قدرت آمریکا 
دســت چندم محسوب می شــود و به 
همین دلیل آمریکا اگر هر چه زودتر از 
سوریه خارج شود برای خود و آبرویش 

بهتر است.
تامین امنیت جمعی

خبرنــگاران،  باشــگاه  گزارش  به 
سرلشکر پاســدار حســن فیروزآبادی 
رئیس  ســابق ستاد کل نیرو های مسلح 
در همایش بین المللی دفاع و امنیت در 
غرب آسیا گفت: نقش ایران در شرایط 
گفتمانــی امروز منطقه از لحاظ ثبات و 
امنیت اهمیت ویــژه ای دارد، جمهوری 
اسامی برای تامین امنیت جمعی برای 
همه نظرات ســایر کشــور های منطقه 

اهمیت ویژه ای قائل است.

امیر حاتمی در همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا:

دوران هژمونی غرب به پایان رسیده به استقبال دوران پساآمریکایی می رویم

دبیر شورای عالی امنیت ملی 
این  گفت:  ترامپ  ادعاهای  درباره 
آمریکایی هــا هســتند که پیام 
اعام  مذاکره  بــرای  و  می دهند 
آمادگی می کنند و دروغ می گویند 
که ما برای مذاکــره به آنها پیام 

می دهیم. 
دریابــان علــی شــمخانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی، روز گذشته 
در همایــش دفــاع و امنیت در غرب 
آســیا طی ســخنانی اظهار داشــت: 
جمهوری اســامی ایران سه سیاست 
ثابــت در جهــت ثبات ســازی دارد.

دشــمن نام اقدامات خود را اقدامات 
بشردوســتانه می گذارد امــا وقتی به 
مــا و دیگران می رســند، بحث صدور 
انقاب و هدررفت منابع ملی را مطرح 
می کنند. اگــر ملت آزاده ای مشــابه 
همــان اقدامات را انجــام دهد، متهم 
می شود اما سیاست جمهوری اسامی 
همیشــه امنیت دســته جمعی بوده و 
مخالفــت با تغییر مرزهــا رکن دوم و 
مخالفت شــدید با حضــور نیروهای 
فرامنطقه ای رکن ســوم این سیاست 

است.
دریابــان شــمخانی تصریح کرد: 
امروز جهان غرب دچار دشواری هایی 
اســت مانند ماجرای جلیقه زردها در 
فرانسه که بروز عینی پیدا کرده است. 
خروج  آمریکا از ســوریه و  عراق خبر 
یک آینده تاریک برای آمریکا را دارد. 
امــروز روندی ضد بی ثبات ســازان در 
منطقه ما آغاز شــده است که به نوعی 
یک خروج اجباری برای آمریکا است. 

آمریکایی هــا  امــروز 
از  خــروج  از  حــرف 
و  می زنند  افغانســتان 
این در صورتی است که 
هیچ یــک از مؤلفه های 
افغانستان را  امنیت در 

محقق نکرده است.
عالی  شورای  دبیر 
امنیــت ملی بــا بیان 
اینکــه آمریکا نقشــی 
در  داعش  براندازی  در 

سوریه نداشــته است گفت: آمریکا در 
راهبرد خود در سوریه شکست خورد 
و در منطقه شرق فرات با یک تناقض 
روبه رو است و این شرایط چاره ای جز 

خروج را به آمریکا دیکته نمی کند.
وی اظهار داشت: داعش حاکمیت 
خود بر عراق را ازدســت داد و در این 
کشــور یک حاکمیت یکپارچه شکل 
گرفت  و یــک هماهنگی بیــن اقوام 
مختلف عراقی دیده می شــود. در این 
کشور یک ارتش و حشد الشعبی برای 
امنیــت وجود دارد حتــی فرماندهان 
عراقی از شرکت در جشن کریسمس 
خودداری  آمریکایی هــا  پــادگان  در 
کردنــد. امروز جنایات آمریکا در ذهن 
مردم منطقه ثبت شده و آنها چاره ای 

جز خروج از منطقه ندارند.
دریابان شمخانی گفت: آنها دست 
برنخواهند  و آدمکشی  ایران هراسی  از 
داشــت و درحال تجربه واقعیت تلخی 
در منطقه هســتند. ملــت ایران باید 
جشــن مفصلی در آســتانه چهلمین 
ســالگرد انقاب بگیرنــد به خاطر این 

پیروزی. امروز ایران در توســعه نفوذ 
تبدیل بــه یک منطقه شــده و ملت 
ایران رسالت تاریخی خود را به درستی 

اجرا کرد.
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی 
با بیان اینکه امروز دشــمنان قادر به 
اجرای اقدام سخت علیه ایران نیستند، 
تأکید کرد: آنهــا بی دلیل ما را تحریم 

می کننــد و ای کاش در ایــن باره هم 
اتخــاذ می کردند.  راهبــرد صحیحی 
هدف آنها در زمــان اوباما این بود که 
تمام پیچ و مهره های صنعت هســته ای 
ما را باز کنند. آنهــا به دلیل ناکارآمد 
بودن تحریم ها و عدم توانایی در اقدام 
نظامی با مــا مذاکره کردند. البته آنها 
می داننــد ایرانی های اهــل مذاکره با 

آدم بی منطق نیســتند 
و بعــد از برجــام هم 
بار  آنها  به  بی اعتمادی 
ترامپ  شد.  ثابت  دیگر 
از تعهــدات آمریکا در 
توافقنامه های  و  برجام 
سازمان ملل عبور کرد.

در  گفــت:  وی 
آمریکایی ها  افغانستان 
دوبار بــرای مذاکره به 
پیام دادند و دروغ  من 
می گویند که ما بــرای مذاکره به آنها 

پیام می دهیم.
شــمخانی همچنیــن در جمــع 
خبرنــگاران در این بــاره توضیح داد: 
ایران هیــچ ســیگنال و پیامی برای 
مذاکره با آمریــکا نداده و آمریکایی ها 
ثابت کرده اند که قابل اعتماد نیستند، 
تاریخ مذاکرات هم این موضوع را تائید 

می کند.
ایــن  شــد:  یــادآور  شــمخانی 
پیام می دهند  آمریکایی ها هستند که 
و برای مذاکره اعام آمادگی می کنند 
نــه جمهوری اســامی ایــران و آنها 
توســط نمایندگانی به ما اعام کردند 

که آماده مذاکره با ایران هستند.
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی 
دربــاره مذاکرات ایران بــا طالبان و 
دولت افغانستان نیز خاطرنشان کرد: 
به دنبال کمک به دولت این کشــور 
برای تحقق ثبات هســتیم. طالبان به 
دنبال این است که بتواند با دولت این 
کشــور به مصالحه برســد. جمهوری 
اســامی نیز بــه دلیل نیــات عدم 
سلطه گری و صلح طلبی در پی کمک 
به دولت افغانســتان برای رسیدن به 
یــک فرمول به منظــور صلح و ثبات 

است.

شمخانی :

آمریکایی ها در افغانستان دو بار برای مذاكره به من پیام دادند

ارتحال پدر گرامیتان
 عالم ربانی، حضرت 

حجت ااسام و المسلمین 
حاج سید ابوتراب 

علوی
)امام جماعت 

مسجد جامع صفا( 

 العلماء باقون ما بقی الدهر

را به حضرتعالی و خاندان محترم علوی و سایر وابستگان آن مرحوم 
تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت حق برای ایشان علو درجات 

و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
 به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی در روز پنجشنبه 
۹۷/10/20 بعد از نماز مغرب و عشــاء )ساعت 1۸ تا 20( 

در مسجد جامع صفا برگزار می گردد.

محضر مبارک حضرت حجت ااسام والمسلمین 
 حاج سید حسن علوي 

از طرف نمازگزاران
 و بسیجیان مسجد جامع صفا

رئیس جمهور گفت: حرکت به سمت خودکفایی در 
نهاده های کشاورزی و دامی ضروری است.

حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز در جمع وزیر و 
مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی گفت: در کشاورزی یک 
سال باران می آید یک ســال کمتر می آید، یا آفاتی می آید و 
مشکاتی را برای کشــاورزان درست می کند، گرما و سرمای 
شدید و یخبندان بر روی کشاورزی اثر می گذارد. ما باید یک 
جوری کشاورز را تأمین کنیم تا او مطمئن باشد که اگر امسال 
ضرر می کند، ســال دیگر جبران می شود و زندگی اش تأمین 
شود. بخشی از تأمین امنیت به عهده ما است، یعنی به عهده 
وزارتخانه شما است. یعنی اگر در بخش دامی شما واکسن را 
تأمین نکنید، او چگونــه می تواند اعتماد کند؟ امنیت بخش 
دامی ما به واکسن است. اگر مواد غذایی و نهاده هایی که باید 
از بیرون تأمین شود جوانان و تحصیل کرده های دانشگاه های 
ما فکر می کنند ما در تکنولوژی های بسیار بزرگ، حساس و 
های تــک نیاز داریم چیزی را از خــارج وارد کنیم، نمی دانند 
نگرانی ما در علوفه و کنجاله است. گرفتاری ما در ذرت است و 

می گویند علوفه که دیگر چیزی نیست.
روحانی با  اشاره به اینکه زمین کشاورزی، آب کشاورزی 
محدود است اما توانمندی ایرانیان و فکرشان نامحدود است، 
گفت: این نامحــدود باید بیاید محدود ما را حل کند. ملت و 

جوانان و اساتید باید بیایند این مشکات را جبران کنند.
وی افزود: این دال ها که برای کشاورز، مغازه دار و مردم 
وســیله ای برای نگرانی شده اند و محصوات باغی را می خرند 
و تا جایی که مشــتری در تهــران خرید می کند قیمت چند 
برابر می شود. بیشترین سود را می گیرند و کمترین مالیات را 
می دهد از قبل از انقاب و هفتاد سال قبل می گفتند ما باید 
دست واسطه ها را قطع کنیم باز هم همین شعار داده می شود 
و نمی دانم چرا این دست رشد می کند. اینها منصف نیستند 
و می خواهند بیشترین سود را ببرند این واسطه گری با دانش 

بنیان حل می شود.
رئیس جمهور با  اشاره به موضوع تامین لبنیات و گوشت 
مردم خاطرنشــان کرد: ما بسیار درخصوص لبنیات و گوشت 
در دولت بحث کردیم. مردم ما امروز نباید نگران باشــند. ما 

باید طوری تامین کنیم که مردم در آرامش زندگی کنند. من 
شــنیده ام که قاچاق دام بسیار گسترش یافته که باید کنترل 
شــود. روحانی گفت: امروز کااهای اساسی را ما با ارز 42۰۰ 
تومانی وارد می کنیم ولی افرادی هســتند که همین کاای 
اساسی 42۰۰ تومانی را به خارج از مرزها قاچاق می کنند تا به 
دو برابر قیمت بفروشند. این در اصل رانت خواری، سوءاستفاده 
و خیانت به کشــور است. این کااهای اساسی متعلق به ملت 
ایران است و نباید توسط داان به خارج از کشور منتقل شود.
وی بیان داشت: امروز ازم است که در کنار برنامه ریزی 
با این موضوع، نیروهای نظامی و انتظامی به صورت مستمر بر 
این مسئله نظارت کنند و با قاچاق مواد غذایی و به خصوص 
کااهای اساسی مقابله کنند. امروز یکی از امنیت هایی که باید 
به کشاورزان در کشور داده شود، همین موضوع است که باید 
او مطمئن باشد که دولت تمام تاش خود را در جهت احقاق 

حقوق او انجام می دهد.
رئیس جمهور همچنین ضمن تاکید بر حقوق کشاورزان 
گفت: بسیار طبیعی اســت که وقتی عرضه یک محصول به 
صورت بســیار زیادی افزایش می یابــد، تقاضای آن کاهش 

خواهــد یافت. ما امــروز باید عرضه و تقاضــای محصوات 
کشاورزی را متعادل کنیم. امروز باید جامعه هدف ما در حوزه 
تولید محصوات کشاورزی تنظیم و مدیریت شود تا کشاورز 
مطمئن باشــد که هیچ سالی ضرر نمی کند. در جهت همین 
موضوع، توجه به بیمه از اهمیت باایی برخوردار اســت. حال 
که یک سال سرما و آفت ممکن است باعث ایجاد مشکلی برای 
کشاورزان شود. ما از همین طریق باید بتوانیم به وسیله بیمه، 

کشاورزانمان را تامین کنیم.
روحانی در ادامه با  اشــاره بــه افزایش قیمت لبنیات و 
گوشــت در هفته های اخیر اظهار داشــت: در این زمینه در 
دولت با حضور وزیران کشاورزی، صنعت، و تجارت بحث های 
زیادی صورت گرفت. مردم نباید از این بابت نگرانی داشــته 
باشــند. وی با  اشــاره به اینکه در بحث دام و طیور با مشکل 
قاچاق مواجه هستیم، گفت: باید با جدیت با بحث قاچاق دام 

در کشور مقابله کرده و این مشکل را حل کنیم.
رئیس جمهور از دســت اندرکاران و مســئوان به خاطر 
خودکفایــی در تولید گندم سپاســگزاری کــرد و گفت:  با 
تاش های انجام شده، بحمداه چند سالی است که در تولید 

گندم خودکفا هســتیم و در حالی که در مقطعی ایران حتی 
دومین کشــور واردکننده گندم بود،  امــروز روی پای خود 

ایستاده و گندم مورد نیازمان را خودمان تولید می کنیم.
روحانــی با بیان اینکه در گذشــته نیز در یک ســال به 
خودکفایی در گندم دســت یافتیم امــا این خودکفایی ادامه 
نیافت، گفت: ادامه این خودکفایی در ســال های آینده بسیار 
مهم است که باید برای آن تاش و برنامه ریزی داشته باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حرکت به سمت خودکفایی 
در نهاده های کشاورزی و دامی ضروری است.

رئیس جمهور با بیان اینکه کارهای بسیار بزرگی در زمینه 
افزایش تولید محصوات کشــاورزی در کشور طی سال های 
گذشته انجام شــده است، اظهار داشــت: تولید محصوات 
کشــاورزی از 97 میلیون تن در ســال 92 به 122 میلیون 
تــن افزایش یافته یعنی ما با 25 میلیون تن افزایش تولید در 
محصوات کشاورزی مواجه بوده ایم که ساانه حدود 5 میلیون 

تن می باشد و این کار بسیار مهمی است.
روحانــی همچنین دانش بنیان کردن بخش کشــاورزی 
را مــورد تاکید قرار داد و گفت: امروز اســتفاده از اینترنت و 
فضــای مجازی در همه حوزه ها و از جمله بخش کشــاورزی 
تحول ایجاد کرده و موجب رونق کارها شده است هرچند که 
عده ای به حق یا ناحق درمورد فضای مجازی ناراحت هستند 
اما امروزه همه کارها با تلفن همراه و استفاده از فضای مجازی 
و اینترنت انجام می شــود. وی در ادامه گفت: فضای مجازی 
هم مثل ســایر پدیده ها بی اشکال نیست، اما ضرورت زندگی 
مردم است. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: حرکت ها و اقدامات 
دانش بنیان و علمی می تواند رابطه بین کشاورز، تولید کننده و 
مصرف کننده را بهبود بخشــیده و نقش واسطه ها و داان را 
کاهش دهد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 
روحانی با بیان اینکه امروز در مقایســه با سال 92، گندم به 
قیمت 4 برابری از گندم کاران خریداری می شود، گفت: هرچه 
به کشاورز، باغدار، دامدار، گندم کار و تولید کننده محصوات 
کشــاورزی کمک کنیم، وظیفه ماست زیرا آنها معیشت، غذا 
و امنیــت مردم را تامین می کنند و ما هم باید از آنها حمایت 

کنیم.

روحانی در جمع مدیران جهاد کشاورزی:

حركت به سمت خودكفایی در كشاورزی ضروری است

اردبیل- خبرنگار کیهان:
پیکر پاک آیت اه سید ابراهیم ســید حاتمی نماینده سابق مردم 
اســتان اردبیل در مجلس خبرگان با حضور گسترده مردم تشییع و در 

محل ورودی مسجد قائم به خاک سپرده شد.
آیت اه ســید ابراهیم ســیدحاتمی از روحانیون برجسته استان و از خیرین 
نام آشــنا و انقابــی منطقه بود. تاش های آن مرحــوم در راه ترویج آموزه های 
دینی و مبارزاتش با رژیم ستمشــاهی برای همیشه در یاد مردم اردبیل ماندگار 

خواهد بود.
آن مرحوم از ســال 1343 و بعد از بازگشــت از قم سال ها در حوزه علمیه 
اردبیل به تدریس ســطح عالی علوم حوزوی پرداخــت و بعد از پیروزی انقاب 
سرپرســتی حوزه علمیه را برعهده داشته و دو دوره نیز نماینده مردم استان در 

مجلس خبرگان بود.
پیکر پاک آن مرحوم با حضور گســترده و کم نظیر مردم از محل مصلی تا 

مسجد قائم اردبیل تشییع شد و بنا به وصیت وی در ورودی مسجد دفن شد.
از ســوی نماینده ولی فقیه در استان و استاندار اردبیل دیروز )دوشنبه( در 

سطح استان عزای عمومی اعام شد.
 آیت اه سیدحســن عاملی امام جمعــه اردبیل بر پیکر آیــت حاتمی نماز 

اقامه کرد.

پیکر آیت اه سید حاتمی تشییع شد

شطرنج باز نوجوان کشــورمان که در مسابقات 
بین المللی ریلتون سوئد حاضر به رویارویی با حریف 
اسرائیلی نشد، با اســتقبال عاقه مندان به ورزش و 

مسئوان فدراسیون شطرنج به تهران بازگشت. 
 آرین غامی شطرنج باز نوجوان کشورمان که از مصادق 
بارز رویش های انقاب است در مسابقات بین المللی ریلتون 
ســوئد حاضر به رویارویی با حریفی از رژیم  اشــغالگر قدس 
نشــد. وی بامداد دوشنبه با استقبال عاقه مندان به ورزش، 
پهلوان زاده رئیس  فدراســیون شــطرنج، مسئوان هیئت 
شــطرنج اســتان مازندران و اعضای خانــواده اش به ایران 

بازگشت.
 غامی با ریتینگ 2488 در بخش اســتاندارد با کسب 
6.5 امتیاز )هم امتیاز با نفر پنجــم( در جایگاه یازدهم قرار 

گرفــت. در پایان این رقابت ها آریــن غامی ضمن عبور از 
ریتینگ زنده 25۰۰ موفق به کسب اولین نورم استاد بزرگی 

شد. 
نقطه عطــف عملکرد غامی در مســابقات بین المللی 
ریلتون سوئد عدم رویارویی با حریفی از رژیم  اشغالگر قدس 
در بخش بلیتز یا برق آســا بــود. در این بخش آرین غامی 
که تا قبل از دور هفتم صاحب 6 پیروزی شــده بود، در دور 
هفتم به حریفی از رژیم  اشــغالگر قدس برخورد ولی حاضر 

به مسابقه با او نشد. 
 اگرچه انصراف از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی، 
آرین را از سکوی قهرمانی و پاداش داری مناسب دور کرد 
اما شــطرنج باز ایرانی در اقدامی جوانمردانــه دفاع از مردم 
مظلوم فلسطین را به قهرمانی در بخش برق آسا ترجیح داد.

آرین غامی به تهران بازگشت

استقبال از شطرنج بازی که 
حاضر به رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی نشد

اســتاد برجســته درس خارج 
حوزه با بیــان اینکه خداوند ضامن 
بقای شجره طیبه انقاب است، تأکید 
کرد که نباید اجازه بدهیم دشمنان و 

بدخواهان انقاب را تضعیف کنند.
آیت اه علــوی گرگانــی در دیدار 
اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
اســتان قم اظهار داشت: امسال نسبت به 
سنوات گذشته سالی استثنایی است چرا 
که چهلمین سال پیروزی انقاب اسامی 

است.
این مرجع تقلید با  اشــاره به اینکه 
این انقاب باید به نسل های بعدی برسد، 
افزود: عدد چهل جزو اعداد کمال اســت 
و انقاب اســامی به چهل سالگی خود 
رسیده است، نباید بگذاریم که این انقاب 
ضعیف شود بلکه باید سرفرازی انقاب ما 
بااتر از این باشد و قوت بیشتری داشته 
باشد و این انقاب امانت الهی ای است که 

خداوند متعال به دست ما داده است.
به گزارش رســا، وی گفت: معیشت 
مردم در فشار است و امیدواریم که دولت 
نسبت به آسایش بیشتر مردم توجه داشته 
باشد که مردم اذیت نشوند اما مردم با همه 
مشکات و سختی ها به محض اعام زمان 
راهپیمایی، همــه حضور پیدا می کنند و 
در دیگر کشــورها چنیــن مردمی پیدا 

نمی شوند و این نعمت بزرگی است.
اســتاد برجســته درس خارج حوزه 
با بیان اینکه باید طرفدار انقاب باشــیم 
و نگذاریم که این انقاب ضعیف شــود، 
اظهار داشت: وحدتی که زیر سایه وایت 
فقیه است، بسیار بزرگ است و از خداوند 
متعال می خواهیم که این نعمت را برای ما 
حفظ کند، انقاب اسامی شجره طیبه ای 
است که خداوند آن را تضمین کرده است 
و مردم باید از آن نگهداری و به نسل های 

بعدی منتقل کنند.

آیت اه علوی گرگانی:
معیشت مردم درفشار است 

دولت تدبیر کند



صفحه 4اقتصادی
سه شنبه           ۱۸ دی ۱۳۹۷

اول جمادی ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۹۵

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

3/772/000سکه تمام طرح جدید
3/530/000سکه تمام طرح قدیم

1/905/000نیم سکه
1/201/000ربع سکه

652/000گرمی
341/640هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/690دار
12/600یورو
13/615پوند

1/992لیر ترکیه
2/910درهم امارات

قیمت خودرو نوع خودروردیف
کارخانه)تومان(

قیمت خودرو 
بازار)تومان(

22.492.00037.700.000پراید 1111
22.709.00035.100.000پراید 2131
23.400.00034.800.000پراید 3151
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 پارسTU5کاس1113
36.286.00059.300.000پژو206 تیپ122
41.942.00070.000.000پژو206 تیپ135
42.763.10070.500.000پژوV8 206صندوقدار14
15)LX(33.535.40060.000.000سمند ال ایکس
16 EF7 34.338.20061.000.000سمند

سمند دوگانه سوز 17
36.616.00064.000.000کاس 16

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
2275.000.00090.000.000
61.000.000128.000.000استپ وی23
20754/361/900109.000.000 اتوماتیک24
114.994.000228.000.000پژو 252008
39.590.00059.000.000رانا26

قیمت خودروهای داخلی ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: 
ایران در توسعه صنایع صلح آمیز فضایی خود 
از کسی اجازه نمی گیرد و برنامه های خود را با 

جدیت پیش می برد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، »محمدجواد 
آذری جهرمــی« دیروز در بازدیــد خبرنگاران از 
دســتاوردهای سازمان فضایی ایران اظهار کرد: با 
توجه به خلف وعــده اروپایی ها دیگر برای پرتاب 
دو ماهواره پیام و دوســتی معطل دیگر کشورها 
نمی شویم و کسانی که ادعا می کنند ایران نباید در 
زمینه فناوری صلح آمیز فضایی توسعه یابد، حرف 

بی ربط می زنند.
و ی همچنیــن در با ره وضعیت ماهواره مصباح 
که د ر سال های گذشــته با همکاری ایتالیایی ها 

ساخته شد گفت: ســابقه خوبی از همکاری های 
فضایــی بین المللی نداریم و پــس از خلف وعده 
ایتالیایی هــا د ر پرتاب این ماهــواره نباید معطل 
پرتاب ماهواره هایمان از سوی دیگر کشورها با شیم.

وزیر ارتباطات افزود: همچنین به دلیل اینکه 
ممکن اســت دسترســی به اینترنــت و پایداری 
ارتباطــات به دلیل اثــرات تحریمی آمریکا دچار 
مشکاتی شــود توافقی چند جانبه با چند کشور 
منطقه و همسایه برای ایجاد ارتباط دو جانبه برقرار 
کرده ایم که هدف آن توسعه پایدار ارتباطات و بهبود 

ارتباطات در زمان تحریم است.
آذری جهرمــی ادامــه داد: بر این اســاس با 
کشــورهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، عمان 
وعراق مذاکره کرده ایم تا با ایجاد ارتباط دو جانبه 

از اثرات تحریم که شــاید شامل روابط اپراتورها و 
شــریک های بین المللی شود بکاهیم زیرا احتمال 
دارد در نتیجــه تحریم برخــی تامین کنندگان 
خارجی در مسائل مالی نتوانند همکاری خود را با 

اپراتورهای ایرانی ادامه دهند.
حذف 35 میلیون قبض کاغذی

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، همچنین در 
حاشــیه این جلسه اظهار کرد: برای حذف قبوض 
کاغذی با دستگاه های مختلف وارد مذاکره شده ایم 
و بــرای این کار با وزارت نیــرو، مخابرات، نفت و 

شهرداری همکاری خواهیم کرد.
بــه گفته وی در فاز اول مقرر شــده مخابرات 
35میلیــون قبــض دوره ای را در مــدت 45 روز 

حذف کند.

آذری جهرمی خاطرنشــان کرد: برای افزایش 
کاربردهای دولت الکترونیک از ظرفیت های موجود 

مانند اپلیکیشن و پیامک استفاده خواهیم کرد.
وی افــزود: قبوض بــرق و آب نیز در فازهای 
بعدی به این طرح اضافه خواهند شــد که مشکل 
فعلی دربــاره قبوض، کنتورهای برق اســت که 
وزارت نیرو بانک اطاعاتی صاحبان کنتورها را به 
روزرسانی نکرده و مالکیت کنتورها به طور دقیق 
مشخص نیست و با وزارت نیرو در حال رایزنی برای 

چاره اندیشی برای این مشکل هستیم.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعات گفت: با 
دســتور رئیس جمهور، جــدول زمان بندی حذف 
قبوض کاغذی آماده شــده و پیش بینی می کنیم 

که تا اردیبهشت سال آینده اجرا شود.

وزیر ارتباطات:

نباید معطل پرتاب  ماهواره هایمان
 توسط خارجی ها باشیم

مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت 
جهاد کشــاورزی اعام کرد 22درصد اراضی 
زراعی کشور به سامانه های نوین آبیاری تجهیز 

شده است.
عباس زارع در نشســت خبری خود با اشاره به 
مزایای ســامانه های مذکور گفت: طرح سامانه های 
نوین آبیاری به طور متوســط توانسته در هر هکتار 
44 درصد افزایش راندمان،حداقل 30 درصد افزایش 
تولید محصول، 30 درصد صرفه جویی در مصرف سم 
و کود شــیمیایی و 25 درصد صرفه جویی در منابع 

آب های زیرزمینی و انرژی به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقاب برای توسعه 
سامانه های نوین آبیاری اذن برداشت از منابع صندوق 
توســعه ملی، را داده اند افزود: براساس همین اذن 
در ســال 95 حدود 500 میلیون دار در سال96،  
300میلیون دار و در سال 97، 250 میلیون دار 
اعتبار از منابع صندوق توســعه ملی به سامانه های 

نوین آبیاری اختصاص یافت.
مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی با بیــان اینکه 
طرح توســعه سامانه های نوین آبیاری از پروژه های 
اولویت دار اقتصاد مقاومتی به شــمار می رود، افزود: 
تکلیف ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت 
جهاد کشــاورزی این اســت که در صورت تامین 
اعتبار ساانه  250 هزار هکتار اراضی آبی به سامانه 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

22 درصد اراضی زراعی کشور به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است

نوین تجهیز شود.
زارع با اشــاره به اینکه پروژه سامانه های نوین 
امسال، 46 درصد پیشرفت ریالی داشته است، بیان 
کرد: با این وجود پیشرفت فیزیکی طرح، باای 80 

درصد است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اعتبار بودجه 
تنها برای اجرای 142 هزار هکتار پروژه سامانه نوین 
آبیاری کافی است، گفت: این درحالی است که 130 

هزار هکتار پروژه در دســت اجراست و 100 هزار 
هکتار در حال بهره برداری است.

وی مبلغ بدهی به پیمانکاران و کشاورزان را 500 
میلیارد تومان اعام کرد.

زارع با اشاره به اینکه تاکنون 2 میلیون و 80 هزار 
هکتار اراضی سنتی و مدرن به سامانه نوین آبیاری 
تجهیز شــده اند، گفت: بر این اساس از مجموع 5 و 
نیم میلیون هکتار اراضی سنتی تاکنون یک میلیون 

و 880 هزار هکتار و از 3 میلیون و 200 هزار هکتار 
شبکه های مدرن تنها 200 هزار هکتار به سامانه های 
نوین آبیاری تجهیز شده اند که در مجموع 22 درصد 
از اراضی آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری تجهیز 

شده است.
در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی کیهان مبنی 
بر اینکه کشــاورزان برای داشتن سامانه های نوین 
آبیاری چقدر بایــد هزینه کنند؟ گفت: در مناطق 
مختلف با توجه به منابع آب و خاک هزینه تمام شده 
تجهیز یک هکتار به سامانه های نوین آبیاری متفاوت 
است ولی در سال گذشــته برای تجهیز هر هکتار 
به ســامانه های نوین حدود13تا 14میلیون تومان 
هزینه صرف شــد که تقریبا بین 25 تا 30 درصد 
 این رقم را کشاورز می آورد و مابقی را دولت کمک

 می کرد.
در ادامه این نشســت خبری صدرزاده مجری 
نمایشــگاه کشــاورزی ایران از اجرای نمایشــگاه 
ماشین آات،  نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری از 
21 الی 24 دی ماه در نمایشــگاه بین المللی تهران 
خبر داد و گفت:  در این نمایشــگاه200 شــرکت 
حضــور دارند که 120 مورد  از این شــرکت ها در 

حوزه آبیاری فعالند.
وی ســاعت بازدید از نمایشگاه فوق را از ساعت 

9صبح تا 16عصر اعام کرد.

یک مقام مسئول کارگری با اشاره به افزایش شکاف طبقاتی و 
کاهش قدرت خرید کارگران، سال ۹۸ را سال سختی برای معیشت 

کارگران توصیف کرد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به نوسانات شدید 
نرخ ارز که از ابتدای امسال بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه ها 
که معیشت مردم و کارگران را تحت تاثیر قرار داد، امسال یکی از سخت ترین 

سال ها برای تعیین دستمزد است.
وی با اشــاره به تاخیر در پرداخت وجه بسته حمایت غذایی کارگران، 
گفت: معتقدیم بسته حمایتی ارتباطی به ترمیم دستمزد کارگران ندارد و 
دادن بسته حمایت غذایی یکی از وظایف اجتماعی دولت به شمار می رود 
که متاسفانه تاکنون عملی نشده و نحوه پرداخت و زمان آن برای کارگران 
مشخص نیست که نشــان می دهد در توزیع بسته حمایتی کارگران دچار 
مشکل هستیم.نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید 
بر ضرورت تشکیل هرچه سریع تر جلسات مزد، درباره دلیل توقف جلسات 
شــورای عالی کار، گفت: در جلسه ای که با معاون روابط کار داشتیم، دلیل 
عدم برگزاری جلسات را سفرهای استانی وزیرکار عنوان کردند در حالی که 
تاخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار، بی توجهی به خواست و مطالبات 

42 میلیون کارگر ایرانی است.
چمنی افزود: وقت کشــی هایی که برای برگزار نکردن جلســات شورا 
صورت می گیرد نشــان می دهد که  وزارت کار آماده گفتمان با نمایندگان 
جامعــه کارگری نبوده و نیســت، در صورتی که فرار از گفتمان برای هیچ 
کدام از شــرکای اجتماعی سودی ندارد و در پایان سال مذاکرات دستمزد 
را به چالش خواهد کشــاند.این مقام مســئول کارگری درعین حال با ابراز 
مخالفت نسبت به تعیین مزد منطقه ای گفت: وقتی نظام عرضه و تقاضا در 
بازار همخوانی ندارند نمی توانیم مزد را به شکل منطقه ای تعیین کنیم. تعیین 
مزد منطقه ای موجب مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به کان شهرها 
می شود لذا صحبت از مزد منطقه ای و برداشتن حداقل های مزد خیانت به 

جامعه کارگری و روستایی کشور است.
وی همچنین با اشاره به طرح نذر اشتغال که از سوی یکی از نمایندگان 
اصفهان در مجلس پیگیری می شــود، گفــت: این طرح، طرحی خطرناک 
است که بی صدا و در سکوت دنبال می شود و یک عده کارفرما و سرمایه دار 
می خواهند بحث حداقل دســتمزد در روستاها را به حاشیه ببرند و به اسم 
اشــتغالزایی، با رقم ناچیز 400 هزار تومان در روســتاها شغل ایجاد کنند.

به اعتقاد نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، با برداشــته 
شدن حداقل های مزد در روستاها و شهرهای کوچک، مهاجرت گسترده و 
سرازیرشدن نیروهای کار به کان شهرها را شاهد خواهیم بود که مشکات 

اجتماعی و اقتصادی گسترده ای در جامعه به وجود خواهد آورد.

یک مسئول کارگری:
تعیین مزد منطقه ای سبب مهاجرت 

روستائیان به شهرها می شود

مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر:

فاز اول طرح۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایام زیر کشت رفت

رئیس  بنیاد مستضعفان با ارائه گزارشی از اقدامات نهاد تحت 
مدیریت خود، گفت: بنیاد مســتضعفان، یک هزار میلیارد تومان 

مالیات پرداخت کرده است. 
 به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد ســعیدی کیا در نشستی با 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی از اقدامات بنیاد مستضعفان 
ارائه کرد و افزود: فعالیت های بنیاد مستضعفان در راستای محرومیت زدایی 
و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عملیاتی می شود که در این راستا 

یک هزار میلیارد تومان هم مالیات پرداخت کرده است.
همچنین رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی در تشریح 
نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با رئیس  بنیاد 
مستضعفان انقاب اسامی، گفت: اجرای مدل اقتصاد مقاومتی از جنوب 
کرمان آغاز شــده که متولی آن بنیاد مستضعفان بوده و با سرعت خوبی 

در حال توسعه است.
محمدرضا پور ابراهیمی، با بیان اینکه هشــت منطقه جدید به لیست 
اجرای مدل اقتصاد مقاومتی اضافه شده است، افزود: این مناطق براساس 
شــاخص هایی همانند محرومیت ها، شــرایط اقلیمی و اولویت های حل 
محرومیت ها انتخاب می شوند که بنیاد مستضعفان روی آن کار می کند.

وی با تاکید بر اینکه بنیاد مســتضعفان اقدامات خوبی انجام داده و برای 
حل مشکات مردم مناطق محروم همانند قلعه گنج و کرمان ظرفیت سازی 
کرده است، ادامه داد: این ظرفیت سازی می تواند ادامه یابد و به یک مدل 
واقعی در حوزه کاری تبدیل شود.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه می توان از ظرفیت های بخش دولتی و قانون بودجه برای رفع 
مشکات مناطق محروم استفاده کرد، تاکید کرد: می توان از ظرفیت های 
حوزه قوانین و مقررات همانند منابع 1/5 میلیارد داری صندوق توسعه 
ملی و تبصره های 16 و 18 بودجه برای توسعه مناطق محروم استفاده کرد.
پورابراهیمی با اشــاره به اینکه نشست مشــترک بعدی کمیسیون 
اقتصادی و بنیاد مستضعفان برای جمع بندی اقدامات در هفته های آتی 
برگزار می شــود، افزود: کمیسیون اقتصادی از اقدامات بنیاد مستضعفان 
در کشــور حمایت می کند تا بتوان در چارچوب مدل اقتصاد مقاومتی با 

حمایت بنیاد، محرومیت ها را رفع کرد.

رئیس انجمن شــرکت های حمل   و نقل گفت: برای نجات بخش 
ریلی ســاانه فقط ۴۰ میلیون یورو ازم است، اما دولت اهتمامی 

به این کار ندارد.
 محمد رجبی در گفت وگو خبرگزاری فارس، با انتقاد از بی توجهی دولت 
به توسعه حمل ونقل ریلی و کاهش اعتبارات این بخش اظهار کرد: مشکات 
حمل ونقل ریلی بسیار افزایش یافته است و در دو سال اخیر این مشکات 

را به صورت جدی دنبال می کنیم.
وی افزود: متأسفانه توسعه خطوط ریلی کشور متناسب با توسعه ناوگان 

انجام نمی شود و این حلقه در کشور نامتوازن است.
رئیس انجمن شرکت های حمل   و نقل ریلی با اشاره به اینکه در دهه هشتاد 
توجه خاصی به توسعه ریلی کشــور انجام می شد، گفت: در دهه هشتاد، 
شرکت های خصوصی اجازه داشتند از محل وجوه اداره شده راه آهن واگن 
خریداری کنند، تسهیات دریافت کنند و تا 9 درصد سود وام توسط دولت 

به عنوان یارانه پرداخت می شد.
رجبی اظهار کرد: زمزمه اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس حاکی 
از این اســت که آنها با اختصاص ارز یارانه ای به شرکت های ریلی مخالفت 
می کنند، حتی خبری هم منتشر شد مبنی براینکه بانک مرکزی فقط به 
کااهای اساســی و دارو ارز یارانــه ای اختصاص می دهد و با تخصیص ارز 

دولتی به هرگونه کاای غیر اساسی مخالف است.
وی ادامه داد: ما فکر می کنیم که دولت برنامه دارد حمل ونقل ریلی را 
زمین بزند.رئیس انجمن شرکت های حمل   و نقل ریلی با اشاره به رقم باای 
جابه جایی مسافر توسط قطار های حومه ای و انتقال مسافر از جاده به ریل 
ادامه داد: تعداد جان باختگان بر اســاس ســوانح در 6 میلیون جابه جایی 
قطارهای حومه ای در یک سال، صفر است، با این حال دولت کاری کرد که 
ترن ست ها )پردیس تندرو( زمین گیر شود و مسافران به سمت جاده سوق 
یابند، بدین ترتیب  آمار تلفات سوانح جاده ای از 16 هزار نفر در سال، فراتر 
خواهد رفت.رجبی گفت: برای نجات کل بخش ریلی مسافری، ساانه 40 
میلیون یورو کافی است که نسبت به رقم کل بودجه کشور رقم باایی نیست. 
اگر این رقم به شرکت های ریلی بابت خریدهای خارجی شان اختصاص یابد، 
مشــکات کاهش می یابد.وی افزود: دولت فقط از محل یارانه سوخت در 
هر لیتر 3 هزار تومان و جمعاً 2/5 میلیارد تومان یارانه بنزین به خودروها 
می دهد، اما حمل ونقل ریلی فقط 40 میلیون یورو برای ســرپا شدن نیاز 
دارد و با این رقم همه ناوگان آنها سرپا می ماند. حمل ونقل ریلی ساانه 25 
میلیون مسافر  جابه جا می کند و این 40 میلیون یورو توجیه اقتصادی دارد 
و عدد بزرگی نیســت.رئیس انجمن شرکت های حمل   و نقل ریلی با اشاره به 
توجهات خاص مقام معظم رهبری به توسعه ریلی به ویژه در برنامه ششم، 
تأکید کرد: ضرورت دارد، شــخص رئیس جمهور به عنوان قوه مجریه ورود 
کرده و  مشــکات حمل ونقل ریلی را حل کند. 30 ماه است که پیگیر این 

موضوع هستیم، اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم.

سعیدی کیا: 
بنیاد مستضعفان ۱۰۰۰ میلیارد تومان 

مالیات پرداخت کرده است

رئیس انجمن شرکت های حمل   و نقل ریلی:
دولت اهتمامی برای 

توسعه بخش ریلی ندارد

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه 
نقدینگی در پنج سال گذشته 3/5 برابر شده 
است، گفت: پیش بینی می شود میزان نقدینگی 
در پایان این دولت نسبت به ابتدای آن 6 برابر 

شود.
عبدا... مشــکانی با حضور در برنامه تلویزیونی 
پایش با بیــان اینکه نقدینگی باعث گرانی اجناس 
است، اظهار داشت: دولت قبل وقتی به رئیس جمهور 
فعلی داده شــد، نقدینگی 500 هزار میلیارد تومان 
بــود، اان نقدینگی کشــور 1/8 میلیــون میلیارد 
تومان اســت، یعنی از ابتدای دولت نقدینگی 3/5 

برابر شده است. 
وی افزود: در هشت سال دولت قبل، نقدینگی سه 
برابر شد و در این دولت در پنج سال تاکنون میزان 
نقدینگی 3/5 برابر شــده است؛ پیش بینی می شود 
میزان نقدینگی درپایان این دولت نسبت به ابتدای 

آن 6 برابر شود.
این کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد: همین 
نقدینگی علت بسیاری از مشــکات و گرانی های 
کنونی است، مثا قیمت مسکن که متوسط هر متر 
آن در تهران چهار میلیون تومان بود در حال حاضر 
متوسط قیمت هر متر در تهران 10 میلیون تومان 
است، اگر بر اساس همین مدل پیش برویم قیمت هر 

یک کارشناس اقتصادی:

نقدینگی در پایان دولت روحانی 6 برابر سال 92 می شود

متر مسکن در پایان این دولت به 14 میلیون تومان 
می رســد.به گفته مشکانی، خلق پول باعث افزایش 
هزینه تولید شده و تولید کننده داخلی نمی تواند در 
برابر وارد کننده ای که با ارز دولتی وارد می کند رقابت 
کنــد، اختصاص ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان 
باعث ایجاد ســاطین در بازارهای مختلف شده و 
می شــود، در آینده قوه قضائیه ساطین زیادی را 

باید دستگیر کند. 
به گزارش خبرگزاری فــارس، وی اضافه کرد: 

اکنون سه نرخ دار داریم، دار 4200 تومانی برای 
کااهای اساسی ، دار هشت هزار تومانی که به عنوان 
دار نیمایی شناخته می شود و البته نرخ آن بیرون 9 
هزار تومان در حال خرید و فروش است و نرخ سوم 
دار در بازار آزاد که 10 هزار تومان است. اجناسی 
که با دار 4200 تومانی وارد می شود هیچوقت با این 
نرخ دار به دست مردم نمی رسد، بلکه فقط سودش 

در جیب واردکننده است.
مشکانی ادامه داد: در حال حاضر قیمت گوشت 

در برزیل ســه هزار و 750 یورو است، این گوشت 
وقتی به ایران می رسد، قیمت هر کیلوی آن باید پنج 
دار باشد، چون دار 4200 تومانی برای واردات آن 
اختصاص یافته قیمت هر کیلو گوشت برزیلی باید 
در ایران 20 هزار تومان باشــد، اما هم اکنون قیمت 

هر کیلوی آن 40 هزار تومان است! 
وی افزود: قیمت مرغ دو دار است، با دار 4200 
تومانی قیمت هر کیلو مرغ باید 8400 تومان باشد، 
ولی در حال حاضر هر کیلو مرغ 14 هزار تومان است!
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در تمام بازارها 
این اتفاق افتاده اســت؛ در حال حاضر گندم، جو و 
ذرت تراریخته از قرقیزستان وارد کشور می شود که 
به مقصد عراق یا سوریه ترانزیت شود، اما متاسفانه 
ســودجویان این گندم درجه سه که از قرقیزستان 
وارد می شود و مصرف دامی دارد، را در ایران خالی 
می کنند و به جای آن گندم درجه یک بار می زنند 

و صادر می کنند.
به گفته مشــکانی، قیمت هر کیلو گندم ایران 
در بورس کاا 900 تومان اســت که در بازار عراق 
کیلویی چهار هزار تومان است. در بازار گوشت، مرغ 
و... نیز به همین صورت است، افراد دار چهار هزار 
تومانی می گیرند و بعد همان کاا را با دار 10 هزار 

تومانی صادر می کنند.

سرویس اقتصادی- 
در شــرایطی که برخی اقتصاددانان از عواقب 
طرح نسنجیده حذف چهار صفر از پول ملی هشدار 
می دهند، بانک مرکزی با تایید تلویحی این موضوع، 

حذف صفرها را فرایندی دو ساله اعام کرد.
دو روز پیش عبدالناصر همتی، رئیس  بانک مرکزی از 
حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد و گفت: »با توجه به 
عرف چند ده سال گذشته در بین مردم، پیشنهاد شده هر 
10 هــزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل 

100 ریال جدید باشد.« 
البته حذف صفر از پول ملی موضوع جدیدی محسوب 
نمی شــود و پیشینه آن به اوایل دهه 1370 می رسد، یک 
دهه بعــد از آن هم رئیس بانک مرکزی در دولت دهم به 
دستور رئیس جمهور مامور شد تا مطالعات برای انجام این 
کار را آغاز کند؛ موضوعی که البته در آن دولت هم هیچگاه 

به مرحله عملیاتی شدن نرسید. 
در سال 1395 هم برای نخستین بار، در جلسه هیئت 
وزیران واحــد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال  تعیین 
شــد؛ حاا رئیس بانک مرکزی مجددا بحث حذف صفر را 

پیش کشیده و با اعام این خبر که چهار صفر از پول ملی 
حذف خواهد شد، باعث شده برخی اقتصاددانان نسبت به 

تبعات آن واکنش نشان دهند. 
در همین باره حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزارت 
اقتصاد دوره اصاحات، به خبرگزاری ایسنا گفت: تا زمانی 
که ساختار اقتصاد به تعادل نرسد، نقدینگی به سمت عوامل 
تولید نرود و موانع کسب و کار برداشته نشود، این تصمیم 

هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی کند. 
وی با بیان اینکه اقتصاد کشــور در شرایط متعادلی 
قرار ندارد، ادامه داد: در چنین شرایطی تهیه این طرح از 
سوی بانک مرکزی نمی تواند کمکی به بهبود شرایط بکند. 
بــا حذف چهار صفر از پول ملی فقط مردم را برای مدتی 
سرگرم کرده ایم، در ونزوئا هم چندین صفر از پول ملی شان 

حذف شد اما عما کمکی به حل مشکاتشان نکرد. 
در همین زمینه احمد عزیزی، کارشناس ارشد حوزه 
پولی و بانکی به خبرگزاری مهر گفت: حذف صفر از پول 
ملی، آخرین مرحله اصاحات پولی یک کشــور است؛ اما 
بانک مرکزی کشورمان، اجرای آن را به عنوان اولین مرحله 

از این اصاحات، در دستور کار قرار داده است!

وی افزود: ما نمی دانیم دولت برای چه این اقدام را در 
دستور کار قرار داده است، اما به طور قطع، کوچک کردن 
قیمت اسمی پول در قالب واحد پول ملی، در شرایط حاضر 
که همه می دانیم شــرایط اقتصادی نسبتا بی ثبات بوده و 
کشور دچار تورم باایی است، در کنار تهدیدهای سیاسی 
که بر اقتصاد ایران از طریق تحریم اثرگذار اســت، موجب 
افزایش تورم می شــود؛ چراکــه واحد پولی وقتی کوچک 
می شــود، انتظارات فعاان اقتصادی به جهتی می رود که 
قیمتها را افزایش دهند و در نتیجه، به هیچ وجه، منظوری 
که دولت دارد، برآورده نمی شود؛ پس این یک تلقی اشتباه 
و خیال خام اســت اگر فردی تصور کند که حذف صفر از 

پول ملی، منجر به کاهش تورم می شود.
واکنش بانک مرکزی نسبت به زمان اجرای 

حذف صفر
پس از اعام اولیه حذف صفرها توسط رئیس بانک 
مرکزی، روابط عمومی این بانک در جدیدترین موضع 
خود از قول همتی نوشت: ازمه اجرایی شدن این طرح، 
تصویب دولت و تایید مجلس است که امیدوارم تحقق 
یابد. )این طرح( یک فرایند زمان بر به لحاظ حقوقی و 

فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناســان ما اجرای آن 
نزدیک به  دو سال طول می کشد.

وی همچنین اعام کرد: این اقدام در کنار ســایر 
اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصاح نظام بانکی و 
به کارگیری ابزارهای نوین سیاست های پولی و شیوه های 
جدید و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد بود و عملیاتی 

شدن آن عمًا متأخر بر اصاحات بانکی خواهد بود.
به عبارت دیگر در پی اعتراض ها و ابهاماتی که در 
اذهان عمومی ایجاد شــده، بانک مرکزی از قول اعام 
کــرده فرآیند حذف صفر از پــول ملی زمان بر بوده و 
حدود دو ســال طول می کشد، لذا این احتمال که در 
روزها یا حتی ماه های اخیر چنین اتفاقی بیفتد تقریبا 

وجود ندارد.  
گفتنــی اســت، همانطور که کارشــناس و حتی 
رئیس بانک مرکزی هم تاکید کردند، انجام چنین کاری 
مستلزم یکسری اصاحات ساختاری و رعایت انضباط 
پولی می باشد تا در زمان اجرای این طرح اثرات مثبت 
آن معلوم شود، نه اینکه در شرایطی که ثبات اقتصادی 

وجود ندارد دست به چنین کار پر مخاطره ای بزنیم.

واکنش بانک مرکزی نسبت به انتقادات کارشناسان:

حذف صفر از پول ملی 2 سال طول می کشد

مدیرعامل مؤسســه جهــاد نصر گفت: 
همزمان با آغاز فصل زراعی جدید،کشاورزان 
کاشــت  ایام  و  بهره برداران خوزســتان  و 
محصوات زراعــی را در 2۷۰ هزار هکتار از 
اراضی طرح55۰ هزار هکتاری سفر مقام معظم 

رهبری آغازکردند.
به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد نصر، محمد 
جواد صالحی نژاد در گفت وگویی اضافه کرد:ســال 

گذشته کشاورزان خوزستانی و ایامی در 250هزار 
هکتــار از این اراضی به کاشــت محصوات زراعی 
پرداخته بودندکه این رقم درسال جاری به270هزار 
هکتار می رســد.صالحی نژاد افــزود: طرح550 هزار 
هکتاری نقش مؤثری درافزایش تولیدات کشاورزی 
خوزســتان دارد همچنین این استان برای 50سال 
آینده با تجمیع اراضی کشاورزی و افزایش راندمان 
تولید، پیشگامی خود را درسطح استان ها حفظ خواهد 

کرد.وی با ماندگارخواندن طرح 550هزار هکتاری در 
تاریخ خوزستان و ایام افزود: کاری که درخوزستان 
و ایام انجام شــده کاری بزرگ در ایران وخاورمیانه 
محسوب می شود و این منطقه را به نماد توسعه یافتگی 

در عرصه کشاورزی تبدیل خواهد کرد.
صالحی نژاد افزود: نشــانه های این اثرگذاری در 
ســال زراعی گذشته برای مردم و مقامات استانی و 
کشوری آشکار شــد، زیرا علیرغم وقوع خشکسالی 

در خوزســتان که در50سال اخیر بی سابقه بود ولی 
تولیدات کاهش نیافت.

وی گفت: بــا تکمیل فاز دوم طــرح 550هزار 
هکتاری خوزســتان و ایام، زمینه ســازی افزایش 
تولید ســاانه 9میلیون و 500هزار تن محصوات 
زراعی استان خوزســتان فراهم خواهد شد و سبب 
بهبود معیشــت اقتصادی کشــاورزان خوزستانی و 

ایامی می شود.

معاون وزیر صنعت از تکلیف خودروسازان به پرداخت جریمه 
تأخیر و سود مشارکت در قراردادهایی خبر داد که امکان تحویل 

به موقع خودروهای آنها از سوی خودروساز وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی نیا با  اشاره به کاهش تولید 
خودرو طی ماه های گذشــته اظهار داشــت: با توجه به شرایطی که برای 
اقتصاد ایران رخ داد، تولید خودروســازان کاهش پیدا کرده و هم اکنون 
برخی مشکات در حوزه تأمین خودرو در بازار وجود دارد. بنابراین گایه 
قطعه سازان از خودروسازان به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان صحیح است. 
وی افزود: با  توجه به اینکه برخی  عوامل دست به دست هم داده و 
کاهــش تولید خودرو را رقم زده اند، برآوردها حکایت از آن دارد که امروز 
800 هزار دستگاه خودرو تولید می کنیم که 30 درصد کاهش نسبت به 
سال گذشته و 40 درصد کاهش نسبت به برنامه تدوین شده در آن مشاهده 

می شود، اما برای آن برنامه جبرانی داریم.
معــاون وزیر صنعت ادامه داد: کاهش تولید به مفهوم کاهش ســقف 
قرارداد با قطعه سازان بوده و ممکن است در این میان قطعه سازان متضرر 

شوند.
به گفته صالحی نیا، در مورد افرادی که خودروهای تولید مشترک ایران 
با سایر کشورها را ثبت نام کرده و هم اکنون خودروساز امکان تحویل آن 
را ندارد، خودروسازان مکلفند با توجه به نوع قرارداد یا خودروی جایگزین 
تحویل دهند، یا ســود مشارکت را به حساب مشتریان واریز کرده، یا اگر 
شــکل دیگری از توافق را با مشتریان انجام می دهند، عملیاتی سازند. ما 

هم در وزارت صنعت بر این موضوع نظارت می کنیم. 
وی تاکید کرد: پرداخت سود و جرایم تأخیر در قراردادهای خودرویی 

باید از سوی خودروسازان رعایت شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار نیز 
نرخ عادانه ای برای خودروها اعام خواهد کرد اما خودروســاز نمی تواند 
به بهانه انتظار برای اباغ قیمت ها از ســوی ستاد تنظیم بازار، از تحویل 
خودرو امتناع کند.در همین زمینه هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو 
اظهار داشــت: با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه ما 
خودروسازان خواسته هایی داریم و به دنبال اصاح قیمت خودرو هستیم 
و باید متناسب با افزایش قیمت ها، قیمت خودرو هم افزایش یابد اما اباغ 

باید از سوی وزارت صنعت انجام شود.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، وی در پاســخ به این ســؤال که آیا با 
افزایش قیمت ها تمام مشکات ایران خودرو حل خواهد شد، گفت: بخشی 
از مشکات به دلیل تحریم اتفاق افتاده و این تحریم ها هدف دار بوده بنابراین 
همه باید کمک کنیم تا این مشکات حل شود ولی اینکه همه این مشکات 
با افزایش قیمت و اصاح قیمت خودرو حل شود اینگونه نیست اما اثرات 
خودش را دارد.همچنین محمدرضا سروش، مدیرعامل  شرکت خودروسازی 
سایپا نیز اظهار داشت:  عرضه عموم محصوات زیر قیمت تمام شده زیان 
سنگینی را به شرکت خودروسازی سایپا وارد کرده و امیدواریم طی چند 

روز آینده قیمت گذاری های جدید برای خودرو اعام شود.
وی افزود: عملیات ما در 9 ماه اخیر با زیان اساسی مواجه بوده و ادامه 
این روند شــرکت سایپا را با بحران جدی مواجه می کند. بنابراین اصاح 
قیمت ها یک ضرورت است و طبیعتا در تقاضا ممکن است محدودیت هایی 
ایجاد شــود.مدیرعامل ســایپا درخصوص اینکه میزان زیان 9 ماهه این 

خودروساز چقدر بوده گفت:  زیان 9 ماهه رقم باایی است!
گفتنی است، این مقام مسئول در شرایطی از زیان شرکت سایپا حرف 
می زند که در همه جای دنیا بنگاه های انحصاری، سودده هستند و مشخص 
نیســت این مقامات چگونه کار می کنند که حتی در شرایط انحصار هم 
ورشکست می شوند! خودروســازان هرگاه بخواهند قیمت های خود را به 
مردم تحمیل می کنند و تقریبا تمام بازار را در اختیار دارند، چرا باید زیان 

آنها »رقم باایی« باشد؟

معاون وزیر صنعت:
خودروسازان مکلف به پرداخت 
جریمه تأخیر به مشتریان هستند
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افقی:
1- نظــم و ترتیــب - طراح نرم افــزار رایانه  
2- تعلل و مســامحه در انجام کار 3- پسوند 
گفتــار و کردار - آغاز- رایج بودن- تیر پرتابی 
4- زیرک - راه آهن شهری - ستاره پانزده سال 
پیش فوتبال ما 5- نخســت وزیر کشورمان در 
شهریور 1320- نواری که غیرمسلمین بر لباس 
خود می دوختند- وابسته به جغرافیای خاص 
6- شــهری در مازندران - وسیله تکان دادن 
اجســام سنگین - آغاز و اول 7- اضافه بر نیاز 
- اذیت کردن- آرام و آهسته 8- صدمترمربع- 
ترخیص شــده- شرم- از اعداد 9- افزون- در 
لغت به معنای جزیره آمده اســت- پی در پی 
ظاهر شــدن 10- بیم دهنده - پل - ضرورت 
توســعه و پیشــرفت اقتصاد 11- مخزن آب 
آســمان نورد - واجب بودن - همسایه غربی 
لهســتان 12- پیداکننده منبع امواج رادیوئی 
- کاشــف میکروب طاعــون - قلیل 13-چه 
وقت؟ - بازرگان- وســیله- مادر عرب 14- با 
این دستاورد می توان مساحت کشتزارها را دو 
برابر کرد 15- با تجربه و کار کشته- پر کردن.

عمودی:
1- راستی و درستی - ستون دین- یادگاری 
دو هزار ســاله در استان کرمان 2- حیف و 
میل کردن نیاز دیگران - آشــکار و روشن 
3- دو سوم متن - جاده پرخطر- فرمایشی 
- عنصری حیاتی برای بدن 4- بایگانی - 

شماره 11312 جدو    ل

ایاب- کوهی آتشفشان در ایتالیا 5- سوره 
روشــنایی - جفاکار - صنعت پنجاه ساله 
کشــورمان 6- روزانه، روزمره- بیرون از 
محدوده - جنــازه 7- نوآوری - دیده بان 
- بن فعل ویراســتن 8- خاک کوزه گری - 
ورزش های صادر شده از شرق آسیا - برادر 
اتم ها-  اصغر- مکمل بنــد 9- ذره ای در 
یادآوری کننده - نشــانه گذشت زمان در 
ســاعت آفتابی 10- مجرای گنداب شهری 
-رکنی در موسیقی ایرانی- خرس سیاه و 
سفید چینی 11- گفت وگو - حشره ای که 
عقرب را می خورد - امتناع 12- بانوی مدفون 
در جوار کعبه - منبع خوب ویتامین ث- از 
لوازم آرایــش 13- باران نم نم- تکیه کام 
اشاره  دراویش - همسایه کاشان - ضمیر 
14- دختر پدر مرده- این عامت نشــانه 
برتری کاا ایرانی بر انواع خارجی نیســت 
15- وسیله حفظ نوبت در صف- سوغاتی از 

مایر- پنهان شدن به نیت یورش.

بدون نقطه کور

به استناد صورتجلسه مجمع 
مورخ  فوق العــاده  عمومی 
تصمیمات   1396/07/11
ذیــل اتخــاذ شــد: بند 2 
ماده 10 اساســنامه بشرح 
ذیل اصاح گردید: مجامع 
مجمع  عــادی:  عمومــی 
عمومی عادی هر سال یکبار 
در مرکز اصلی شرکت یا در 
هر محل دیگری در ایران که 
هیئت مدیره تعیین نماید و 
در تاریخــی کــه دیرتر از 
شــش ماه از پایان ســال 
مالی شرکت نباشد تشکیل 
کلیه صاحبان  خواهد شد. 
ســهام که صاحب حداقل 
یک ســهم از سهام شرکت 
باشند حق خواهند داشت 
که در کلیه جلسات مجامع 
عمومی اصالتــاً و یا وکالتاً 
حاضر شــوند. بنــد »ج« 
ماده 14 اساســنامه بشرح 
ذیل اصاح گردید: ج- حد 
نصاب ازم جهت شــور و 
جلســات  در  تصمیم  اخذ 
هیئت مدیره حضور سه عضو 
هیئت مدیره، اصالتاً می باشد 
و اتخاذ هیچگونه تصمیمی 
ممکن نخواهد بود مگر آنکه 
سه عضو هیئت مدیره، اصالتاً 
حاضر با آن موافق باشــند. 
بند 6 ماده 14 اساســنامه 
به شرح ذیل اصاح گردید: 
تاسیس شعب و نمایندگی 
در ایران و در هر سرزمین 
دیگری با تصویب در مجمع 

عمومی. 

آگهی تغییرات 
شرکت بزرگ 
سیمرغ سهامی 
خاص به شماره 

ثبت ۱۰۸۲۷۲ 
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۵۲۱۲۹۹

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

اگرچه نقشه دشمن لو رفته است اما همه 
باید هوشیاری خود را حفظ کنند زیرا آمریکا، 
دشمنی خبیث و حیله گر است و ممکن است 
قصد فریب داشته باشــد تا برای سال 97، 
جنجال کند اما مثًا برای ســال 98 نقشه ای 
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»مــرگ بر اصل وایت فقیه« ، »انتخابات بهانه 
است، اصل نظام نشانه است« و چندین شعار دیگر  
شــعارهای شورش های هشت ماهه سال 88 بود که 
ماهیت اصلی اغتشاشــگران و حامیانــش را تا ابد 
نشــان داد. البته این شــعارها محوریت ماهیت هر 
فتنه و حیله ای اســت که دشمنان انقاب تا کنون 

برنامه ریزی کرده اند.
مراقب فتنه های بعدی باشیم

با توجه به هشدار رهبر معظم انقاب که همواره 
با بینش دقیق تحرکات و فضای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگی داخلی و خارجی را بررســی 
می کنند، دشمن در صدد است تا ناکامی های خود 

در فتنه سال های 78 و 88 را جبران کند.
قطعا ســاختار فتنه های آینده با دو فتنه قبلی 
متفاوت خواهد بود اما هر ســه ماجرا یک شباهت 
قوی دارد و آن این است که هر سه با درایت رهبری 
و حمایت و پشتیبانی مردم از ولی فقیه خنثی شده 

و خواهد شد.
حجت ااسام والمسلمین احمد سالک نماینده 
مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس 
شــورای اســامی در گفت وگو با گزارشگر روزنامه 
کیهــان می گوید: »هر فتنه ای که بــه وجود بیاید 
بر اســاس اهداف و عواملی اســت که آثاری هم در 

جامعه دارد.«
وی ادامه می دهد: »اصوا عوامل فتنه از ناحیه 
جریانات باطل و شیطانی است که در مقابل حرکت 

ضرورت توجه به هشدار مقام معظم رهبری درباره فتنه احتمالی در سال ۹۸ 

کور شدن چشم فتنه 
با التزام به رهبری

هدیه آقاپور بخش پایانی

* حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس: دشمنان به دنبال این 
هستند با فشار اقتصادی بر مردم، آنها را خسته و به زعم خودشان از ادامه انقاب 
پشیمان و منصرف کرده و در تاشند فشار اقتصادی را بیشتر کنند، در این میان 

* حجت ااسام احمد سالک: بی تردید روشنگری از ناحیه نقش نفوذی ها نقش کاما تعیین شده ای است. 
کسانی که آگاه به فتنه هستند از جمله خواص برای توده 

مردم و مستند سازی در این زمینه بسیار مهم بوده، چراکه 
فتنه مخلوطی از حق و باطل است.

حق مردمی ســامان پیدا می کند و این فتنه ها هم 
کمیت داشته و هم مســائلی در ارتباط با محتوای 
شــیطانی دارد که جامعه را به تردیــد وا می دارد، 
فتنه گران تاش می کنند با شــکاف در دل جامعه 
اختافات، بد دلی و بدبینی به مسئولین رسمی کشور 

از سوی مردم را رقم بزنند.«
حجت ااسام ســالک می افزاید: »عوامل فتنه 
تاش می کنند با هر ابزاری به اهداف شیطانی خود 
برسند، جنگ نرم مانند جریانات تبلیغاتی وسیع و 
به کارگیری افراد، فشار اقتصادی و جریانات انحراف 

سیاسی.«
عضو کمیسیون فرهنگی تاکید می کند: »بی تردید 
روشنگری از ناحیه کسانی که آگاه به فتنه هستند 
از جمله خواص برای توده مردم و مستند سازی در 

این زمینه بســیار مهم بوده، چرا که فتنه مخلوطی 
از حق و باطل اســت کــه امیرالمومنین)ع( در این 
رابطه می فرمایند: فتنه گران بخشی از حق و بخشی 
از باطــل را می گیرند و ممــزوج می کنند و تحویل 

جامعه می دهند.«
وی تاکید می کند: »قدرت تشخیص افراد نسبت 
به فتنه بستگی به رشد و بصیرت و آگاهی آنها دارد 
بنابراین کسی که محور این بصیرت و آگاهی است 
و قدرت ضربــه زدن به افراد و ماهیت فتنه را دارد 

رهبری است.«
حجت ااسام سالک با اشاره به اینکه ما در فتنه 
78 و 88 شاهد بودیم مقام معظم رهبری با قدرت ، 
تدبیر ومدیریت قوی توانستند چشم فتنه را در آورند 
و در برابر خواسته های عناصر فتنه به هیچ وجه تسلیم 

نشدند، می گوید:»فتنه گران در سال 88 بحث تقلب 
در انتخابات را مطرح کردند تا انتخابات دیگری برگزار 
شود اما رهبری در برابر آنها ایستادند و حتی 5 روز 
به شــورای نگهبان مهلت دادند تا هرکسی اعتراض 
دارد به صورت قانونی موضوع بررسی شود اما چیزی 
نتوانستند بیابند که در انتخابات تقلب شده است.«

عضــو کمیســیون فرهنگی مجلــس تصریح 
می کند:»تقلــب در انتخابات بهانه بود دقیقا همان 
حرکتی که جریان فتنه گران جهان برای کشورهایی 
مانند گرجســتان پیاده کرده و با تزریق بیش از 10 
میلیارد دار حکومت عوض کردند البته فکر می کردند 
در ایران هم می توانند این سناریو را تکرار کنند اما به 
دلیل بیداری و هوشیاری ملتی که پشت سر رهبری 

ایستاده بود نتوانستند کاری از پیش ببرند.«
وی می افزاید: »حماســه 9 دی برگ زرینی از 
بصیرت بینایی ملت ایران است و امیدواریم در فتنه 
آینده که مقــام معظم رهبری فرمودند فتنه بزرگ 
تری در راه اســت با قدرت در برابر آن بایستیم و با 

هوشیاری آن را خنثی کنیم.«

فتنه اقتصادی
 زمینه ساز مقاصد شوم تر

عده ای از شکســت خوردگان فتنه 88 را سران 
فتنه می دانند در حالی که آنان بازیچه ها و اصحاب 
فتنه بوده و سران فتنه، سرویس های جاسوسی نظام 
استکبار به خصوص آمریکا، انگلستان و فرانسه بودند.
امروز برای پیشگیری از فتنه های بزرگ تر باید 
ابعاد، اهــداف و ابزارهای فتنه 88 مورد بازخوانی و 
تشریح قرار گیرد، قطعا خاستگاه فتنه امروز از یک 
سو و فشار اقتصادی از سویی جریان انحرافی است 

همانطور که می بینیم سرویس ها و شبکه های دشمن 
در ربط دادن مشکات و مفاسد به اصل نظام و رهبری 

میدان دار هستند.
به گفته دبیر ستاد حقوق بشر؛ سؤال این است 
که اوضاع اقتصادي ما چرا به اینجا رسیده و وضعیت 
آینده آن چگونه مي شــود؛ باید پاسخ داد وضعیت 
اقتصادي فعلي ما شــامل یک فتنه تمام عیار است 

که بر عوارض ناشی از ناکارآمدی سوار شده است.
محمد جواد اریجانی در جلســه ماهانه جامعه 
اسامي مهندســین اعام کرد: این فتنه اقتصادی 
نمونه های بســیار دقیقی دارد که نشــان می دهد 
همانند فتنه 88 است، مثا آن زمان قصد داشتند به 
بهانه انتخابات مردم را به خیابان بکشانند و در فتنه 
اقتصادی قصد دارند که مردم را به بهانه معیشت به 
خیابان بکشــند، آنجا به دروغ می گفتند رای ما کو 

اینجا مثا بگویند پول و ارز ما کو؟
وی گفــت: اکنون طوری شــده اســت که در 
روزنامه های دولتی هم علت این مفاسد اقتصادي را 
چنین مي دانند که قانون اساسی باید تغییر کند یا 
مثا اکنون باید رفراندم شود، دقیقا امثال این حرف ها 
در فتنه 88 هم تکرار می شد. هر یک از این دو پدیده 
راهکار خود را دارد؛ با فتنه یک نوع برخورد ازم است 

و با عوارض ناکارآمدی نوعی دیگر!
به گفته تحلیلگران اگر رمز فتنه 78 اشتباهی در 
خوابگاه دانشــگاه و رمز فتنه 88 تقلب در انتخابات 
بود، اکنون به نظر می رسد دشمن به دنبال پیگیری 

فتنه از بستر اقتصادی است.
از نفوذ غافل نشویم

یکی از راه های نفوذ اقتصادی دشمن در کشور 
دخالت در تصمیمات اقتصادی است که این دخالت 
گاهی در تصمیم گیری و گاهی در تصمیم ســازی 

اتفاق می افتد.
 نفوذ در تصمیم گیری به این معناست که دشمن 
در بدنه تصمیم گیری کشور نفوذ کند و وابستگان به 
دشمن مستقیم در بدنه اجرایی کشور تصمیم گیری 
کنند. ولی شایع ترین نوع نفوذ اقتصادی دشمن، از راه 

تصمیم سازی است که شیوه ای غیرمستقیم است.

از سوی دیگر خروج آمریکا از برجام و ایجاد بازی 
روانی با تحریم های نیامده، سیاست های غلط بانک 
مرکزی و بحران ارزی و دست روی دست گذاشتن 
دولت نسبت به اوضاع نابه سامان اقتصادی باعث شد 
تا دشــمن خیال کند پروژه تابستان داغ 97 اهداف 

پنهانیشان را تامین می کند.
در دو فتنه گذشته تو دهنی بزرگ را از رهبری و 
مردم خوردند، بنابراین فتنه سوم را جوری چیده اند 

تا رهبری نشانه باشد و مردم در نقش معترضین!
کارشناسان سیاسی و دلسوزان معتقدند نمونه 
تاش برای ایجاد شکاف میان مردم و رهبری را در 
برجام دیدیم، دشمن بر این باور بود که مقام معظم 
رهبری با خواسته هاي رئیس جمهور مخالفت خواهد 
کرد و این مخالفت سبب خواهد شد بخشی از جامعه، 
رهبری نظام را مانع اصلی گفت وگوی مســتقیم با 
آمریکا و رفع تحریم ها و حل مشکات مردم دانسته 
و این فضاي مســموم و دوقطبی در بااترین سطح 
جامعه شکل گرفته و مردم را رودرروی رهبری قرار 
خواهد داد و بــه این ترتیب زود تر از موعد مقرر به 
مقاصد خود دست خواهند یافت، لیکن هوشمندی 
مقام معظم رهبري توطئه خائنانه آنان را خنثي کرده 
و سبب اتحاد بیشــتر جامعه و درک مشترک آنان 
نسبت به بدعهدی و فریب کاری و غیر قابل اعتماد 

بودن آمریکا شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین 
شهر و عضو کمیســیون برنامه و بودجه در مجلس 
شورای اســامی فتنه 98 را از زاویه نفوذ می نگرد 
و در گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید:»فتنه 
98 یعنی قصد فتنه گران مبنی بر استحاله نظام از 
طریق استمرار خط نفوذ در مجلس شورای اسامی با 
کلیدی که از کمیسون شوراهای مجلس و طرحی که 
برخی نمایندگان دانسته یا نادانسته در این کمیسیون 
تصویب کردند که اگر قانونی شــود افرادی که هیچ 
اعتقــادی به ایران و دین و انقاب و ارزش ها ندارند 

می توانند نماینده مردم شوند!.«
وی ادامه می دهد:»هرکسی ولو جاسوس رسمی 
دشمنان ایران و نظام سلطه هم باشند می توانند وارد 

مجلس شوند، چراکه به نام استانی شدن انتخابات 
می خواهند عناصر بدخواه مردم ایران را برای تصمیم 

گیری و تصمیم سازی وارد خانه ملت کنند.«
حاجی دلیگانی می افزاید :»دشمنان به دنبال این 
هستند با فشار اقتصادی بر مردم، آنها را خسته و به 
زعم خودشان از ادامه راه انقاب پشیمان و منصرف 
کرده و در تاش اند فشار اقتصادی را بیشتر کنند، در 
این میان نقش نفوذی ها نقش کاما تعیین شده ای 
است و تا اان هم بخش اعظمی از کارشان را انجام 
دادند و برای خســته کردن مردم از باابردن قیمت 
ارز تورم افسار گســیخته، افزایش نقدینگی و سود 
مرکب در بانک ها به عنوان ابزار اســتفاده می کنند 
و با به بیکاری رســاندن افراد مســئول، دست روی 
دســت نگه داشتن مسئولین مربوطه و به در کردن 
افراد کارآمد تاش می کنند که وضعیت را از اینکه 

هست بدتر کنند.«
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه اضافه 
می کند:»دشمنان تاش خواهند کرد با القا نادرست 
اینکه قوه قضائیه با سرمایه گذار، سرمایه دار و تاجر 
برخورد می کند افرادی که سالم در چرخه اقتصادی 
تاش می کنند را به حاشیه رانده و آنها را از کار به 

نفع کشور منصرف کنند.«
وی ادامه می دهد:»اکنون که تحریم های عجوانه 
آمریکایی به نتیجه نرسید تاش می کنند با سیاست 
انگلیسی ها و به دست عناصر نفوذی با طرح مسائلی 
مانند جمهوری تمام عیار و با تجزیه و تحلیل و ارائه 
مدل هایی مانند مدل رمانی، شوروی و چین علیه خط 
قرمزهایــی که امام خمینی هم آن را تعیین کردند 

عبور کرده و مردم را از قطار انقاب پیاده کنند. “
حاجی دلیگانی خاطرنشان می کند:»فتنه گران 
تاش می کنند هر کســی را کــه در نظام خدمت 
صادقانــه انجام می دهد را بــا هر روش ممکن کنار 

بزنند.«
التزام به رهبری و خاموشی هر فتنه

هوشــمندی سیاســی و حوادث اطراف کشور 
حکم می کند به وحدت ملی و انســجام اســامی 
همت بگماریــم و نگذاریم لجاجت، گمراهی و جاه 
طلبی، ما را در ریل راهبردهای آمریکا در منطقه و 
جهان بیندازد. بازخوانی فتنه 88 به ما کمک می کند 
خود را برای مقابله با فتنه های بعدی آمریکایی ها و 

انگلیسی ها در منطقه و جهان، آماده کنیم.
تمامی فتنه های براندازی در کشورهای مختلف 
و از جمله ایران، با هدایت سرویس هاي اطاعاتی 
بیگانه و به ویژه شــیطان بــزرگ و عوامل داخلی 
آنان صورت گرفته و مشخصاً در مورد ایران؛ علت 
شکســت فتنه گران پیچیدگی و یا سادگي فتنه 
هاي پیشین نبوده، بلکه یکي از علل مهم شکست 
آنان بی توجهی به نقاط قوت نظام سیاسی و مردم 

ایران بوده است.
هرگاه دردی گفته شد درمانش هم به مراتب ارائه 
شد، فتنه اگر در زمینه اقتصادی باشد قطعا فرامین 
اقتصاد مقاومتی می تواند آن را بخشکاند و با هم دلی 
سیاسی و التزام به رهبری دست هر منافق و بدخواهی 
کوتاه خواهد شد به ویژه اکنون که دشمن به شدت 
در تاش است تا میان مردم و رهبری شکاف بیاندازد 
باید این التزام را بیش از پیش برخود واجب بدانیم. 
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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 1397/7/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی رضایی به شماره 
ملی 0041094697 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
محمدرضا رضایی به شماره ملی 0043671527 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهرداد رضایی 
به کد ملی 0061780251 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسامی با امضاء مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع پرداخته تهران یراق 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰6۵۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۰۹6 

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

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷6۳6 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۳۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/7/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی رضائی به شماره ملی 0041094697 و 
محمدرضا رضائی به شماره ملی 0043671527 و مهرداد رضائی به کد ملی 
0061780251 برای مدت دو ســال به ســمت اعضای هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. بیژن پارســی به شماره ملی 1378852222 به سمت بازرس اصلی 
و حمیدرضا فکری به شــماره ملی 218099390 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنایع پرداخته تهران 
یراق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰6۵۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۰۹6 

نیروی دریایی

آگهی مناقصه شماره: 
۴۸۵۱/۹۷/۱

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران
فرماندهی پشــتیبانی قرارگاه نداجا/ مهندسی ساختمان و تاسیسات 
در نظر دارد نظافت اماکن مســکونی و جمع آوری زباله های نداجا 
را از طریق مناقصه عمومی به مرحلــه اجراء درآورد، افراد حقوقی 
واجدالشرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت چهار روز 
در ســاعات اداری جهت دریافت و خرید اســناد مناقصه به آدرس 
تهران- میدان رســالت- انتهای خیابان نیــروی دریایی- پادگان 
کوهک قســمت مهندسی پشــتیبانی قرارگاه نداجا مراجعه نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود. )شــماره 
تلفن 73952235 و 73952258 آماده پاســخگویی به متقاضیان 

م الف3698می باشد.(



صفحه ۶
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ 

اول جمادی ااول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۵
معارف 

Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

در محضر امام خمینی)ره(

با شادی و میهمانی موافقیم، با اسراف نه
تجّمــات برای یک جامعه، مضر و بد اســت. آن کســانی که 
بــا تجّمات مخالفت می کنند، معنایش این نیســت که از لذت ها 
و خوشــی هایش بی اطاعنــد، نه! آن را کاری مضــر برای جامعه 
می داننــد. مثل یک دارو یــا خوراکی مضر. با تجّمــات زیادی، 
جامعه زیان می کند. البتــه در حد معقول و متداول ایرادی ندارد. 
اما وقتی که همین طور مرتب پای رقابت و مســابقه به میان آمد، 
 اصًا از حــّد خودش تجاوز می کند و به جاهــای دیگر می رود.)1(

برخی، اسراف می کنند. می ریزند و می پاشند.
در این روزگار که فقرایی در جامعه هستند، کسانی هستند که 
اولیات زندگی هم درســت در اختیارشان نیست، این کارها اسراف 
 اســت، زیادی است، بی خود اســت. هر کس بکند خاف است.)2(

بعضی از مردم با این کاری که می شود با آن ثواب برد، گناه می برند. با 
اسراف هایی که می کنند، با خاف هایی که انجام می دهند، با آمیختن 
این عمل َحســن و حســنه به کارهای حرامی که انجام می دهند. 
حرام همه اش هم این نیست که محرم و نامحرم و این چیزها باشد. 
آنها هم البته حرام اســت، اّما ریخت و پاش زیادی هم حرام است. 
اسراف حرام است. سوزاندن دل مردمی که ندارند در مواردی واقعاً 
حرام است. زیاده روی کردن،  حرام و حال کردن برای اینکه بتواند 

جهیزیه  دخترش را فراهم کند، اینها حرام است.)3(
بنده راضی نیســتم از کســانی که با خرج های ســنگین و با 
اســراف در امــر ازدواج، کار را بر دیگران مشــکل می کنند. البته 
 با جشــن و شــادی و مهمانی موافقیم ولی با اســراف مخالفیم.)4(

چقدر دخترها و پســرها کــه اگر ازدواج هــم می کنند به خاطر 
بی بندوباری پولدارها، احســاس کمبود می کنند، احســاس ُغصه 
می کنند، فکــر می کنند چیزی کم دارند، احســاس ســرکوفت 

می کنند.)5(
____________________

1. خطبه  عقد مورخه  13۷۰/4/2۰        2. خطبه  عقد مورخه  13۷2/۶/11
3. خطبه  عقد مورخه  13۷۶/11/۹        4. خطبه  عقد مورخه  13۷4/5/24

5. خطبه  عقد مورخه  13۷5/1۰/5
*پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اه خامنه ای

تعیین شیوه و محدوده 
مبارزه با اسرائیل

   بعــد از عملیات موفق و پیروزمند بیت المقدس و آزادســازی 
خرمشهر،     استکبار جهانی و ارتجاع منطقه که تمام نقشه های خود 
را در پشــتیبانی از     صدام بر باد رفته می دید، احساس خطر کرده و 
برای نجات این جرثومه ظلم و     تجاوز و جنایت به طور هماهنگ به 
دو کار اقدام کرد: اول اینکه صدام برای     پذیرش صلح و عقب نشینی 
از مناطق غربی ایران اعام آمادگی کرد و از     طرف دیگر برای عدم 
ســرایت اثرات این پیروزی به ملت های مسلمان و مبارز،     خصوصاً 
شــیعیان لبنان و مبارزین فلســطینی و در نتیجــه در خطر قرار 
گرفتن     رژیم اشغالگر قدس، اسرائیل با تمام قوای نظامی از زمین و 
دریا و هوا تهاجم     ســنگینی را به جنوب لبنان آغاز کرد و تا حوالی 
بیروت پیشــروی نمود. در این     ارتباط هیئتی عمدتاً از مســئولین 
نظامــی جمهوری اســامی ایران از جمله آقایان     ســردار رضایی، 
ســرهنگ سلیمی )وزیر دفاع وقت(، رفیقدوست )وزیر سپاه(،     بنده 
و آقای وایتی به کشــورهای ســوریه و لبنان مسافرت کردند. در 
سوریه     ماقات هایی با آقای حافظ اسد، رئیس ستاد مشترک ارتش 
و وزیر دفاع آنها     داشتیم که واقعاً از هیئت استقبال خوبی به عمل 
آوردنــد. بــرادران حزب اه       لبنان را هم در دمشــق ماقات کرده 
و مذاکراتــی انجام دادیم. این برادران     تصورشــان این بود که ما با 
تجهیزات پیشرفته و پیچیده با عراق می جنگیم که     بعد از اطاع از 

تجهیزات ما واقعاً تعجب کرده بودند.  
   در بحث هایی که در آنجا صورت گرفت، تا آنجا پیش رفتیم که 
یک خطّ     دفاعی مشــترک در خاک لبنان و روی ارتفاعات مشرف 
به بیروت تا معبر     ورودی مرز ســوریه با اسرائیل درست کنیم. قرار 
شد ما با استعداد یک لشکر     در وسط باشیم و سوریه هم در سمت 

چپ ما قرار بگیرد. 
   در بازگشــت به تهران از فرودگاه تهران، مستقیماً به خدمت 
حضرت امام     رفتیم. به نظرم می رســد که جلسه شورای عالی دفاع 
هم برقرار بود. حضرت     آیت اّه خامنه ای و آقای هاشمی هم حضور 
داشــتند. اوائل مغرب بود و قرار     بود که در اتاق حضرت امام جلسه 
شروع شود که دیدیم حضرت امام دارند     برای نماز آماده می شوند. 

دیگران هم با شوق، نماز را به جماعت ایشان به     جای آوردند.  
   بعــد از اتمام نماز، حضرت امام روی همان ســجاده به طرف 
جمع برگشــته و     گفتند همین جا بحث کنیم. جمع ما در یک نیم 
دایره ای بر گرد حضرت امام     حلقه زدیم و تّوسط برادر رضایی گزارش 
مفّصلی از سفر داده شد. پس از     اتمام توضیحات ایشان، حضرت امام 
فرمودند که من وارد مســائل ریز اجرائی     نمی شوم و یک توصیه ای 
دارم که خوب اســت روی آن فکر کنید. آن بزرگوار     مطالب خود را 
با ذکر مثالی بدین شرح بیان فرمودند؛ در محله ای از اصفهان     بقالی 
بود که مشتریانش همه اهل همان محله بوده و همگی با هم دوست 
و     رفیق بودند و امور به طور عادی جریان داشــت. تا اینکه یک روز 
صبح زود     یکی از مشتری ها می بیند دزدی قصد سرقت از بقالی دارد. با 
وی گاویز   می شود. بقال هم بعداً می آید. زمانی که کشمکش طوانی 
می شود و بقال     می بیند که این دعوا مزاحم کسب و کار روزانه اش شده 
است، دست رد بر سینه     هر دو طرف، هم دزد و هم مشتری خودش، 
نهاده و می گوید که از اینجا     بروید و مزاحم کسب و کار ما نشوید.  

   امام ادامه دادند: »حاا مواظب باشید این داستان آنجا در مورد 
شما اجراء     نشود. یعنی اینطور نباشد که شما بین زمین و آسمان در 
لبنان رها شده و     پشتیبانی و عقبه نداشته باشید. کمک کردن درست، 
اما از راهش. راه شما     زمینی است که باید از سهـ  چهار کشور عبور 
کنید. شما که به لحاظ جغرافیایی     به لبنان وصل نیستید و مشکل 
ارتباط زمینی دارید. اگر بخواهید بجنگید، کار     آسانی نمی باشد زیرا 

در تداوم پشتیبانی گرفتار خواهید بود«. 
   این توصیه حضرت امام خّط اصلی و سیاســت کلی را برای ما 
مشــخص کرد     و باعث تجدید نظر و تامل در چگونگی کارشد. ازم 
به ذکر اســت که این     هیئت با کسب اجازه از حضرت امام)س( به 
آنجــا رفته و بعدها هم با اجازه     آن بزرگوار همکاری را ادامه دادند. 
بنابراین ایشــان حضور ما در لبنــان را نفی     نکرده، بلکه به طریقی 

محدوده آن را مشخص ساختند. 
   در راستای بحث همین جلسه، بعدها حضرت امام جمله معروف 
»راه     قدس از کربا می گذرد« را فرمودند که بســیار خط دهنده و 
بیدار کننده بود و     ما را از ورود به جبهه انحرافی باز داشته و متوجه 

جبهه اصلی کرد. )1(
______________________

1. سردار غامعلی رشید - کتاب امام و دفاع مقدس - ص 1۶.

منفورترین مردم
قال اامام السجاد)ع(: »اا و ان ابغض الناس الی اه من یقتدی 

بسنْهً امام و ایقتدی باعماله«
امام ســجاد)ع( فرمود: آگاه باشید! )هشدار( که منفورترین مردم 
نزد خداوند کســی است که سیره امامی را برگزیند ولی از رفتار و از 

کارهای او پیروی نکند.)1(
____________________

1- الکافی، ج 8، ص 234

آثار وضعی عملکرد مسلمانان
در حدیثی حضرت رسول اکرم)ص( خطاب به مهاجرین فرمودند: 
ای گروه مهاجرین! پنج حالت هستند که من پناه می  خواهم که شما 

به آن مبتا نگردید:
1- هرگاه قومی آشــکارا مرتکب عمل فحشا و بی حیایی شود در 
میانشان بیماری طاعون و بیماری های دیگری که درگذشتگان نبوده 

است )مثل ایدز( شیوع پیدا می کند.
2- هرگاه ملتی در وزن و پیمانه کم کند )کم فروشــی نماید( به 

قحط سالی و تنگدستی و ظلم حکام مبتا می گردد.
3- هرگاه قومی از ادای زکات امتناع ورزد از باریدن محروم می شوند 

و اگر حیوانات نمی بودند اصا باران نمی بارید.
4- هرگاه قومی عهد خدا و رســولش را بشــکند خداوند متعال 
دشــمنی بیگانه را بر آنها مســلط می کند که دارایی آنها را )به زور و 

چپاول( می برد.
5- هرگاه رهبران و پیشوایان، کتاب خداوند را پیاده نکنند و آنچه 
را که خداوند نازل کرده اختیار ننمایند خداوند متعال )وحدت شان را 

از بین می برد و( در میانشان جنگ و اختاف می اندازد.)1(
____________________

1- ســعادت و شــقاوت در پرتو اعمال، اشــرف علی قهانوی، ترجمه موانا 
محمدقاسم قاسمی، ص 22

آثار گناهان )۷(
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 شــش بخش قبلی پاسخ به این سوال، پاسخ اجمالی و تفصیلی آن 
شامل: آثار عام گناهان و آثار خاص گناهان شامل: 1- گناهانی که نعمت ها 
را تغییر می دهد. 2- گناهانی که پشیمانی می آورد 3- گناهانی که عذاب و 
بدبختی را به دنبال دارد 4- گناهانی که روزی و قسمت را تغییر می دهد 
5- گناهانــی که پرده ها را می درد ۶- گناهانــی که باها را نازل می کند 
۷- گناهانی که دشمنان را قدرت می بخشد 8- گناهانی که عمر را کوتاه 
می کند ۹- گناهانی که امید را قطع می کند 1۰- گناهانی که هوا را تاریک 

می کند را مطرح کردیم. اینک در ادامه دنبال مطلب را پی می گیریم.
11- گناهانی که باعث آبروبر و کنار رفتن پرده ها می شود

والّذنوب الّتی تکشف الغطاء؛ و گناهانی که پرده ها را کنار می زند. عبارت 
است از گناهان ذکر شده در ذیل:

الف( وامی را بگیرد و قصد ادا نداشته باشد
»ااستدانْهً بغیر نّیْهً ااداء«؛ وام بگیرد و قصد ادای آن را نداشته باشد 
به قول معروف روغن زیر آش نمی خوابد یک روزی این نّیت ســوء آشکار 

می شود، و انسان موقعیت قرض گرفتن را در جامعه از دست می دهد.
ب( اسراف نمودن؛ وااسراف فی النفقة علی الباطل؛ زیاده روی 

و اسراف در راه باطل.
ج( بخــل ورزی بر اهل و عیال؛ والبخل علی ااهل و الولد و ذوی 
اارحام؛ بخل ورزی )در پرداخت هزینه زندگی( همسر و فرزندان و خویشان.

د( بداخاقی و ســوء الخلق؛ بد اخاقی نمودن نیز پرده ها را کنار 
می زند.

ه ( کم صبری؛ وقلّْهً الّصبر؛کم صبری )و بی صبری باعث رسوایی انسان 
می شود(.

و( تنبلی داشتن؛ و اســتعمال الضجر و الکسل؛ تنبلی و کسالت را 
پیشه قرار دادن.

ز( اهانت به دینداران؛ و ااستهانْهً باهل الّدین؛ اهانت کردن )و تحقیر 
نمودن به( دینداران )بخاطر دینشان(.

12- گناهانی که دعا را حبس می کند
والّذنوب الّتی ترّد الّدعا؛ گناهانی که دعا را رد می کند.

الف( بد نّیتی 
؛ بد نّیتی است ممکن است مراد نیت های غیرالهی باشد و یا  سوء النّیْهً

هدف های شوم و ناروا داشتن.
ب( بد باطن بودن

»و خبث الّسریرْهً«؛ بد بودن باطن و اینکه انسان خیرخواه مردم نباشد 
حالت حسودی و یا خوشحالی از گرفتاری مردم داشته باشد.

ج( نفاق
والّنفاق مع ااخوان؛ با برادران دینی نفاق و دورویی کردن دعا را رد می کند.

د( یقین به اجابت نداشتن
؛ تصدیق به اجابت الهی را ترک کند )و باور و یقین  و ترک التصدیق بااجابْهً
به اجابت دعا نداشــتن( در منابع توصیه شده است که آنچنان یقین به اجابت 
داشته باشید گویا حاجات شما همین اآن آماده است و به سرعت برآورده می شود.

ه ( تأخیر نماز
و تأخیر الّصلوات المفروضات حّتی تذهب اوقاتها؛ تأخیر انداختن نماز 
از وقتش تا وقت آن بگذرد توّجه دارید که ترک نماز عامل کم شدن روزی 

هم هست این مانعی ندارد که یک گناه چند اثر داشته باشد.
ادامه دارد

مال و مقام آرامش نمی آورد!
)بدان ای سالک راه خدا!( انسان به خاطر اقتضای فطرتش، طالب کمال است، 
یعنی به جوهره وجودی هر انسانی، این گرایش آمیخته شده و از خمیره خلقت 
او جدا نیســت که طالب کمال است. قدرت هم از مصادیق کمال است، و انسان  
به دنبال هر چیزی که قدرت او را افزایش دهد، می رود، حال ممکن اســت که 
هواهای نفسانی امر را بر انسان مشتبه کند و مال یا جاه را به عنوان ابزار قدرت 
برای وی مطرح نماید که این کاما غلط است. لذا اگر کسی با داشتن مال یا جاه 
احساس قدرت و کمال کند، دچار خیاات و توهم شده است، چرا خیال می کند 
آن چیزی را که در فطرتش بوده پیدا کرده است، ولی در واقع هیچ گاه با مال و 

مقام آرام نمی گیرد.)1(
______________________

1- رسائل بندگی )حب به دنیا( آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 332

 در بسیاری از مجالس، برای کسی که حضور ندارد، شایعه سازی و شایعه پراکنی می کنند و 
چون نمی تواند از خودش دفاع کند و پاسخ شایعات را بدهد، در آن جلسه یاوری جز خداوند 

ندارد و مظلوم واقع می شود.

روایتــی از امام پنجم حضرت امام محمد باقر»ع« نقل شــده 
اســت و آن حضرت از پدر بزرگوارشــان امام سجاد»ع« و ایشان 
هم از پدرشان حضرت سّیدالشهداء»ع« و آن امام بزرگوار از قول 
مبــارک امیر مؤمنان و مواي متقیان امیرالمؤمنین»ع« روایت را 

نقل می فرمایند.]1[
همچنین در روایت آمده اســت که امام حسین و امام سجاد 
»ع« در آخرین لحظات حیات و هنگام شهادت، روایت را وصّیت 
کرده اند. یعني عاوه بر اینکه چهار امام معصوم این مطلب را بیان 
فرموده اند، دو امام بزرگوار در حّســاس ترین مواقع به ذکر روایت 
پرداخته اند. معلوم می شود روایت، بسیار اهمّیت دارد که این سلسلۀ 

نورانی و مطّهر، آن را نقل فرموده اند.
بخصوص حضرت سّیدالّشــهداء»ع« در روز عاشــورا و پس از 
شــهادت همۀ اصحاب و یاران، یعني در آن موقعّیت حساس، که 
ازم است مهم ترین و حساس تریِن مطالب بیان شود، آخرین وصّیت 
خود به فرزند برومندشان که در حقیقت آخرین وصّیت ایشان به 
شیعیان و بلکه بشریت است را چنین بیان می فرمایند:»یَا بَُنَيّ إِیَّاَک 
َ «]2[؛ای فرزندم، از ظلم به  َو ُظلْــَم َمْن َا یَِجُد َعلَْیــَک نَاِصراً إَِاّ اَهّ
کسی که در برابر تو ، یاری کننده ای جز خداوند ندارد، بر حذر باش.

بارزترین مصداق مظلوم، خود امام حسین»ع« و یاران باوفای 
ایشان هســتند. افراد شــروري به آنان ظلم کردند و ایشان را با 
آن وضعیت به شــهادت رساندند و پس از شهادت مردان، زنان و 
کودکان را به اسارت بردند. یعنی به کسانی که در آن بیابان و در 
اوج تشنگی، هیچ یاوری به جز خداوند متعال نداشتند، ظلم کردند.
ظلم و بخصوص ظلم به افراد بي پناه و بي یاور، اقسامي دارد که 

ذیًا چند نمونه از آن بیان مي شود.
یک قســم از اقســام ظلم به مظلــوم بی یــاور، ظلم برخي 
حکومت هاي ظالم دنیا به مردم بی پناه اســت. افرادی که بر یک 
ملّت مسلط مي شوند و نسبت به آنان ظلم روا مي دارند و آن ملت 
در برابــر ظلم ظالمان، یاوری جز خداوند برای خویش نمي یابند، 
مصداق روایت شــریف هســتند. این قسم از ظلم بسیار مذموم و 
ناپسند اســت و در نهایت، منجر به سرنگونی حکومت های جائر 

خواهد شد.
ظلم کارفرما به کارگر نیز ظلم بزرگي است، بخصوص هنگامي 
که کارگر، مجبور اســت براي یک کارفرما کار کند و اگر ســتم و 

در مطلب حاضرکه از سایت حوزه نیوزانتخاب شده، آیت اه مظاهری ضمن تشریح روایتی درخصوص پرهیز از ظلم به افراد 
بی یاور،به برخی مصادیق ظلم های رایج در جامعه و عواقب و عقوبت های آن اشاره کرده است.

ظلمبهزیردستان
وبییاورانوعواقبآن

آیت اه حسین مظاهری 

 من همواره به جوانان می گویم: شما را به خدا قسم می دهم تهمت نزنید و اگر راجع به کسي 
تهمت شــنیدید، از او دفاع کنید. متأسفانه بسیار اتفاق می افتد که افراد متدیّن در جلسات 
حضور دارند و در مقابل آنان به دیگران تهمت زده می شــود، ولی یا ســکوت می کنند یا آن 

تهمت را همراهی می کنند که هر دو بد است.

اگر افراد ظالم و مّکار، چند روزي در دنیا به ظاهر موفق مي شوند، خود آنان و دیگران 
نباید تصور کنند که خداوند خیر آنان را مي خواهد و به آنان نعمت عطا مي فرماید، بلکه 
در حقیقت خداوند متعال به این افراد مهلت مي دهد تا هرچه مي توانند بر گناه و ظلم 

خویش بیفزایند.

طه نجف از معمرین )ســالخوردگان( عرفانی نجف و از علمای 
بزرگ این شهر که حســرت دیدن »غضِب شخصی« اش را بر دل 
دوستان گذاشته بود، در اواخر عمر شریفش مورد امتحان دوستان 
قرار می گیرد تا شــاید بتوانند ولو یک بار ناظر غضب و عصبانیت او 
باشند! برای این کار همسر او را انتخاب می کنند و از او می خواهند 
آفتابه آقا را وقت ظهر برای تجدید وضو که هر روز آماده می کرده، 

آنروز آماده نکند.
زن فتیله را بااتر می کشــد و نه تنها آفتابه را پر نمی کند بلکه 
طناب را از دلو )ســطل( جدا کرده و هر یــک از آفتابه و دلو را به 
گوشه ای پرت می کند. آقا وقتی از اتاق مطالعه بیرون می آید، می بیند 
از آفتابه خبری نیست، وقتی از خانم سؤال می کند جواب می شنود 

که من ضامن آفتابه شما نیستم!
آقا خودش به نحوی آفتابه را پیدا می کند و تازه وقتی سر چاه 
می آید متوجه می شود که خبری از سطل و طناب نیست، بااخره 
آنها را نیز پیدا کرده و سطل را به چاه می اندازد و شروع به کشیدن 
آب می کند، اما در اثنای کشــیدن، توان خود را از دست می دهد و 

به شدت می گرید.
زن کــه از دور ناظــر قضیه بوده، دلش به حــال پیرمرد عارف 
می سوزد و خودش را به او رسانده و سطل آب را از چاه خارج می کند. 
زن کــه خیال می کرده گریه آقــا از غضب بوده و از این جهت گریه 
می کند که قادر به انتقام نیست، با خوشحالی از اینکه امتحان، نتیجه 

مثبت داده است از آقا سؤال می کند چرا گریه کردی؟ 
آقا جواب می دهد: »گریه ام برای این است که تا حال ندانسته 
ام یــک آفتابه پر کــردن این همه مقدمه می خواهد و من، غافل از 
این قضیه تا حال این قدر به تو ظلم کرده ام و حاا گریه می کنم که 

چگونه در برابر خدا جوابگوی این همه تعدی خواهم بود!«
کانال آیت اه سید حسن عاملی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گریه از ظلمی که به 
همسر رفته است

زورگویي او را نپذیرد، اخراج و بیکار می شود. در بسیاري از موارد، 
کارفرما از احتیاج کارگر به کار، سوءاستفاده مي کند و بر وي مسلّط 

شده و او را استثمار مي نماید.
در روایات اهل بیت»ع« بر رعایت حق و حقوق کارگران، تأکید 
فراوانی شــده است. از جمله امام صادق»ع« می فرمایند: »أَْعِطِهمْ  
أُُجوَرُهمْ  َقْبَل أَْن یَِجَفّ َعَرُقُهْم«]3[؛ تا عرق آنها نخشکیده، مزدشان 

را بدهید.
پیامبر اکرم»ص« نیز کسي که در اداي اجرت کارگر به وي ستم 
کند را ملعون مي دانند:»َملُْعوٌن َمنْ  َظلَمَ  أَِجیراً أُْجَرتَُه«]4[. ایشان در 
روایت دیگري مي فرمایند: اعمال چنین کسي حبط و تباه مي شود 

و بوي بهشت را استشمام نخواهد کرد.]5[
البته کارگر و افراد زیردست نیز باید کار خود را به نحو احسن 
انجــام دهند و کم کاري، بدکاري و بیکاري نداشــته باشــند که 

حقّ الّناس و ظلم است.
قسم سّوم، ظلم زن به شوهر یا شوهر به زن یا هر دو به اواد یا 
اواد به پدر و مادر است. گاهی زن، پشتیبان ندارد و مجبور است 
به ظلم شوهر خویش بسوزد و بسازد. همچنین مرد، مجبور است 
برای حفظ آبرو یا جهات دیگری، ظلم همســر خویش را تحّمل 
کند. سرزنش، زخم زبان، نیش و کنایه به همسری که پناهگاه و 

پشتیبان و یاوری جز خداوند ندارد، ظلم بزرگی است.
گاهــی اوقات یک مادر پیــر و ناتوان، یا یک پدر از کار افتاده، 

بجز فرزند خویش هیچ کس دیگری را در این دنیا ندارد و چاره ای 
جز تحّمل آزار و اذیت او و شنیدن کنایه های نیشدار او ندارد که 

انصافاً گناه آن فرزند، گناه بزرگی است. 
قرآن کریم در مورد رعایت احترام پدر و مادر، بخصوص وقتی که 
آنان زیر دست انسان واقع شوند، تاکید فراوان دارد و وظیفۀ فرزند 
را در این گونه موارد ســنگین و حساس برمی شمرد. نکتۀ ظریف 
آن است که قرآن کریم، معمواً سفارش به رعایت احترام والدین 
و سفارش به پرستش خدای یگانه را در کنار هم بیان فرموده است. 
چنانکه می فرماید: »و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و 
به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آن دو، یا هر دو آنها، نزد 
تو به ســن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها 

فریاد مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!ا«]۶[
امــام صادق»ع« در بیان معنای این آیه می فرمایند: اگر پدر و 

مادر تو را ناراحت کردند و حتی اگر تو را کتک زدند، باز هم با آنها 
تندی نکن و به آنها نگو چرا بدی می کنید؟]۷[

ظلم به فرزند نیز مذموم و ناپســند است. دختری که مقدمات 
ازدواج او فراهم نشــده و تحت تکلّف پدر و مادر اســت، شــرایط 
حّساســی دارد و نباید با زورگویی، درشــت گویی و یا سرزنش و 
اهانت پدر و مادر مواجه شود. این دختر، مجبور است در خانۀ پدر 

باشد و هیچ پناهی جز خدا ندارد.
ظلم در حق الناس مالی 

قســم دیگر ظلم به افراد بدون یاور، در حقّ الّناس مالی اتفاق 
می افتد. غصب مال دیگران، در حالی که نمی توانند اموال خود را 

پس بگیرند، در شــمار این نوع ظلم اســت. مثًا اگر کسی به زور 
هنگام ســاخت خانه، مقداری از زمین همسایه را بگیرد و او هم 
توان دفاع از خود را نداشــته باشد، ظلم است. پیامبر اکرم»ص« 
ُ َطْوقاً فِي  می فرمایند: »َمْن َخاَن َجاَرُه ِشــْبراً ِمَن اْلَْرِض َجَعلَُه اَهّ
قاً إَِاّ  ِ ُمَطَوّ َ یَْوَم الِْقَیاَمْهً ِ َحَتّی یَلَْقی اَهّ ابَِعْهً ُعُنِقِه ِمْن تُُخوِم اْلَْرِض  الَسّ
أَْن یَُتوَب َو یَْرِجَع«]8[؛ اگر کسی حتی یک وجب از زمین دیگری 
را غصب کند، در قیامت آنچه غصب شده، طوقی از آتش می شود 
و به گردن غاصب می افتد و با این رســوایی او را به صف محشــر 
می آورند و با همان حالت، در پیشگاه حق تعالی حاضر می  شود ، 

مگر اینکه توبه کند و برگردد.
گاهی مشاهده می شــود افراد یک خانواده در تقسیم ارث به 
همدیگــر ظلم می کنند؛ حّق خواهر یا برادر مظلوم خود را از ارث 
نمی دهند و او هم برای حفظ آبرو یا برای اینکه قدرت ندارد، مجبور 

به سکوت است و یاوری جز خداوند متعال ندارد.

حق الناس آبرویی
قســم بعدی ظلم به افــراد بی یاور، که پرهیــز از آن اهمّیت 
بسیاري دارد، گناهاني نظیر غیبت، تهمت و شایعه پراکني یا همان 
حق الّناس آبرویی است. متأسفانه این قسم از ظلم، امروزه در جامعه 
بســیار رایج و شایع است. افراد در مجلس می نشینند و پشت سر 

کسی که حضور ندارد، غیبت می کنند یا به او تهمت مي زنند.
در بسیاری از مجالس، برای کسی که حضور ندارد، شایعه سازی 
و شــایعه پراکنی می کنند و چون نمی تواند از خودش دفاع کند و 
پاســخ شــایعات را بدهد، در آن جلسه یاوری جز خداوند ندارد و 

مظلوم واقع می شود.
تهمت و اتهام زدن به دیگران، گناه بسیار بزرگی است که امروزه 
نقل محافل و مجالس شده است. شاید کمتر مجلسی بشود یافت 
که این گناهان بزرگ و این ظلم های عظیم در آن نباشد. به تجربه 
هم اثبات شده است، افرادی که مرتکب چنین گناهاني می شوند، 

عاقبت به خیر نخواهند شد.
بردن آبروی دیگران و هتک حرمت و اهانت به شخصیت سایر 
انســان ها، حقّ الّناس است و اگر انسان نتواند جبران حقّ الّناس را 

بکند، عاقبت سوئی در انتظار او خواهد بود.
بیش از نود درصد سخنانی که بوي غیبت دارد نیز تهمت است و 
کسانی که مورد این ظلم واقع می شوند، از آن نسبت هایی که به آنان 
داده می شود، مبّرا هستند. ای کاش ااقل این سخنان غیبت بود.

من همواره به جوانان می گویم: شــما را به خدا قسم می دهم 
تهمت نزنید و اگر راجع به کسي تهمت شنیدید، از او دفاع کنید. 
متأســفانه بسیار اتفاق می افتد که افراد متدیّن در جلسات حضور 
دارند و در مقابل آنان به دیگران تهمت زده می شود، ولی یا سکوت 

می کنند یا آن تهمت را همراهی می کنند که هردو بد است.
امام حســین»ع« در روز عاشورا همۀ ما را از چنین ظلم هایی 

برحذر داشته اند.
با تأسف باید گفت: بسیاری از رسانه های گروهی، روزنامه ها و 
سایت های اینترنتی، تبدیل به تهمت نامه، غیبت نامه و فحش نامه 
شده اند. مطلبی منتشر می کنند و خودشان هم می دانند که تهمت 
است، ولي منتظر می مانند تا تکذیب شود. اما وقتی آبروی کسی 
رفت و شخصّیت او در اذهان عمومی خدشه دار شد، تکذیب مطلب 

سودی به حال وی نمی بخشد و جبران آبروی رفته را نمی کند.
اهانت به دیگران و بردن آبروی افراد، مثل جنگ با خداســت. 
خداوند متعال در حدیث قدسی می فرماید: »َمنْ  أََهانَ  لِي  َولِّیاً َفَقْد 

بَاَرَزنِي بِالُْمَحاَربَْهًِ«]۹[
گناه کسانی که تهمت می زنند و اهانت می کنند بسیار بزرگ 
است و افرادی که آن تهمت و اهانت را می شنوند و از مظلوم دفاع 

نمی کنند نیز گناهکارند.
اهمّیت این مطلب بقدری اســت که چهار امام بزرگوار آن را 
بیان فرموده اند و نیز در روز عاشورا، آخرین گفت وگوی دو انسان 
کامل، دو امام معصوم، در حســاس ترین مواقع، راجع به پرهیز از 

ظلم به کسی است که یاوری ندارد.
عواقب ظلم به دیگران

روایت نورانی امام حسین»ع« صرفاً مربوط به زمان خودشان 
نیست. این روایت زنده است و همواره مصداق دارد. بنابراین ذهن 
ما نباید فقط برود روی ظلمی که شمر و عمر سعد و ابن زیاد به 
اهل بیت»ع« روا داشــتند. بلکه باید مراقب باشیم خود ما مصداق 
سخن و هشــدار حضرت سیدالّشهدا»ع« واقع نشــویم. دفاع از 

مســلمانان، از اوجب واجبات است و کوتاهی در دفاع از کسی که 
یاوری ندارد، گناه بزرگی است. عاوه بر این، عقوبت هم دارد. بعضی 
اوقات گرفتاری های دنیوی افراد صالح و شایســته، ناشی از دفاع 
نکردن آنان از مظلومین اســت؛ یعنی غیبت یا تهمتی شنیده اند 
و نتوانســته اند یا نخواسته اند دفاع کنند و ناخودآگاه و ناخواسته، 
ظالم شده اند. خداوند متعال نیز که مظهر رحمت و رأفت است و 
بنا دارد افراد نیکوکار و پرهیزکار را به بهشت ببرد، آنان را گرفتار 
می کند یا قبل از مرگ به بیماری ســختی مبتا می کند تا پاک 
شوند و از این دنیا بروند. این لطف، از الطاف خفّیۀ خداست. البته 
این مطلب کلّیت ندارد و گرفتاری های دنیوی مي تواند ناشــي از 

عوامل دیگری نیز باشد.
افزون بر عقوبت دنیوي، عالم برزخ و قیامت نیز برای این گونه 
افراد سخت و دردآور است. برزخ و قیامت براي آنان که به دیگران 
اهانت کرده اند یا تهمت زده اند یا غیبت کرده اند و حتی برای کسانی 
که شــاهد این گناهان بزرگ بوده اند و از مظلوم، دفاع نکرده اند، 
بسیار مشکل است. این مشکات و این عذاب ها را خداوند نمي دهد، 
چراکه اساســاً خداوند تعالي براي کسي بد نمي خواهد و خواستار 
زجر کشیدن و سختي دیدن بندگان نیست، بلکه اعمال خود آنها 
در جهّنم، دست و پا پیچ آنها مي شود. چنانکه بنابر فرمایش قرآن 
کریم، به آنان خطاب مي شود: »این ]عقوبت [ به خاطر کار وکردار 

پیشین شماست.«]1۰[
بنابراین توبه از این گناهان بزرگ، از اوجب واجبات است و باید 

به آن اهمّیت داده شود.
اگر افراد گناهکار بدون توبه از دنیا بروند، باید در جهّنم بسوزند 
تا کدوت هاي گناه آنان برطرف شود، پاک شوند و لیاقت بهشت را 
پیدا کنند. شــّدت رحمت و مغفرت پروردگار متعال بقدری است 
که جهّنم نیز از الطاف خفّیه اوســت، در واقع، جهّنم، ناپاکی ها و 
ناخالصی ها را مي زداید و انســان را براي ورود به بهشــت، پاکیزه 

مي کند.
اگر آدمي ظالم شــد، بخصوص اگر به کســاني که یاوري جز 
خداوند ندارند، ظلم کرد، جایگاه او جهّنم اســت. اّما گاهي افراد 
ظالم و شــرور، در جهّنم نیز به جای اینکه از الطاف بیکران الهی 
اســتفاده کنند و خود را نجات دهند، حّقه بازی می کنند. آنها در 
دنیا ظلم کرده و دیگران را فریب  داده اند و تصّور می کنند در قیامت 

نیز می توانند خداوند را فریب دهند.
قرآن کریم مي فرماید: »)به خاطر بیاورید( روزی را که خداوند 
همــه آنها را برمی انگیزد، آنها برای خدا نیز ســوگند )دروغ( یاد 
می کننــد همان گونه که )امروز( برای شــما یاد می کنند و گمان 
می کنند کاری می توانند انجام دهند؛ بدانید آنها دروغگویانند!«]11[
این افراد، در قیامت منکر همه چیز می شوند و در مقابل خداوند 
سبحان قد علم می کنند. حتي کار به جایي مي رسد که برخي از 
آنها به خدا می گویند: این پرونده، از من نیســت، با من دشمنی 
کرده اند، خدایا به خودت قسم تو اشتباه می کنی که می خواهی مرا 

به جهّنم ببری!
ظلم روی ظلم و گناه روی گناه، انســان را به جایگاه پســتي 
مي رســاند که پس از فریب مردم در دنیا، خیال مي کند مي تواند 

در قیامت خدا را هم فریب دهد.

اگــر افراد ظالم و مــّکار، چند روزي در دنیــا به ظاهر موفق 
مي شــوند، خود آنان و دیگران نباید تصور کنند که خداوند خیر 
آنان را مي خواهد و به آنان نعمت عطا مي فرماید، بلکه در حقیقت 
خداوند متعال به ایــن افراد مهلت مي دهد تا هرچه مي توانند بر 
گناه و ظلم خویش بیفزایند: »آنها که کافر شــدند، )و راه طغیان 
پیش گرفتند،( تصور نکنند اگر به آنان مهلت می دهیم، به سودشان 
اســت! ما به آنان مهلت می دهیم فقط برای اینکه بر گناهان خود 

بیفزایند و برای آنها، عذاب خوارکننده ای )آماده شده( است«]12[
همه باید توجه داشته باشند و بنا بر فرمایش امام حسین»ع«، از ظلم 
به کسی که ناصر و یاوری جز خداوند تبارک و تعالی ندارد، حذر کنند.
اگر هم ظلمی از کسي سرزد یا شاهد ظلم دیگران بود و نتوانست 
از مظلوم دفاع کند، باید فوراً توبه کند و به جبران ظلم واقع شده 
بپردازد تا خداوند سبحان از قصور و تقصیر او بگذرد و او را بیامرزد.

]1و2[. الکافی، ج 2، ص 331. 
]3[. الکافي، ج 5، ص 288.

]4[. دعائم ااسام، ج 2، ص ۷4. 
]5[. من ا یحضره الفقیه، ج 4، ص 3.

]۶[. اسراء، 23.
]۷[. الکافی، ج 2، ص 15۷.

، ج 25، ص38۶. ]8[. وسائل الشیعْهً
]۹[. الکافی، ج 2، ص 352.

]1۰[. آل عمران، 182.
]11[. المجادله، 18.

]12[. آل عمران، 1۷8.
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سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹7

اول جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۵

۲۴

آب ویتامینه از جمله نوشیدنی هایی است که شرکت های تولیدکننده، آن را به عنوان محصولی 
سالم معرفی می کنند، اما آیا این نوشیدنی واقعا برای بدن مفید است؟

بررسی ها نشان می دهد ادعاهایی که در مورد فوائد مصرف آب ویتامینه برای بدن وجود دارد بر مبنای 
شواهد علمی نیستند و این محصول به بهبود سامت عمومی کمک نمی کند. اغلب در تبلیغات این محصول 

به تاثیر آن در افزایش قدرت تمرکز و انرژی در کنار دیگر خواص آن اشاره می شود.
این نوشیدنی حاوی مواد قندی افزودنی است و در یک بطری از آن ۱۲۰ کالری و ۳۲ گرم ماده قندی 
وجود دارد. در حالی که نوع قند مصرفی در این نوشــیدنی در هر کشــوری مختلف است، یک نوع از آب 

ویتامینه تولیدی در آمریکا حاوی فروکتوز کریستالی است که ترکیب مضری به حساب می آید.
به گفته کارشناسان زیاده روی در مصرف فروکتوز موجب افزایش سطح کلسترول خون، تری گلیسیرید، 

فشار خون، مقاومت انسولین، انباشت چربی و بیماری کبد چرب می شود.
عاوه بر این زیاده روی در مصرف برخی از مواد مغذی همچون ویتامین A و E مضر است. مصرف بیش 
از ۲۵ تا ۵۰ درصد از میزان توصیه شده این ویتامین ها خطر بروز مشکات جسمی را افزایش می دهد. از 
آنجایی که این ویتامین ها از طریق ادرار دفع نمی شوند، مقدار مازاد آن در بافت های بدن انباشته می شود 

و به بروز مشکات جسمی می انجامد.
به گزارش مدیکال دیلی، کارشناســان معتقدند بهتر اســت جبران کمبود مواد مغذی بدن از طریق 
رژیم های غذایی سالم انجام شده و در موارد حاد پس از مشورت با پزشک مکمل های خوراکی مصرف شود.

دربــــــاره 
آبـــ  ویتامینـــه!

چای گل بامیه یک چای گیاهی است که با دم کشیدن گیاه گل بامیه در آب جوش آماده می شود.
چای گل بامیه مشابه چای کرنبری طعمی ترش دارد که می توانید آن را هم بصورت گرم و هم به صورت سرد بنوشید.

 تحقیقات انجام شده پرده از خواص چای گل بامیه برداشته و نشان داده که این نوشیدنی مفید می تواند فشار خون را کاهش بدهد، با باکتری ها مبارزه کند 
و حتی منجر به کاهش وزن شود. در این مطلب با فواید چای گل بامیه آشنا می شویم.

غنی از آنتی اکسیدان
آنتی اکســیدان ها مولکول هایی هستند که با ترکیباتی به 
نام رادیکال های آزاد می جنگند و مانع آســیب آنها به سلول ها 
می شــوند. چای گل بامیه سرشــار از آنتی اکسیدان های قوی 
اســت و به همین علت می تواند به پیشــگیری از آســیب و 
بیماری های ناشــی از ایجاد رادیکال هــای آزاد کمک کند. در 
مطالعــه ای روی موش هــا، عصاره  گل بامیــه موجب افزایش 
آنزیم های آنتی اکســیدانی و کاهش تاثیرات مضر رادیکال های 
آزاد تا حدود 9۲ درصد شده بود. مطالعه ای دیگر نیز یافته های 

مشابهی ارائه داد و معلوم شد بخش هایی از گیاه گل بامیه
 مانند برگ ها، دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی هستند.

دشمن چاقی
مطالعات گوناگونی نشــان داده اند که چی گل بامیه 
می توانــد به کاهش وزن کمک کــرده و با چاقی مبارزه 
کند. آزمایشــی که روی ۳6 فرد دچار اضافه وزن انجام 
شد نشان داد بعد از ۱۲ هفته، عصاره  گل بامیه توانسته 
بود از وزن بدن، چربی بدن، شاخص توده  بدنی و نسبت 

سایز لگن به دور کمر کم کند.

کاهنده چربی خون
برخی مطالعات دریافته اند که چای گل بامیه عاوه بر کاهش فشــار 
خون، می تواند ســطح چربی خون را نیز که ریســک فاکتور دیگری برای 
بیماری های قلبی است پایین بیاورد. در مطالعه ای 6۰ فرد مبتا به دیابت، 
چای گل بامیه یا چای سیاه نوشیدند. بعد از یک ماه، آنهایی که چای گل 
بامیه نوشیده بودند، سطح کلسترول HDL شان باا رفته و کلسترول کلی 
و کلسترول بد یا همان LDL خون شان کاهش یافته بود. اما بیشتر مطالعات 
اینگونه نتیجه گرفته اند که فواید نوشیدن چای گل بامیه برای کاهش چربی 
خون، محدود به افرادی می شود که دچار بیماری های خاصی چون دیابت 

یا سندرم متابولیک هستند.

مبارزه با باکتری ها
باکتری ها میکروارگانیسم های مجزایی هستند 
که می توانند موجب عفونت های زیادی بشوند، از 
برونشیت گرفته تا ذات الریه و عفونت های سیستم 
ادراری. گل بامیه عاوه بر خواص آنتی اکسیدانی 
و ضدســرطانی می تواند با عفونت های باکتریایی 

نیز مبارزه کند.

خوشمزه و خوش طعم
چــای گل بامیه عاوه بر فوایــدی که برای 
ســامتی شــما دارد، خوش طعم بوده و بدون 
دردسر به راحتی در خانه تهیه می شود. کافیست 
کمی از گل های خشک شــده  بامیه را در قوری 
ریخته و روی آن آب جوش بریزید و بگذارید پنج 
دقیقه دم بکشد. اگر دوســت دارید می توانید با 
کمی عسل آن را شیرین کنید و نوش جان کنید.

تقویت کننده کبد
کبد شما عملکردهای بسیار مهمی را در بدن به عهده دارد، 
از تولید پروتئین گرفته تا ترشــح زرداب بــرای تجزیه  چربی. 
مطالعات انجام شــده نشــان داده که چای گل بامیه می تواند 
سامت کبد را بهبود بخشیده و به عملکرد موثر آن کمک کند. 
پژوهشــی که روی ۱9 فرد دچار اضافه وزن انجام شد دریافت 
مصــرف عصاره  گل بامیه به مدت ۱۲ هفته می تواند اســتئاتوز 
کبدی را بهبود بدهد. استئاتوز کبدی در اثر تجمع چربی در کبد 

ایجاد شده که می تواند منجر به نارسایی کبد شود.
چــای گل بامیه، خواص چای گل بامیه یکی از مهمترین و 
شناخته شده ترین خواص چای گل بامیه، قابلیت آن در کاهش 

فشار خون است.

ضدسرطان
گل بامیه سرشار از پلی فنول هاست که ترکیباتی هستند 
با خاصیت ضدسرطانی قوی. مطالعات نشان داده عصاره  گل 
بامیه، تاثیرات بالقوه  روی ســلول های سرطانی دارد؛ یعنی 
می تواند رشــد آنها را مختل کرده و از تهاجم ســلول های 
ســرطانی کم کند. ضمنا معلوم شــده که عصاره  گل بامیه 
می تواند سلول های سرطانی معده را تا حدود ۵۲ درصد مهار 

کند.
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خواص 
چـــای 
گل بامیه

کاهنده فشار خون
یکی از مهمترین و شــناخته شده ترین خواص چای گل 
بامیه، قابلیت آن در کاهش فشــار خون اســت. فشار خون 
باا به مرور زمان می تواند فشــار زیادی به قلب وارد کرده و 
موجب ضعف آن شود. فشار خون باا موجب افزایش ریسک 
بیماری های قلبی نیز می شود. مطالعات گوناگونی دریافته اند 
چای گل بامیه می تواند هم فشــار خون سیســتولیک و هم 
فشار خون دیاســتولیک را پایین بیاورد. در مطالعه ای به 6۵ 
فرد دچار فشــار خون باا، چای گل بامیه یا دارونما داده شد. 
بعــد از 6 هفتــه، آنهایی که چای گل بامیه نوشــیده بودند، 
نســبت به افرادی که دارونما مصرف کرده بودند کاهش قابل 
توجهی در فشــار خون سیســتولیک داشتند. هر چند چای 
گل بامیه می تواند راهی بی خطر و طبیعی برای کاهش فشار 
خون باا باشد، اما مصرف آن به افرادی که هیدروکلروتیازید، 
دارویی که برای درمان فشار خون باا تجویز می شود، مصرف 
می کنند توصیه نمی شود، زیرا ممکن است با این دارو تداخل 

ایجاد کند.

آگهی اباغ و افراز
بدینوســیله به اطاع کلیه مالکین مشــاعی پاک 3 فرعی از 1323 
- اصلــی واقع در طرخوران شهرســتان تفرش بخــش 11 ثبت اراک 
می رســاند چون آقای محمد عســکری نســب احد از مالکین مشاعی 
ششــدانگ پاک فوق الذکر باستناد قانون افراز و فروش اماک مشاع 
مصوب آذر ماه 57 درخواســت افراز و تقســیم سهم خود را به طرفیت 
ســایر مالکین مشاعی نموده اند لذا بدینوســیله به اطاع کلیه مالکین 
مشــاعی می رساند که در مورخه 97/11/25 روز پنجشنبه راس ساعت 
11 صبح در اداره ثبت اســناد شهرستان تفرش حضور بهم رسانیده تا 
جهت بازدید و معاینه محل و انجام عملیات افراز به محل عزیمت شود، 
بدیهی است عدم حضور هر یک از مالکین مشاعی مانع از انجام عمل 

افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/10/18

رئیس ثبت تفرش - جواد حیدری

آقای محمدرضا شــهرت سمائلی نام پدر خلف به شناسنامه31068 صادره از بهبهان 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیــم و توضیح داده که مادرم 
مرحومــه رباب شــهرت بابائی زارعی به شناســنامه 365 صادره بهبهــان در تاریخ 
97/4/15 در بهبهــان اقامتــگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتنــد از متقاضی: 1- 
محمدرضا سمائلی به شناســنامه شماره 31068 متولد 1350 صادره از بهبهان )پسر 
متوفی( 2- ناصر سمائیلی به شناسنامه شماره 22910 متولد 1337 صادره از بهبهان 
)پســر متوفی( 3- اصغر ســمائیلی به شناسنامه شــماره 331 متولد 1358 صادره از 
بهبهان )پســر متوفی( 4- فریده خانم سمائیلی به شناسنامه شماره 572 متولد 1338 
صادره از بهبهان )دختر متوفی( 5- حمیده خانم ســمائیلی به شناسنامه شماره 573 
متولد 1338 صادره از بهبهان )دختر متوفی( 6- ایراندخت سمائلی به شناسنامه شماره 

26771 متولد 1341 صادره از بهبهان )دختر متوفی( و اغیر.
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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شــورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از 

این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه ۴ شورای حل اختاف بهبهان - محمدزاده

      آگهی حصر وراثتکاسه پرونده: 970473آگهی حصر وراثت
آقای اســماعیل شــهرت فقهی نام پدر عباس بشناســنامه 31810 صــادره از بهبهان 
درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحومه 
رباب سلطان شــهرت فضیلت بشناسنامه 20466 صادره بهبهان در تاریخ 94/7/12 در 
بهبهان اقامتگاه خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی اسماعیل فقهی فرزند عباس 
ش ش ـــــــــ صادره از بهبهان پســر متوفی 2- بهروز فقهــی فرزند عباس ش ش 
ـــــــ  ــــــــ صادره از بهبهان پســر متوفی 3- فرخنده فقهی فرزند عباس ش شـ 
صادره از بهبهان دختر متوفی 4- جمشــید فقهی فرزند عباس ش ش ـــــــــ صادره 
از بهبهان پســر متوفی 5- محسن فقهی فرزند عباس ش ش ــــــــ پسر متوفی 6- 
عباس فقهی فرزند ابراهیم ش ش ـــــــــــ صادره از بهبهان همسر متوفی و اغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیتنامه 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.
رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف بهبهان

کاسه پرونده: 970450

31810
54/3/12200

44/5/3
141

43/4/11

67
50/1/2 415

1319/7/23

27549
45/10/8

آگهی-خواهان آقای روح الــه جعفری فرزند قدمعلی دادخواســتی بطرفیت خوانده پرونده 
کاســه 305/97 آقای علی اصغر افشــاری به خواســته مطالبه وجه 2 فقره سفته تقدیم 
شورای حل اختاف شهرســتان تیران - کرون که جهت رسیدگی به شعبه چهارم حقوقی 
شــورای حل اختاف تیران )رضوانشــهر( واقع در اســتان اصفهان ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/11/29 تعیین شده است که راس ساعت 5 عصر می باشد به علت 
مجهول المــکان بودن خوانده طبق ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورای 
حل اختاف و ضمن اعام نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردید.
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختاف تیران - کرون.کریمیان

آگهی اباغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی
به فاطمه دانا پور که فعا مجهول المکان می باشــد اخطار می شــود خانم ندا میرزائی  کشه دادخواستی 
به خواســته مطالبه وجه در شورای حل اختاف تنکابن که به کاسه 779/97 شعبه سوم ثبت و وقت 
دادرسی آن به روز 98/1/21 روز چهارشنبه ساعت 9/30 صبح تعیین گردید اینک به درخواست خواهان 
و دســتور دادگاه و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی وقت رسیدگی 
در یکی از جراید کثیراانتشــار به شما اباغ می شــود ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت 
نســخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر این شورا مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید 
در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد نمود چنانچه منبعد اباغی بوسیله آگهی ازم باشد 

فقط یک نوبت در روزنامه و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف تنکابن

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱۳97/۰۵/۰8 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به شــرح 
ذیل تعیین شــدند: آقای محمدمجید حسینعلی به شماره 
ملی ۰4۵۱۳66۳۳6 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای 
مرتضی عبداللهی علی آبادی به شماره ملی ۰۰۵87۲77۵۲ 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- خانم لعیا حسینعلی 
به شــماره ملی ۰4۰۰۳664۱ به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامل- خانم فروزان شــیرینی چی به شــماره ملی 

۰۰۳۲۲89۵4۵ به سمت عضو هئیت مدیره کلیه اسناد و 

اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت اعتماد گستر ستاره ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۵۲۴۳۹۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰7۴۸۵67۳ 

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139460326006001205 مورخــه 1397/9/13 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مایر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی حســین امیدی نژاد فرزند علی به شماره 
شناســنامه 11 صادره از مایر در ششــدانگ اعیانی به انضمام نودودو شعیر و پنج هشتم شعیر 
مشــاع از 96 شعیر ششدانگ عرصه یکباب مغازه به مساحت 39/34 مترمربع قسمتی از پاک 
19 اصلی واقع در روســتای نامیله بخش چهار مایر خریداری از مالک رســمی آقای فتح اه 
تاجعلی نامیله محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/18 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/3    
محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان مایر  م الف711

ثبت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خاصه آن به 
شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام 
امور پیمانکاری مربوط به مشــاوره مهندســی، تأمین کاا 
و ســاخت در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت 
آب و فاضــاب و صنایــع مرتبط در حوزه پایین دســتی 
معــادن و فلزات »در صورت ضــرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهــای ازم« مدت: از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود 
مرکز اصلی: تهران- شهر تهران- مرزداران- خیابان شهید 
بیژن ابراهیمی )الوند(- خیابان الوند ۱۳ - پاک 7- طبقه 
دوم- واحد ۵- کد پستی ۱46۳7۳78۳6 سرمایه شرکت: 
۲۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: آقای ســید احمد میرمحمدی دارنده ۱8۰۰۰۰۰ 
ریال آقای ســید حمیــد میرمحمدی دارنــده ۲۰۰۰۰۰ 

ریــال اولین مدیران: آقای ســید احمــد میرمحمدی به 
شماره ملی ۰۰7۲۰۱۱88۲ به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و آقای ســید حمید میرمحمدی به شــماره 
ملی ۰۰8۰7۵49۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- سفته- 
بروات و عقود اسامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با 
امضای سید احمد میرمحمدی )مدیرعامل( معتبر می باشد. 
اختیــارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه »ثبت فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.«
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها
 و مؤسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی و تأمین پترو امین ارشد خوشنام 
در تاریخ ۱۳۹6/۱/۲۳ به شماره ثبت ۵۰۸۲۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰67۰۲۵۸۵ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ ۱۳97/6/۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و 

حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۱۳96 

به تصویب رســید. -حســین نجفی اصل به شماره ملی 

۰۰4۲48۵۲66 و قاســم نجفــی اصل به شــماره ملی 

۰۰4۲994۳۵7 بــه عنوان اعضــای هیئت مدیره برای 

مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - محمد لشــگری به 

شــماره ملی ۵۵996۲96۲7 به عنــوان بازرس اصلی و 

حمیدرضا علیرضائی به شــماره ملی ۰۰688۵۵9۱۵ به 

عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند. -روزنامه کثیراانتشار ابرار جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت سیمون پارس جنوب 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴7۵۰۸

 و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۱۳۲6

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

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
عبدالکریم پاپی سیاه دزفولی فرزند صفر

خواهان خانم ثریا ولی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عبدالکریم پاپی سیاه دزفولی به خواسته 
مطالبه مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986420100744 شعبه 1 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/28 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک

آگهی احضار متهم
متهم ســعیده حاتمی بلداجی فرزند خداخواســت با آفرین آدرس نامشــخص به 
اتهام ســرقت از خانم فاطمه توسل زاده در شعبه اول دادیاری دادسرای اندیمشک 
می تواند 30 روز پس از نشــر آگهی در این شعبه جهت ارایه دفاعیات خود حضور 
یابــد در این صورت مطابق قوانین تحقیقات ادامه خواهد یافت و منجر به تصمیم 

مدیر شعبه اول دادیاری اندیمشکقانونی می شود.
رسول محسنی

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای عبدالرضا صادقی فرزند فرخ

خواهان آقای غامرضا دوستی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ عبدالرضا صادقی 
فرزند فرخ به خواســته رســیدگی و صدور مبنی بر محکومیــت خوانده به پرداخت 
8/500/000/000 بابت مطالبه دو فقره چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9609986130201235 شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 
شهرســتان بندر ماهشهر ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/11/30 ساعت 12:00 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان بندر ماهشهر- علی راشدی
استان خوزستان- شهرستان ماهشهر- بلوار طالقانی- بعد از میدان استیل- دادگستری 

شهرستان ماهشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای خدانظر فرزاد  شــه بخش باستناد دو برگ استشهاد 
محلی که به امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی 
شماره 12 زاهدان رســیده مدعی است که سند مالکیت 
67۵۲6۱د94 ششــدانگ عرصه و اعیان  یکباب منزل 
پاک2761/1 - اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان 
شــهر زاهدان خیابان 20 متری مصلی کوچه بن بســت 
که تمامی مورد ثبت به موجب ســند رهنی -97/3/29

198022 دفترخانه 90 تهران نزد شرکت بانی چاو ایرانیان 
در رهن می باشــد که مورد ثبت دفتر اماک الکترونیکی 
139620322001004346 به علت جابجایی از بین رفته 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب 
باستناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود یا انجام معامله نســبت به ملک مرقوم می باشد 
از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به 
ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعام 
و رســید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد و اا 
پس از انقضای مدت مذکور و نرســیدن واخواهی و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/10/18    شناسه: 1370961 

حسینعلی مایی
رئیس ثبت اسناد و اماک زاهدان

م الف 1941

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/2/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 
به 96/10/10 به تصویب رسید. آقای هوبرت کارل گبهارد گرستر )دارنده کد 
فراگیر به شماره 91738138( به عنوان بازرس اصلی و آقای زیگفرید اریش 
کارل شولر )دارنده کد فراگیر به شماره 91738310( به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت انتشار 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵7۹ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۴۵۸۲ 

اباغ بازداشت اموال 
پرونده کاسه ۹7۰۱۸۵۸

بدین وسیله به آقای علی اکبر مهدوی فرزند حسین شماره ملی 4032264295 شماره 
شناســنامه 126 به نشانی: قم - بلوار شهدای کامکار - 16 متری لقمان - کوچه 6 
پاک 13 اباغ می شــود که مبلغ 410/270/310 ریال در شــرکت سینابذر همدان 
متعلق به شــما درقبال طلب 20/933/450/000 ریال لــه خانم فرح مهدوی بابت 
مهریه بازداشــت گردیده لــذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به شــما اخطار 
می شــود ضمنًا هرگونه نقل انتقالی ازطرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است 
و ترتیب اثر داده نمی شــود. ازم به ذکر اســت پرونده اجرائی به کاسه 9701858 
در این اداره تشــکیل شده و چون محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشــار درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام درغیر این صورت عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.

جال حدادی
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان

تاریخ انتشار: 97/10/18

م الف ۳۸۰7

آگهی حصر وراثت
آقای فرخ شهرت جوینده نام پدر علی بشناسنامه 569  صادره از بهبهان درخواستی به 
خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم علی شهرت 
جوینده بشناسنامه 1840 صادره بهبهان در تاریخ 96/9/25 در بهبهان اقامتگاه دائمی 
فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی فرخ جوینده به ش ش 569 صادره بهبهان )پسر 
متوفی( 2- حســین جوینده به ش ش 630 صادره بهبهان )پســر متوفی( 3-مسعود 
جوینــده به ش ش 267 صادره بهبهان )پســر متوفــی( 4- فریده جوینده به ش ش 
805 صــادره بهبهان )دختر متوفی( 5- فرشــته جوینده بــه ش ش 30718 صادره 
بهبهــان )دختر متوفی( 6- فرح جوینده به ش ش 104 صادره بهبهان )دختر متوفی( 

7-شوکت شمسائی به ش ش 583 صادره بهبهان )زوجه متوفی( و اغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که 

بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه یک شورای حل اختاف بهبهان
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صفحه 8
سه شنبه ۱8 دی ۱۳۹۷ 

اول جمادی ااول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۵
اجتماعی

Ejtemaee @kayhan.ir

یکی از مهم ترین مولفه های پیشــرفت اقتصادی هر کشــور، امنیت سرمایه گذار در جهت بهره وری 
بیشتر در آن کشور است. این بدان جهت است که سرمایه گذار بتواند با اطمینان خاطر، فعالیت اقتصادی 
خود را ادامه دهد. حکومت نیز در این زمینه موظف است در جهت بهبود فضای اقتصادی جامعه، موانع 
موجود در مسیر او را بردارد. عاوه بر آن، این اطمینان را به خریدار بدهد که کاای مورد نظر خریدار از 

هر جهت بدون مشکل است.
 به عنوان مثال در بازار مسکن فردی که برای خرید منزل اقدام می کند، این وظیفه  حکومت است که 
به خریدار این اطمینان را بدهد که فرد فروشنده بدون هیچ حیله ای پا به این معامله می گذارد و مالک 

اصلی ملک نیز وی است و در نتیجه خرید از او هیچ مشکلی را برای خریدار ایجاد نمی کند.
این موضوع در کشــور دارای مشکاتی اســت و حکومت نمی تواند تضمین یک خرید امن را به 
خریدار بدهد، چراکه ازمه دادن این تضمین، شناخت حکومت نسبت به مالکیت، حدود جغرافیایی 
و... اراضی موجود در کشور است. در این صورت حکومت پس از اطاع از داده های مذکور، سامانه ای را 
طراحی می کند و با مشخص کردن داده های مربوط به اماک، آن را در اختیار خریداران قرار می دهد. 
خریدار اموال غیر منقول نظیر مسکن و زمین، در این صورت می تواند با آرامش و امنیت کامل اقدام 

به انجام معامله کند.

پیاده سازی این سامانه در کشور با مشکاتی روبرو است. اصلی ترین مشکل شکل گیری چنین سامانه ای، 
اعتبار معامات غیر رسمی )عادی( در نظام قضایی و حقوقی کشور است. معامات غیر رسمی به معاماتی 
گفته می شود که در غیاب ناظر حکومتی و تنها بین خریدار و فروشنده منعقد می شوند و به دلیل اینکه 

این معامات در هیچ سامانه ای به ثبت نمی رسند، حکومت اطاعی از وضعیت و چگونگی آنها ندارد.
پیش فروش ساختمان با معامات غیر رسمی

همین نکته باعث می شود که دست کاهبرداران برای سوءاستفاده از این گذرگاه قانونی باز شود و 
با بهره گیری از آن، سرمایه های مردم را غارت کنند. کاهبرداران از این معامات در چند مسیر استفاده 
می کنند، یکی از رایج ترین آنها، پیش فروش یک واحد ساختمانی به چندین نفر )معامات معارض( است. 
راهبرد کاهبرداران به این شکل بوده که ساختمانی را که هنوز تکمیل نشده است به صورت غیررسمی 
به چندین نفر پیش فروش می کنند. مردم نیز به دلیل مناسب بودن قیمت پیش فروش مسکن و همچنین 
اعتبار معامات غیر رسمی )عادی( در نظام قضایی حقوقی کشور، روی به خرید خانه های پیش فروشی، 
می آورند. از طرفی کاهبردار می داند که این معامات از سوی مردم معتبر شناخته شده و حاضرند در 
قبال آن پول پرداخت کنند. به عاوه اینکه خانه هایی که هیچ ســکنه ای ندارد شــناخت مالک آن برای 

خریدار دشوار است به همین دلیل به راحتی اقدام به انجام معامات معارض می کند.
زمینخواری با معامات غیر رسمی

از دیگر مشکات این معامات، ایجاد بستری مناسب برای زمینخواران است. برای شناخت این مسئله 
ابتدا باید به تعریف زمینخواری توجه کرد. به تفکیک، تصرف یا تغییر غیرمجاز کاربری زمین، زمینخواری 
می گویند. در این روش زمینخواران، زمین های مربوط به منابع طبیعی را تصرف کرده و با تغییر غیر مجاز 
کاربری آن اقدام به ساخت و ساز و سپس فروش آنها با استفاده از معامات غیر رسمی )عادی( می کنند.
به این نکته باید توجه کرد که هیچ سامانه ای در کشور برای تشخیص وضعیت مالک )از جهت صحت 
مالکیت او بر ملک( موجود نبوده و به سبب اعتبار این معامات در نظام قضایی و حقوقی کشور، خرید 

و فروش این اماک در کشور با اقبال عمومی روبرو است.
از طرفــی دیگــر اعتبار این معامات در انتقال مالکیت امــوال غیر منقول باعث از بین رفتن امکان 
شناســایی، کشــف و تعقیب جرم نیز شده است، چراکه زمینخواران برای تصاحب یک ملک، در ابتدا با 
استفاده از معامات غیر رسمی)عادی( و به صورت ساختگی بین خریدار و فروشنده معامله ای را منعقد 
می کنند. جالب اینجا اســت، این خریداران یا فروشــندگان معموا کسانی هستند که یا وجود خارجی 
ندارند یا فوت کرده اند یا به دلیل نیازهای مالی و نداشــتن اطاع کافی معامله را امضا کرده اند، بنابراین 

این خود باعث از بین رفتن راهی برای شناسایی کاهبرداران است.

موضوع صنعت بیمه در هر جامعه ای یکی از ضرورت های اجتماعی برای شــهروندان اســت که 
چنانچه به درســتی و بر اساس تعریف اســتاندارد بدان عمل نمایند، بسیاری از مشکات مردم به 
سهولت به سرانجام می رسد و تبعات ناشی از عملکرد غلط و غیر متعارف آن در زمینه های مختلف 

دامنگیر اشخاص بیمه گذار نمی گردد.
بیمه گذار صرفا به خاطر ضرورت در اخذ هزینه درمان با چند بیمه گر قرارداد منعقد می نماید 
که در مواقع لزوم مانند جراحی و ســایر بیماری ها، مدارک درمان را در چند نوبت از بیمارستان یا 

درمانگاه اخذ و به بیمه های طرف قرار داد تسلیم نماید.
متاسفانه اخیرا بعضی از مراکز درمانی تنها به ارائه یک نسخه رونوشت برابر اصل به بیمار اکتفا 
می کنند و نهایتا بیمار قادر به استفاده از سایر بیمه ها به منظور برخورداری درصدی از هزینه های 
پرداخت شده نمی شود چراکه اغلب اوقات بیمه ها به هنگام انجام تعهدات خود مدارک مختلفی را 
از بیمار طلب و رونوشت برابر اصل را نمی پذیرند و بدین بهانه بیمار را از دریافت حق قانونی خود 

محروم می نمایند!
اخیرا ارائه مدارک پزشــکی در یک نسخه آن هم رونوشت برابر اصل در بعضی از مراکز درمانی 
رایج گردیده و بدین ترتیب بیمه گذار عما از دریافت مدارک برای سایر بیمه ها محروم و سرگردان 
می شــود، وقتی اعتراض کرده و علت را جویا می شویم، می گویند قانون است و از ارائه ماده قانونی 
خــودداری می کننــد و اظهار می دارند بروید خودتان قانون را از اینترنت و جاهای دیگر پیدا کنید! 
اگر چنین است تحت چه شرایطی ماهانه از افراد حق بیمه کسر می شود؟مدارک هزینه درمان در 
بیمه پایه خدمات درمانی، بیمه طرف قرارداد و بیمه مکمل یا تکمیلی برای اخذ درصدی از هزینه 
ضرورت دارد که متاســفانه این ضرورت را نادیده گرفته و ضرر و زیان مادی و معنوی و سرگردانی 

به بیمه گذار تحمیل می کنند.
در تاریخ97/8/13 همســر بنده در پی شکســتگی بینی طبق دستور پزشک پس از آزمایشات 
مختلف رادیولوژی و ســی تی اســکن در درمانگاه تخصصی »م« واقع در سعادت آباد تحت عمل 
جراحی قرار گرفت که بعد از چند روز یک نسخه رونوشت اسناد هزینه درمان را به ما ارائه نمودند. 
پس از آن به دفعات برای اخذ مدارک پزشکی و صورتحساب هزینه درمان به منظور ارائه به بیمه 
خدمات درمانی و بیمه طرف قرارداد به درمانگاه یاد شده مراجعه و با وجود مذاکرات و توضیحات 
ازم، متاسفانه از ارائه نسخه دیگری از صورت هزینه درمان خودداری و در مراجعه 97/9/28 نهایتا 
با رفتار زننده و توهین آمیز و توســل به پلیس و اتهام زنی بی اســاس بنده را برای اخذ مجوز راهی 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی واقع در خیابان جمهوری نمودند.در محل فوق علیرغم توضیحات 
و ادله محکمه پسند از سوی بنده، اظهار داشتند که قانون یک نسخه را تاکید نموده! نهایتا ایشان 
دســتور نگاشــتن نامه ای به درمانگاه را صادر کردند تا مدارک ارائه شود، لیکن کارمند مربوطه از 
نوشتن نامه خودداری کرده و با وعده اینکه از طریق تلفن حل می کنم تا به امروز نه مشکل ما حل 

شده و نه به تلفن خود پاسخ می دهد.
نکته مهم این است که درمانگاه ها و مراکز درمانی باید بدانند ارائه مدارک پزشکی به بیمار یک امر 
ضروری است و بیمه های طرف قرارداد درصد ناچیزی بر اساس همین مدارک پرداخت می کنند، حال 
خودداری از صدور نسخه های مورد نیاز هزینه های زیادی را به بیماران و خانواده آنها وارد می کند.   
جمشید مخلصی

 حکومت هــا و دولت هــا از قرن هــا پیش با 
مشــکل سوءاســتفاده کارگزاران دولتی روبه رو 
بوده اند. در متون باستانی نیز اشاره های متعددی 
به این پدیده شــده اســت که نشــان می دهد، 
حکومت ها همیشــه نگران سوءاستفاده شخصی 
صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و 
امتیازات شغلی بوده اند، اما دگرگونی های سیاسی 
و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشورهای 
غربی و سایر نقاط جهان، دولت ها را مجبور کرده 
اســت نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم 

جوابگو باشند. 
تعریف فساد

ریشه فعل فساد به معنای شکستن است. در 
فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. فساد یکی 
از مظاهر رفتار ضد اجتماعی است که مزایایی را 
خــارج از قاعده و بر خاف هنجارهای اخاقی و 
قانونی به مرتکبین خود می دهد و در مقابل قدرت 

*همان طور که در زمینه درمان و سامت روحی، متخصصان 
علوم پزشکی در این نکته هم رأی هستند که پیشگیری بهتر از درمان 
است وهزینه های پیشگیری در یک گستره زمانی چه بسا از درمان 
بسیار کمتر باشد، در قلمرو فساد اداری نیز همین نکته صادق است. 

بی خانمانی در عین خرید خانه
 نتیجه معامله با اسناد غیر رسمی

* حکومت موظف است در راستای حمایت از خریداران اموال 
غیر منقول، سامانه ای را طراحی کند که به وسیله  آن صحت ادعای 
فروشنده در تشخیص مالکیت وی مشخص شود تا خریدار نیز با 

امنیت خاطر اقدام به معامله کند.

خودداری مراکز درمانی از ارائه
 نسخه های صورتحساب و سرگردانی بیماران!

با سرطان »فساد اداری« چه کنیم؟
اسرافیل بزارپور

*رهبر انقاب: »با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد... از جمله  مهم ترین کارها، مبارزه  با فساد 
است. مبارزه  با فساد، یک جنبه  اخاقی محض نیست؛ اداره  کشور متوقف به مبارزه  با فساد است. این همه 
کار خوب دارد در کشور انجام می  گیرد - کارهایی که انجام گرفته، کم نیست - اما وجود فساد، بعضی از 

آنها را خنثی می  کند.«

* فساد اداری، پدیده ای است که در دنیای امروز و به ویژه در 
کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر 
راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده توانسته صدمات 

جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند.

*اگر چه جامعه ایران، جامعه ای توأم با گرایش های مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت 
دانسته و همواره بر مبارزه با آن تأکید کرده اند، با این حال، شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر 

بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم 
گذاشته است. 

بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف می کند. 
برخی صاحب نظران، فســاد اداری را به سادگی 
این گونه تعریف کرده اند؛ سوءاستفاده از اختیارات 
دولتی برای کسب منافع شخصی، پاداش نامشروع 
کــه بــرای وادار کردن فرد به تخلــف از وظیفه 
تخصیص داده می شــود و به عبارت دیگر فساد 
اداری عبارت از اســتفاده غیر قانونی از اختیارات 

اداری دولتی برای نفع شخصی است.
فســاد اداری که نقطه مقابل سامت اداری 
است، پدیده ای اســت که گریبانگیر اکثر جوامع 
اعم از توسعه یافته و در حال توسعه  می باشد. اگر 
فساد اداری فراگیر شود، نظام اداری بیمار می شود 
و عما کارایی خود را از دست خواهد داد. اگر نظام 
اداری به ســمت فساد روی آورد، رفتارهای فساد 
گونه به امری عادی برای کارکنان تبدیل می شود 
و تمام بخش هــا در نظام اداری و به خصوص در 

دولت دچار این معضل می شود.
رهبر انقاب در ســال های اخیر بیانات بسیار 
مهمی درباره مبارزه با فســاد مطرح کرده اند، اما 
یکی از مهم ترین و ماندگارترین این بیانات مربوط 
به دیدار ایشــان با نماینــدگان مجلس هفتم در 
تاریخ 27 خردادماه 83 است: »با دستمال کثیف 
نمی شود شیشه را پاک کرد.« مقام معظم رهبری 
در این دیــدار مطرح کردند: »از جمله  مهم ترین 
کارها، مبارزه  با فســاد است. مبارزه  با فساد، یک 
جنبه  اخاقی محض نیســت؛ اداره  کشور متوقف 
به مبارزه  با فساد است. بنده دو سه سال پیش که 
آن نامه را درباره  مبارزه  با فساد به مسئوان کشور 
نوشــتم، به دنبال یک کار طوانی و یک بررسی 
و مطالعه  وســیع و همه  جانبــه بود. از هر طرف 
می رویم، می بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه  
کارها لنگ خواهد ماند.این همه کار خوب دارد در 
کشور انجام می  گیرد - کارهایی که انجام گرفته، 
کم نیست - اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی 
می  کند. اســتخری را در نظر بگیرید که از چند 
چاه عمیق با لوله  های چند اینچی مرتب در آن آب 
ریخته می  شود، اما استخر پُر نمی شود. وقتی نگاه 
می  کنید، می  بینید بدنه  استخر ترک خورده و ته 
آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می ریزید، 
از آن طرف بیرون می رود؛ به کانال هایی که شما 
در نظر گرفته  اید آبیاری کنید، اصًا آب نمی رسد، 

فساد در جامعه، این طوری است.«
فساد، فرزند ناخواسته سازمان

بنابراین می توان فســاد را فرزند ناخواســته 
سازمان تلقی کرد که در نتیجه تعامات گوناگون 
در درون ســازمان و نیز به تناســب تعامل میان 
ســازمان و محیط آن به وجود آمده است. فساد 
اداری بخــش از مجموعه مســایلی اســت که 
سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه 
می کننــد. تعدد مصادیق فســاد اداری - مالی از 
قبیل سوءاستفاده از موقعیت های شغلی، ارتشا و 
اختاس، کاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج 

خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع و ذی 
نفع ها، سرقت اموال و دارایی های سازمان، فروش 
اطاعات محرمانه سازمان به دیگران، تصرف غیر 
قانونی، اخذ پورسانت، مداخله دست اندرکاران و 
کارمندان در معامات دولتی و نظایر آن، نشانگر 
این است که فساد اداری - مالی امری پیچیده و 
متنوع بوده و مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، 
طوانی و پیچیده باشــد. متاســفانه بررسی های 
موجود نشــان می دهد که پدیده فســاد بیش از 
همه در میان کشــورهای فقیر یا در حال توسعه 
اســت. ایران در زمره محیط های مناســب برای 
بروز فســاد بوده چنانچه مفاسد مالی و اقتصادی 

در اعماق وجود اکثر ســازمان ها، نهادها، بنیادها، 
ادارات، وزارتخانه ها، شرکت ها، بانک ها، تعاونی ها 
و... ریشه دوانده اســت. مباحثی چون اختاس، 
حیــف و میل اموال عمومــی و بیت المال، غارت 
ثروت های ملی و جا به جا کردن آنها، رواج رشوه 
خواری و پارتی بازی، سلطه قاچاق سازمان یافته 
بر سرنوشت اقتصاد کشور، انبوه خریدهای خارجی 
توسط سازمان ها و شرکت های دولتی و عمومی به 
جای اســتفاده از امکانات داخلی با انگیزه گرفتن 
پورســانت های کان، واگذاری های مشــکوک، 
ایجاد شرکت های خصوصی توسط مدیران دولتی 
و ســرازیر کردن امکانات و وجــوه دولتی به این 
شرکت ها با حیله های مختلف، سفرهای خارجی 
بی مورد و بی ثمر و پر هزینه، دادن بی دریغ مجوزها 
به آشنایان و زندگی های تجملی و افسانه ای برخی 
از مدیران و مسئولین به بحث های عادی و روزمره 
مردم تبدیل شده است. عزل مدیرانی که به اتهام 

اختاس و حیف و میل اموال عمومی یا کوتاهی 
در انجام وظایف بر کنار شــده اند و نصب آنها در 
پست های مدیریتی رده های بااتر از پست قبلی 
و تداوم این روند مایوس کننده، بدون آنکه در برابر 
کسی پاســخگو باشند، وجود وابستگی قشری از 
مدیران ظاهرالصاح به کانون های قدرت های مالی 
و اقتصادی، سیاســی، حزبی و جناحی در اذهان 
عمومی تداعی می کند که با پشتوانه وابستگی به 
منابع قدرت، بر سرمایه ها و امکانات مادی جامعه 
چنگ اندخته و ارزش ها و معنویات مردم به بازی 
گرفته شده است. بر اساس آمار منتشره از سوی 
ســازمان جهانی شفافیت در سال 2۰۰7 ایران از 
میان 133 کشــوردر رتبه 79 از نظر فساد اداری 
قرار گرفته است، به گونه ای که اگر آن را در طیفی 
بــه مقیاس 1 تا 1۰ در نظر بگیریم میزان آن در 
حدود 3/7 خواهد بــود که این امر بیانگر میزان 
باای فساد در جامعه ایران در حال حاضر است. 

دایل فساد اداری
فقــر اقتصــادی و نابســامانی های در آمدی 
کارکنان ســازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود 
باورهای اســتوار اخاقی و نبود مقررات و قوانین 
بازدارنده و نظام های کنترلی موثر از زمره دایل 
اصلی بروز فســاد اداری بوده اســت. اما شــاید 
مهم ترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختارهای 
شــفاف و روشــن انجام امور در سازمان هاست. 
در محیط های اداری غیر شــفاف و مبهم امکان 
کجروی هــای اداری افزایــش می یابــد و انجام 
رفتار های فساد آلود تسهیل می شود بنابراین شاید 
به جرات بتوان ادعا کرد که مؤثرترین و کاراترین 
شــیوه های مبارزه با فساد اداری خروج از فضای 
تاریک و شفاف سازی محیط و ساختار های اداری 
اســت. به طور کلی می توان عوامل اصلی شکل 
گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد:

1.عوامل فرهنگی و محیطی
هر چه ســطح اخاقی عمومی بااتر باشــد 
هزینه های روانی و اخاقی فســاد اداری بیشــتر 
خواهد شــد چرا که فــرد در اثر ارتکاب به عمل 
خاف، رنج بیشتری متحمل شده و از طرف دیگر 
هر چه سطح اخاق کارمندی در محیط کار بااتر 
باشد، خطر کشف، تنبیه و هزینه های حیثیتی آن 
افزایش می یابد و شرمسازی مرتکبین فساد بیشتر 

خواهد شد.
2.عوامل شخصیتی

در تمام کشــور ها به ویژه کشور های توسعه 
یافته، برای پســت های اداری و سازمانی شرایط 

احراز معرفی می شــود که انتخاب و انتصاب افراد 
بر مبنای آن شرایط صورت می گیرد. در محتوای 
شرایط احراز موقعیت های اداری و دولتی، بخشی 
به ویژگی های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده 
است؛ علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی های 
شخصی مدیران در رفتارهای سازمانی بر   می گردد 

که از خود نشان می دهند.
3.عوامل اداری و سازمانی

چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد 
این است که واحد های اداری معموا با تعداد زیادی 
از قوانیــن و مقررات غیرواقعــی و یا غیرضروری 
مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری 

و استاندارد های جاری کار، امکان هر گونه تصمیم 
و اقدامات خود سرانه را به کارگزاران آنها می دهند. 
به عاوه اینکــه، فرآیند های پیچیده و چند ایه 
امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد 
رشوه برای تســریع کار هستند، از طرفی پایین 
بــودن حقوق کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی 
قدرت مقاومــت و هم عادت بعدی آنان به قبول 

این پیشنهاد ها است.
انواع فساد اداری

فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته 
می شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان 
بــه وجود می آید و جنبــه ای فراگیر دارد که در 
نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز 
می دارد. این تخلفات که مجموعا به فساد اداری 
منجر می شود انواع گوناگونی دارند که رایج ترین 

آنها عبارتند از: 
1- فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم 
می شــود: ارتشاء، اختاس، فســاد در خریدهای 
دولتی از بخش خصوصی، فســاد در قراردادهای 
مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران، فساد مالیاتی و...

2- استفاده شخصی از اموال دولتی.
3-کم کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف 
وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه 

اصلی.
4- سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان.

5- ترجیح روابط بر ضوابط.
6- فساد در ارائه کاا و خدمات دولتی.

7- فســاد اســتخدام )عدم رعایت ضوابط و 
معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای 

افراد در سازمان(.
راهکارهای پیشگیری از فساد

موضوع پیشــگیری از فساد اداری همواره به 
عنوان یکی از موضوعات مهمی اســت که توجه 
کارگزاران و سیاست گذاران حکومت ها را به خود 
معطوف ساخته اســت؛ چرا که نتایج تحقیقات 
نشــان می دهد که فســاد باعث کند شدن نرخ 
رشد اقتصادی می شود، تصویر نادرست از ترکیب 
هزینه های دولتی ارائه می دهد، توزیع عادانه را 
خدشه دار می سازد و عامل فقر در اقشار وسیعی 

از جامعه اســت، لذا به تعدادی از این راهکارهای 
مهم می پردازیم:

- دستگاه های نظارتی
 دســتگاه های نظارتی در سازمان ها و ادارت 
باید اســتقال کاری و مالی از آن سازمان داشته 
باشــند. وقتی امنیت شــغلی و حقوق و مزایای 
دستگاه نظارتی ارتباط مستقیم با سازمان دارد، 
ایــن موضوع فرآیند کنترل و نظارت را ضعیف و 

در برخی مواقع بی اثر می نماید. 
- سپردن پست های مدیریتی به افراد غیر 

متعهد و بی تجربه

شــرط فقط ظاهر نفرات نباشد، در کنار این 
ویژگی حتما باید تخصص و تجربه در نظر گرفته 
شــود. در برخی از سازمان ها و شرکت ها افرادی 
منصوب می شوند که هنوز الفبای کار را نمی دانند 
و فقــط به خاطر ارتباطات خونی با منابع قدرت، 
به این پست ها منصوب شده و امنیت شغلیشان با 

نظرات شخصی و توصیه صورت می پذیرد. 
یکی از اقدامات امام علی)ع( برای مبارزه قاطع 
با فساد اداری، برکناری و نصب کارگزاران بر اساس 
حق محوری و شایسته ســااری بود. برای تحقق 
چنین برنامه ای امام در نخستین روزهای حکومت 
خویش اعام نمودند: َو الَِّذی بََعَثُه بِالَْحِقّ لَُتَبلَْبُلَنّ 
بَلَْبلًَة َو لَُتَغْربَُلَنّ َغْربَلَة... مشاهده می شود که امام در 
این عبارت سوگند یاد می کند که چنان رویکردی 

داشته باشد که صدرنشینان فرو روند و فرودستان 
صدرنشین شوند و ساختار اجتماعی را تغییر دهد و 
ارزش های الهی در حاکمیت مورد توجه قرار گیرد 
و شایسته سااری، جایگزین رابطه ها و رانت ها شود.

- احیای باورهای دینی اخاقی
 یکی از دایلی که انسان نظارت خداوند را در 
وجود خود حس نمی کند عدم شــناخت صحیح 
اســت. پر واضح است اگر انسان خداوند متعال را 
همیشه ناظر و شاهد کارهای خود بداند از هر گونه 
لغزش و خطا مصون خواهد بود. یکی از عواملی که 
انسان را از کارهای نامشروع باز می دارد سیستم 
کنترل درونی انســان هاســت که همان ایمان و 

اعتقادات مذهبی می باشــد. پایگاه های بسیج و 
انجمن اسامی در ســازمان ها می توانند با انجام 
فعالیت های فرهنگی در جهت آگاه سازی در این 

امور تاثیرگذار باشند.
- نظارت همگانی

شهروندان آگاه می توانند فساد را مهار کنند. 
مشارکت مردم و حضور آنها در عرصه های مختلف 
اداره جامعه از افتخارات هر نظام سیاسی و ازمه 
بقــای آن بوده و اینگونه ارتباطــات باید تقویت 
شــود. حضرت علی)ع( در راه مبارزه با مفاســد 
عاوه بــر انجام اقدامات پیشــگیرانه و تاســیس 
نهادهای نظارتی اتکای ویــژه ای به گزارش های 

مردمی داشتند. 
- رشد اقتصادی و معیشتی

 میان رشد اقتصاد و معیشت مردم و کاهش 
فســاد اداری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و رشد 
اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم از جمله 
افزایش معاش مدیران و کارمندان فساد را کاهش 
می دهد و در مقابل فساد روز افزون باعث کندی 
رشــد اقتصادی می شــود. با افزایش درآمدها و 
معاش های کارمندان از کمیت فساد اداری جزئی 

تا حدود زیادی کاسته می شود.
- دسترسی به اطاعات

هرچه اطاعات بیشــتر در دسترس باشند، 
معامات پنهان، توافقات غیررســمی و تبادات 
غیرقانونی کمتر می تواند شکل بگیرند. به عبارتی 
دیگر دسترسی به اطاعات به همراه شفافیت آن، 

زمینه ساز کاهش فساد می باشد.
- خصوصی سازی واقعی نه خصولتی

 دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگ ترین منشأ فساد 
اســت. حضور غیرضروری دولت در فعالیت های 
اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فســاد اقتصادی 
و اداری بــوده و کاهش تصــدی دولت منجر به 

کاهش فساد می شود. دولت باید فعالیت های خود 
را بــه بخش خصوصی واگذار نموده و به ســمت 
کوچک سازی پیش رود. سپردن فعالیت ها به بخش 

خصوص درکاهش فساد نقش چشمگیری دارد.
- تقویت نهادهای نظارتی جامعه مدنی چون 
مطبوعات، احزاب و سازمان های غیر دولتی به 

منظور شناسایی و معرفی عوامل فساد. 
از آنجا که مواجهه مردم با فســاد و شناسایی 
آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا 
به منظور بهره گیری از نظارت اجتماعی در مبارزه 
با فساد اداری، اطاع رسانی عمومی می تواند نقش 

واســطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطاع رسانی 
عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع تری برای 
مجرمان و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولت ها و 
دستگاه های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق 

و برخورد قاطع با مفسدین خواهد بود.
- استفاده از فناوری های الکترونیکی در 

انجام فرآیند های سازمانی
این موضوع از یک طرف باعث شفافیت شده 
و از طرفی دیگــر دخالت متصدیان را به حداقل 

می رساند.
- تقویت نهادهای عدلــی و قضایی و 

هماهنگی و همکاری میان آنها
 همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی 
از جمله مجریان قانــون و به خصوص نهادهای 
عدلی و قضایی، در زمینه کشف فساد و سرعت و 
قاطعیت در برخورد با تخلفات و جرایم فساد آمیز 
بسیار ضروری است. در این راستا، تأمین امنیت 
روانــی، اجتماعی و اقتصــادی مدیران و قضات 
ســبب می شــود که با متخلفان برخورد قاطع و 
جدی صورت گیــرد. تقویت نظارت و تفتیش و 
بازرسی درون و برون سازمانی و انتخاب بازرسان 
و مفتشــان متخصص و استفاده از علوم رایانه ای 
برای جمــع آوری آمار و اطاعــات با کیفیت و 
کمیت مطلوب به امر مبارزه با فساد کمک فراوان 

می نماید.
- اصاح سیســتم پرداخــت حقوق و 

دستمزد
 از بیــن بردن تبعیــض در پرداخت حقوق 
و دســتمزد در ســطوح مختلف ترمیم حقوق و 
مزایــای کارکنان کم درآمد شــاید در بین دیگر 
راهکارهای ارائه شده در مبارزه با فساد مهم ترین 
و مفیدترین گام به سوی داشتن جامعه ی خالی 

از فساد اداری باشد.

- راهکارهای فرهنگی- اجتماعی
 اگر فرهنگ یک جامعه و ارزش ها و هنجارهای 
آن جامعه، فســاد را در همه اشکال )فساد اداری( 
مذموم شمارد و عامان به آن را طرد کند، قطعا 
به علت باارفتن هزینه اجتماعی فســاد، میزان 
آن در ادارات کاهــش خواهد یافت. در جامعه ای 
که مردم آن بر وجدان کاری تأکید دارند، رعایت 
حق و حقوق را محترم می شمارند. قانون را امری 
ازم ااجرا می دانند و اخاق و امور اخاقی در میان 
آنان از نفوذ زیادی برخوردار است، قطعا بروز فساد 
از جانب هر کس گناهی نابخشودنی تلقی می شود. 

- کاهش بروکراسی در سازمان ها
 بروکراسی پیچیده و پیچ و خم کارهای اداری 

راهی جز رشوه و پارتی نمی گذارد. 
پیشگیری بهتر از درمان

در زمینه درمان و سامت روحی، متخصصان 
علوم پزشــکی در این نکته هم رأی هستند که 
پیشــگیری بهتر از درمان اســت. به نظر آنها، 
هزینه های پیشــگیری در یک گســتره زمانی 
چه بســا از درمان بســیار کمتر باشد. بنابراین 
در قلمرو فســاد اداری نیــز همین نکته صادق 
اســت. پیامدهای منفی فساد بسیار عمیق تر و 
تهدید کننده تر از رشوه خواری در ادارات دولتی 
اســت، زیرا فساد به کاهش ســرمایه گذاری و 
حتی فرار سرمایه منجر می شود. از جمله عامل 
ساختاری که در اقتصاد ما مشکل ساز می باشد، 
پیچیدگی و نامتناســب بودن مقررات اســت. 
سیستم های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثالهم 
در کشــور آن قدر پیچ و خم دارند که بسیاری 
از سرمایه گذاران ترجیح می دهند یا اصا در آن 
وارد نشــوند و یا از طرق غیرقانونی و با پرداخت 
رشوه و زدوبندها هرچه زودتر خارج از سیستم 
پیچیده اداری به مقصود خود برســند که این 

زمینه ساز مفاسد اقتصادی و اداری خواهد بود. 
پیچیدگی و فراگیری پدیده خویشاوند گرایی به 
عنوان بارزترین الگوی فرهنگی در ایران یکی از 
مهم ترین عوامل فســاد در نظام اداری و تضییع 
حقوق عامه مردم به نفع خواص است. چیزی که 
در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که 
واحدهای اداری معموا با تعداد زیادی از قوانین 
و مقــررات غیرواقعی و یا غیرضــروری مواجه 
هســتند و ابهامات موجود در رویه های اداری و 
استانداردهای جاری کار، امکان هر گونه تصمیم و 
اقدامات خود سرانه را به کارگزاران آنها می دهند. 
به عاوه اینکه، فرآیندهای پیچیده و چند ایه 
امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان، به پیشنهاد 
رشــوه برای تسریع کار هستند، از طرفی پایین 
بودن حقوق کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی 
قدرت مقاومت و هم عادت بعدی آنان به قبول 
این پیشــنهادها است. فســاد اداری، پدیده ای 
است که در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای 
درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل 
در ســر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و 
این پدیده توانسته صدمات جبران ناپذیری را بر 
روی ســرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد 
کند. تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد، 
به آن ماهیت پیچیده ای داده است که در نتیجه 
آن بسیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها 
برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. 
اگر چه جامعه ایران، جامعه ای توأم با گرایش های 
مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای 
زشــت دانســته و همواره بر مبارزه با آن تأکید 
کرده اند، با این حال، شاهد این هستیم که شیوع 
فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های 
اجتماعی و ملی را بســته و هزینه های هنگفتی 
را بر دوش کشــور و در نهایت مردم گذاشــته 
اســت. یکی از مهم ترین این هزینه ها در سطح 
کان، افزایــش فاصله طبقاتــی میان طبقات 
اجتماعی غنی و فقیر است. تا به امروز در ایران 
برنامه های بسیاری برای مبارزه با فساد طراحی 
شــده و به اجرا در آمده است، اما در این رابطه 
موفقیت اندکی حاصل گردیده است که برخی از 
دایل اصلی این عدم موفق نبودن این برنامه ها 
عبارتند از: 1. مجازات نشدن سریع سوءاستفاده 
کنندگان و شرکت کنندگان در فساد اداری 2. 
پولکی بودن و خودفروختگی افراد و مقامات اداری 
در آن بخش هایی از ساختار سیاسی و اداری که 
باید به اصطاح با فســاد اداری مبارزه کنند 3. 
نظام مند نبودن و عدم استمرار برنامه ها و نظارت 
دســتگاه های دولتی و حکومت های مختلف در 
رابطه با مبارزه علیه فساد اداری 4. تأکید بر تنبیه 
و مجازات متخلفــان به جای تأکید بر رویه های 
پیشگیرانه از بروز فساد از جانب مسئوان ذی ربط.

ــــــــــــــــــــــ
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سرویس ورزشی-
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید انتظار 
دارد تیم ملی ایران بتوانــد به فینال جام ملت های 

آسیا صعود کند.
برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس 
درنشستی که صبح دیروز در باشگاه پرسپولیس برگزار کرد، 
درباره جام ملت های آسیا و حریفان ایران بیان کرد: کاتانچ، 
سرمربی تیم ملی عراق، رفیق من است. بیش از بیست سال 
اســت که با هم دوست هستیم. او منطقه ما را خیلی خوب 
می شناســد. ۴ سال پیش هم ســرمربی امارات بوده است. 
عراق به صورت ســنتی تیم خوبی دارد. من به جز بشــار و 
همام شــناخت دیگری از تیم شان ندارم. مقابل همه تیم ها 
باید بــازی کرد. واضح تر بگویم دلیلی نمی بینم عراق بتواند 

ایران را ببرد.
وی در مــورد ارزیابی اش از تیم ملی ایران هم گفت: در 
حال حاضر فقط می دانم ایــران تیم قوی دارد. انتظار دارم 
ایران به فینال بازی ها برسد. اگر ما به فینال لیگ قهرمانان 
رســیدیم با یک ملی پوش به نام بیرانوند، دلیلی نمی بینم 

ایران با بلند پروازی اش به فینال نرسد.
آخرین اخبار نقل و انتقاات

بخش بعدی صحبت های برانکو درباره باشگاه پرسپولیس 
بود. برانکو درباره برپایی اردوی تیمش در قطر گفت: تصمیم 
گرفتیم یک روز قبل از ســفر به قطر نشست خبری برگزار 
کنیم. در لیست مان ۲۶ بازیکن داریم که ماهینی و انصاری 
مصدوم هســتند. ماهینی تا نوروز برای بازی آماده می شود. 
انصاری هم تا ۴ ماهه آینده آماده می شود. انتظارداریم پایان 
فصل، انصاری برگردد. برنامه بازی های ما هنوز رسما قطعی 
نشــده است. برنامه بازی های ما بســیار فشرده خواهد بود 

یعنی هر ۳ یا ۵ روز یک باری بازی خواهیم داشت. در لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان و جام حذفی. 

ایــن روزها موضوع مهــم برای عاقه منــدان به این 
تیم نقل و انتقاات بازیکنان اســت و اینکه پرسپولیس در 
تعطیات نیم فصل کدام بازیکنان را از دســت می دهد و به 
جایش چه نفراتی را جذب می کند. برانکو در این باره گفت: 
گادوین منشا، علوان زاده و یک بازیکن دیگر از پرسپولیس 
رفته اند. نادری به صورت قرضی به پرسپولیس آمده است و 
در مراحل پایانی توافق با بودیمیر بازیکن خارجی هستیم. 
بودیمیر در حال حاضر مورد نیاز ما اســت چون او بازیکن 
محوطه ۶ قدم اســت و گل می زند و حداقل تا اان می زده 

اســت. قد او باای ۱۹۰ سانتیمتر است و انتظار دارم راحت 
و سریع خودش را با نحوه بازی ما تطبیق بدهد. برای همین 
کفه ترازو به ســمت بودیمیر رفت نه قوچان نژاد نه اینکه او 
ُکروات اســت. البته او را به خوبی می شناسم. خیلی طرفدار 
آوردن بازیکن خارجی نیســتم ولی همــه چیز به بودجه 

باشگاه بستگی دارد. 
برانکو ادامه داد: کا ســه بازیکن خارجی داریم. بشار، 
رادوشوویچ و اگر بشود بودیمیر. او بازیکن باتجربه است و در 
فوتبال دنیا بوده اســت. رادو هم دروازه بان خوبی است که 
هدفمند او را به عنوان جانشین بیرانوند آورده ایم. بشار هم 
بازیکن جوان و آینده داری اســت. وی درخصوص شریفی 

گفت: شــریفی مهاجم صرف نیســت. او بازیکن کناره ها و 
هافبک نفوذی است مثل ترابی.

چرا گادوین منشا را کنار گذاشتید؟
سرمربی پرسپولیس درباره کنار گذاشتن گادوین منشا 
گفت: این تصمیم من بوده اســت. طبیعی اســت که من 
تصمیم می گیرم. هیچ شکی نداریم که منشا خدمت زیادی 
به پرسپولیس کرد. از همینجا از این بازیکن تشکر می کنم 
اما پرسپولیس باشگاهی اســت که مدام دنبال بهترها و با 
کیفیت ترها اســت. شاید روش بازی پرسپولیس جوابگوی 
منشــا نبوده اســت. اینکه فلســفه و دیدگاه پرسپولیس 
درســت بوده است را نتایج نشان داده است. ما فلسفه خود 
را عوض نمی کنیم نه بــه خاطر یک بازیکن و نه به خاطر 
یک شکســت. بلکه بیشتر و محکمتر با روش خودمان کار 
می کنیم. از منشا انتظارات بیشتری داشتیم. او در ۲۵ بازی 
که داشــته ۲ گل زده اســت. به فــواد و الدحیل. ما از او 
قدردانی می کنیم. باشــگاه مسیر خودش را دارد. منشا هم 

مسیر خودش را دارد. 
منتظر طارمی نمی مانیم

سرمربی پرســپولیس درباره مطرح شــدن نام مهدی 
طارمی برای بازگشــت به این تیم، یادآور شد: نمی دانم این 
صحبت ها از کجا و توسط چه کسانی شروع شد. مدیر برنامه 
او اصا باشگاه نیامده و پیشنهادی نداده است. فکر می کنید 
الغرافه مجانــی او را آزاد می کند که بیاید؟ قطعا خیر. این 
پروسه ای است که نمی توانم منتظرش بمانم. پرسپولیس از 
تیم الغرافه بهتر است. شاید او دو برابر پرسپولیس در الغرافه 
قرارداد داشته باشد. اطاع و پیشنهاد رسمی درباره طارمی 
ندارم. از طریق سایت ها و رسانه ها این مطلب عنوان می شود. 

دیگر به طارمی فکر نمی کنیم. 

برانکو در نشست خبری اعام کرد

پرسپولیس با یک ملی پوش تیم دوم آسیا شد
به یاد شهید ابراهیم امیرعباسیانتظار دارم ایران به فینال جام ملت ها برسد

نوزاِدقنداقهایکهبادعایمادر
درنوجوانیسربازامامشد

شــهید ابراهیم امیرعباســی بیســت  ودوم 
شهریورماه ۱۳۴۱ دیده به جهان گشود.

پنج، شش ماهه بود که امام خمینی فرمود: 
سربازهای من در قنداقه ها هستند و روی خاک ها 
بــازی می کنند. مادرش می شــنود ابراهیم را رو 
به قبله بر دســت می گیرد و از اعماق وجود دعا 
می کنــد و می گوید: خدایا ایــن بچه را هم یکی 
از ســربازان روح اه قرار بده. پس از مدتی همراه 

یک تیم با مســئولیت محمود کاوه جهت پاســداری قسمتی از بیت حضرت 
امام)ره( به جماران مأمور شــدند. در روزهای آغازین جنگ وقتی استعداد او 
برای دیده بانی توســط شهید حسن باقری و سیدعلی حسینی کشف شد او را 
برای گذراندن دوره های نقشــه خوانی و دیده بانی به اصفهان فرستادند و او در 
تمام مراحل سخت و طاقت فرسای آموزشی مقام اول را کسب کرد و با سمت 
مسئول گروه دیده بان های خراسان به جبهه بازگشت. ابراهیم در نوزده سالگی 
شــریک و یاوری صبور برای زندگی آسمانی خود برگزید و چند روزی به تولد 
تنها فرزندش مانده بود که بار دیگر در امتحانی ســخت تر عشق بر عقل پیروز 
شــد و ابراهیم را راهی آتشــی دیگر در ارتفاعات دوپازا نمود و اول تیرماه ۶۱ 
راهوار شــهادت، او را به گلستانی ابدی سپرد. فرازی از وصیت نامه: در پادگان 
نشسته بودم، فرمان آمد؛ درخت انقاب خون می خواهد؛ می روم تا تشنگی او 

را فرو بنشانم. ان شاء اه به توفیق و فضل خداوند.

حدیث دشت عشق

اسامی بازیکنان تیم پرسپولیس برای نیم فصل دوم 
اســامی ۲۶ بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس برای نیم فصل دوم اعام شــد. 
برانکو ایوانکوویچ برای شــروع نیم فصل دوم اســامی بازیکنان تیم پرسپولیس را 
اعام کرد. بازیکنان این تیم به شــرح زیر هســتند: ۱-علیرضا بیرانوند ۲-بوژیدار 
رادشویچ ۳-حســین ماهینی ۴-مهدی شیری ۵-ســیدجال حسینی ۶-شجاع 
خلیل زاده ۷-علی مصلــح ۸-کمال کامیابی نیا ۹-محســن ربیع خواه ۱۰- احمد 
نوراللهی ۱۱- امید عالیشــاه ۱۲- محمد انصاری ۱۳- سروش رفیعی ۱۴- مهدی 
ترابی ۱۵- مهدی شــریفی. اسامی بازیکنان زیر ۲۵ سال هم به شرح زیر است:۱- 
علی علیپور ۲- ســیامک نعمتی و ۳- آدم همتی. اســامی بازیکنان زیر ۲۳ سال 
پرسپولیس هم به این شرح اســت: ۱- ابوالفضل درویش وند ۲- محمد نادری ۳- 
بشار رسن ۴- سیدمحمد احسان حسینی ۵- حمید طاهرخانی ۶- سعید حسن پور 

۷- محمدامین اسدی و ۸- سعید کریمی.
اماراتی ها به دنبال وسوسه کردن رونالدو

یک باشــگاه اماراتی قصد دارد رقم دو برابر یوونتوس را به کریستیانو رونالدو 
بدهد تا او را وسوسه کند.

به گزارش اسپورت ۲۴، کریستیانو رونالدو بعد از جدایی از رئال مادرید پیراهن 
یوونتوس را بر تن کرد. این فوق ســتاره پرتغالی قرارداد چهار ساله با بیانکونری ها 
امضا کرده است و برای هر فصل ۳۰ میلیون یورو دریافت می کند. سایت اسپورت 
۲۴ به نقل از entrelineas نوشت که یک باشگاه اماراتی قصد دارد که با پیشنهادی 
وسوسه انگیز رونالدو را در سال های پایانی دوران فوتبالش به لیگ این کشور آورد. 
اسپورت ۲۴ نوشت: رونالدو با چند تاجر سرشناس اماراتی رابطه بسیار خوبی دارد 
و باشــگاه حاضر است دو برابر دستمزد این بازیکن در یوونتوس را به او بدهد و با 

حقوق سالیانه ۶۰ میلیون یورو او را وسوسه کند.
تراکتورسازی، فعال ترین تیم در نقل و انتقاات

با جذب استوکس، کنستانت، موسوی و اخباری تراکتور به فعال ترین تیم نقل 
و انتقاات تبدیل شده است.

سرخپوشان تبریزی با حضور فعال در نقل و انتقاات بهترین بازیکنان داخلی 
را جذب کرده و با خرید مهره های باکیفیت خارجی، بر ســطح کیفی تیم خود 
می افزاینــد. آنها در تابســتان کاپیتان های تیم ملی را جــذب کردند و حاا در 
زمســتان به دنبال برطرف کردن مشــکات تیم خود هستند. آنتونی استوکس 
نخســتین بازیکنی بود که در زمستان به جمع تراکتوری ها اضافه شد. او که در 
نیــم فصل اول با ۸ گل دومین گلزن برتر لیگ بود، ناگهان به دلیل مشــکات 
شــخصی بار سفر بست و به بریتانیا رفت اما در زمستان تصمیم گرفت بار دیگر 
پیراهن تیم تراکتورســازی را بر تن کند و در ورزشگاه یادگار امام به زمین برود. 
تراکتوری ها پس از بازگشــت دوباره به ســراغ هافبک دفاعی سابق تیم میان 
رفتند. کوین کنســتانت که دو فصل در تیم میان حضور داشت، در استانبول با 
زنوزی قرارداد بست تا تراکتور پرستاره تر از قبل شود. پس از جذب یک هافبک 
دفاعی، شایعات چند ماه اخیر رنگ واقعیت به خود گرفتند و احمد موسوی نیز 
به تراکتور پیوست. این مدافع چپ که درخشش خوبی در نیم فصل اول داشت، 
با بازیکن مازاد تیم ســرخپوش تبریزی یعنی یوســف سیدی معاوضه شد. چند 
ســاعت پس از انتشار این خبر، محمدرضا اخباری به تبریز رفت تا خرید بعدی 
تراکتور شــود. اخباری که دو فصل خوب را با تبریزی ها داشــت، با قراردادی ۴ 
ســاله راهی این تیم شد تا دیگر تراکتوری ها نگرانی از بابت پست دروازه بان هم 
نداشته باشند و حاا ۲ گلر با عملکردهای قابل قبول را در اختیار دارند. در نقل 
و انتقاات زمســتانی و در شرایطی که هنوز سرخابی ها فعالیت خود برای خرید 
ستاره ها را آغاز نکرده اند، تراکتورسازی تبریز یکی پس از دیگری بازیکنان مورد 
نیــاز را جذب کرد و حــاا در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز دوباره لیگ، فرصت 

آماده سازی را خواهد داشت.

مراسم سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی به 
رسم هر ساله با شکوه خاصی در قبرستان ابن بابویه 

شهرری و بر سر مزار آن مرحوم برگزار شد.
 مراســم پنجــاه و یکمین ســالگرد درگذشــت 
جهــان پهلوان تختــی با حضور تعدادی از مســئوان 
ورزش،پیشکســوتان کشــتی و عاقمندان به رســم و 
سلوک پهلوان کشتی ایران بر ســر مزار آن مرحوم در 
قبرســتان ابن بابویه شهرری برگزار شد. در این مراسم 
تعدادی از شــاعران بر سر مزار تختی اشعاری را در مدح 
تختی و مردم داری و مرام پهلوانی وی ســرودند که با 

اســتقبال مردم همراه بود. همچنین تصاویر تختی توســط تعدادی از دوســتداران وی میان جمعیت حاضر در مراســم 
پخش شــد. ســید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در این مراسم اظهار داشت: پهلوان کسی است که دائما 
با ضعیف ترین اقشار مردم در ارتباط باشد.از خودگذشتگی و ایثار دیگر خصلت تختی بود. معرفت جویی به جای منفعت 
جویــی از دیگــر خصلت های مهم تختی بود. در دنیای بدی زندگی می کنیم. عده ای در بازار و یا حوزه های دیگر از جیب 
مردم برای خودشان می زنند اما تختی دنبال نام و نان برای خودش نبود. رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: هیچ وقت 
یک پهلوان در ذهن و باور مردم فراموش نمی شــود. پانصد سال هم بگذرد تختی از یاد مردم نمی رود چه برسد به پنجاه 

سال. تختی ماندگار تاریخ خواهد بود و هیچ گاه از قلب مردم نمی رود.

برگزاریمراسمسالگردتختیباحضورمردم،پیشکسوتانومسئوان
پرونده افرادی که داوطلب حضور در انتخابات ســه فدراســیون کاراته، جودو و ووشو شده اند در نوبت 

بررسی در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش قرار دارد.
مهلت قانونی که برای نام نویســی از کاندیداهای ریاست سه فدراســیون کاراته، جودو و ووشو تعیین شده بود، چند 
روزی اســت که به پایان رسیده و تعداد افرادی که کاندیدای حضور در انتخابات این فدراسیون ها شده اند، مشخص شده 
اســت. بر اساس ثبت نام صورت گرفته از افراد متقاضی، برای فدراسیون کاراته که به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان با سرپرست اداره می شود، ۲۳ نفر ثبت نام کردند که البته از میان آنها کیکاووس سعیدی خزانه دار کمیته ملی 
المپیک کناره گیری کرد. همچنین برای فدراسیون جودو هم آرش میراسماعیلی، مسعود حاجی آخوندزاده، عباس فاح، 
عبداه جعفری، ابوالفضل حیدریان، داود میقانی، وحید زارع نژاد، امیرحسین سیاحی، توفیق کابلی، مازیار ناظمی، مهدی 
درخشنده و منصور عبدی ۱۲ کاندیدایی هستند که در مدت قانونی تعیین شده برای حضور در انتخابات نام نویسی کردند. 
فدراسیون ووشو و انتخابات پیش روی این فدراسیون اما تنها دو کاندیدا دارد. مهدی علی نژاد رئیس  فعلی و امیرعباس 

لشگری رئیس  کمیته پزشکی ووشو آسیا و ایران تنها کاندیداهای ریاست فدراسیون ووشو هستند. 
پرونــده ایــن ۳۶ کاندیــدا در نوبت بررســی در کمیته تطبیــق وزارت ورزش قــرار دارد. این کمیته به ریاســت 
محمدرضا داورزنی و به منظور بررســی صاحیت مدیریتی کاندیداها برای احراز ریاســت فدراسیون براساس تبصره اول 
و دوم ماده ۶ آئین نامه انتخابات فدراســیون ها تشــکیل می شــود. داشتن مدرک کارشناسی ارشــد و دو سال مدیریت 
ورزشــی از مهم تریــن موارد مورد بررســی این کمیته اســت. البته هنوز زمان برگزاری کمیســیون تطبیق مشــخص 
 نیســت اما پرونده کاندیداها در صورت تائید در این مرحله برای بررســی صاحیت آنهــا در اختیار مراجع ذیصاح قرار 

می گیرد.

پرونده۳۸کاندیدایریاستدرنوبتبررسیکمیسیونتطبیقوزارتورزش

*تیــم ملی فوتبــال چین در نخســتین دیدار خــود در هفدهمین دوره 
رقابت های جام ملت های آســیا برابر قرقیزستان به برتری دست یافت.در ادامه 
رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا در امارات، از ساعت ۱۴:۳۰ دیروز به وقت 
تهران تیم ملی چین در ورزشگاه »خلیفه بن زاید« شهر العین برابر قرقیزستان 

قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید.
برخاف تصورها قرقیزستان که اولین حضور خود را در جام ملت ها تجربه 
می کرد، توانست بازی بهتری به نمایش بگذارد. ویتالیج لوکس مهاجم قرقیزها 
دو موقعیت خوب گلزنی را در این نیمه از دست داد و نتوانست دروازه چین را باز 
کند. در نهایت در اواخر نیمه نخست، اخلیدین اسرائیلوف توانست با شوتی زیبا 
دروازه چین را باز کند و اولین گل تاریخ تیم ملی کشورش را در جام ملت های 
آسیا به ثمر برساند و نیمه نخست با برتری یک بر صفر قرقیزها خاتمه یافت.در 
آغاز نیمه دوم چینی ها کمی بهتر از نیمه نخست بازی کردند. در دقیقه ۵۱ به 
شکل عجیبی دروازه قرقیزستان باز شد. ماتیاس دروازه بان قرقیزستان به شکلی 
عجیــب دروازه خودی را باز کرد تا بازی یک بر یک شــود.وو لی در دقیقه ۷۰ 
می توانست با ضربه سر دروازه قرقیزستان را باز کند که این موقعیت نیز از دست 
رفت. لی یک دقیقه بعد هم یک موقعیت دیگر را از دست داد تا ضعف چینی ها 

در حمله بیش از پیش نمایان شود. 
با این حال یو دابائو در دقیقه ۷۸ موفق شد با عبور از دروازه بان قرقیزستان 
دروازه این تیم را باز کند تا چینی ها با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برســند.این 
بازی از گروه C و با قضاوت »محمد ابراهیم محمد« از امارات برگزار شد که این 
داور به »کایرات ژیرگالبک« از قرقیزستان کارت زرد نشان داد.در دیگر بازی این 

گروه تیم های کره جنوبی و فیلیپین به مصاف هم رفتند.
* نماینده داوری ایران در جام ملت های آســیا، دیدار ژاپن و ترکمنستان 
را قضــاوت می کند. در ادامه دور نخســت جام ملت های آســیا دو تیم ژاپن و 
ترکمنستان در گروه F چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف هم می روند.در همین 
راستا کنفدراسیون فوتبال آسیا،  علیرضا فغانی را به عنوان داور و رضا سخندان و 
محمدرضا منصوری را به عنوان کمک ها برای قضاوت در این دیدار انتخاب کرد 
تا نماینده داوری ایران در جام ملت های آسیا، نخستین قضاوتش را انجام دهد. 
* ســرمربی تیم ملی عراق پیش از دیدار با ویتنام اعام کرد که امیدوار به 
قهرمانی در جام ملت های آسیا است.تیم ملی عراق امروز از ساعت ۱۷ به وقت 
تهــران در اولین دیدارش در مرحله گروهی جام ملت های آســیا ۲۰۱۹ مقابل 
ویتنام قرار می گیرد.کاتانچ، ســرمربی تیم ملی عراق در نشست خبری پیش از 
دیدار با ویتنام گفت: ما احساس فشار زیادی را روی خودمان حس می کنیم و به 
هیچ وجه دفاعی بازی نمی کنیم. هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. به نسل 
۲۰۰۷ تبریک می گویم. اکنون تیم ما در داســتان جدیدی قرار دارد. وی افزود: 
امیدواریم دست آورد سال ۲۰۰۷ را بتوانیم تکرار کنیم. نتایج به دست آمده در 
گروه های دیگر تاثیری بر عملکرد ما نخواهد داشــت و ما بازی خودمان را انجام 
می دهیم. ما به هیچ تیمی بی احترامی نمی کنیم و از هیچ تیمی نیز نمی ترسیم.

* فدراســیون فوتبال امارات می خواهد دیدار تیم ملی این کشور برابر هند 
را رایگان کند تا هواداران اســتقبال خوبی از این دیدار داشــته باشند.تیم   ملی 
فوتبال امارات در نخستین دیدار خود برابر بحرین با تساوی یک بر یک متوقف 
شــد.امارات در دیدار دوم به مصاف هند می رود که در دیدار نخستش تایلند را 
مقتدرانه شکست داد.تیم میزبان برای کشــاندن هواداران خود به ورزشگاه در 
دیــدار دوم برابر هند قصد دارد که ورود هوادارانش را رایگان کند تا اســتقبال 

بسیار خوبی از این بازی شود.
* تیم   ملی فوتبال ســوریه در دیدار نخست برابر فلسطین با تساوی بدون 
گل متوقف شــد.در این دیدار اوســامه اومری، هافبک کلیدی تیم   ملی سوریه 
مصدوم شــد و نتوانســت به بازی ادامه دهد.کادر پزشکی سوریه اعام کرد که 
آســیب دیدگی اومری جدی اســت و او رباط صلیبی پاره کــرده تا ادامه جام 

ملت های آسیا ۲۰۱۹ را از دست بدهد.
* بعد از شکســت ســنگین و دور از انتظار تایلند برابر هند که با نتیجه ۴ 
بر یک رقم خورد، میلوان راجواچ، ســرمربی تیم   ملی فوتبال تایلند از ســمت 
خود اخراج شد. طبق اعام رئیس فدراسیون این کشور، سیریساکا یوتخاکتایی 
هدایت تیم مالی فوتبال تایلند را در ادامه دیدارهای جام ملت های آســیا را بر 
عهده خواهد داشــت. تایلند باید در بازی دوم خود در جام ملت های  آســیا به 

مصاف بحرین برود.
* تیم های فوتبال فلسطین و سوریه در مرحله گروهی جام ملت های فوتبال 
آســیا در ورزشگاه شارجه به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی بدون گل 
به پایان رسید.فلسطینی ها در شرایطی در این بازی به مساوی دست یافتند که 
ســوری ها حمات زیادی را با خربین و سوما تدارک دیدند و این تیم از دقیقه 
۶۹، ۱۰ نفره شــده بود اما موفق شــدند دروازه خود را بسته نگه دارند تا اولین 
امتیاز خود در رقابت های جام ملت های آسیا را بدست آورند.فلسطینی ها در جام 
ملت های ۲۰۱۵ اســترالیا هم حضور داشتند اما در گروه خود با ۳ باخت مقابل 

ژاپن، عراق و اردن از این رقابت ها کنار رفتند.
*شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از کودکان تایلندی مشهور 
به »کودکان غار« تجلیل کرد و برای آنها لوح یادبودی دارد.این کودکان از سوی 
فدراسیون فوتبال تایلند برای تماشای بازی با هند در جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ 
به امارات آمده بودند. این ۱۲ نوجوان تایلندی و مربی آنان بیش از دو هفته بر 

اثر سیاب موسمی در غاری در تایلند محبوس شده  بودند.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

 آخرین رده بندی اعام شــده از سوی فدراسیون جهانی حکایت از حضور ۳ ایرانی در جمع بهترین های 
وزن خود دارد.

ســایت رسمی فدراســیون جهانی تکواندو همزمان با آغاز سال ۲۰۱۹ میادی، رده بندی المپیکی تکواندوکاران را تا 
پایان ســال ۲۰۱۸ اعام کرد که امتیازات این رنکینگ تا پایان ماه »دسامبر« لحاظ شده است. در این رنکینگ امتیازات 
ماه »ژانویه« ســال ۲۰۱۵ به طــور کل از جدول رده بندی حذف و از امتیازات ماه های دیگر از این ســال ۷۵ در صد کم 
شــده اســت؛ امتیازات ۲۰۱۶، ۵۰ درصد )ماه »ژانویه« ۷۵ درصد(؛ امتیازات ۲۰۱۷، ۲۵ درصد)ماه »ژانویه« ۵۰ درصد( 
کاهش پیدا کرده و از امتیازات ماه »ژانویه« ســال ۲۰۱۸ نیز ۲۵ درصد کســر شده است.آخرین رویدادی که ملی پوشان 
تکواندو کشــورمان در گروه مردان درآن شــرکت کرده اند فینال مسابقات گرندپری بود اما در گروه زنان نمایندگان ایران 
پس از تورنمنت کره جنوبی در هیچ رویدادی شرکت نکردند؛ امتیازات بازی های آسیایی نیز هنوز محاسبه نشده است. در 
رده بندی اعام شده، آرمین هادی پور نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم کشورمان با ۸۵/۲۹۶ امتیاز همچنان در رده چهارم قرار 

دارد. فرزان عاشورزاده دیگر تکواندوکار کشورمان در این وزن نیز با ۲۴/۲۲۱ امتیاز در رده هشتم جای گرفت.

سهتکواندوکارایراندرجمع10نفربرتردنیا
رئیس  اسبق فدراسیون های والیبال و کشتی تاکید کرد: اگر مسئوان کشور به شیوه تختی عمل کنند و 

او را سرمشق خود قرار دهند همه مشکات مردم حل خواهد شد.
محمدرضا یزدانی خرم رئیس  اســبق فدراســیون های والیبال و کشتی که مدتی ریاست شــرکت دخانیات ایران و 
پارس خودرو را نیز عهده دار بوده است با حضور بر سر مزار جهان پهلوان تختی، مردمی بودن و دلسوز مردم بودن را عامل 

محبوبیت و زنده ماندن نام تختی پس از نیم قرن دانست.
 وی با بیان اینکه مردم تختی را دوســت دارند و به او عشــق می ورزند گفت: اگر می بینید هر ســاله جمعیت انبوه 
 مــردم بر ســر مزار تختی می آینــد و نام و خاطره او را زنده نگه داشــته اند حکایت از محبوبیــت تختی و مردمی بودن 

اوست.
یزدانی خرم افزود: تختی یک الگو به معنای واقعی است و مسئوان کشور اگر شیوه زندگی تختی را سرمشق خود قرار 
دهند همه مشکات مردم و جامعه حل خواهد شد. تختی همیشه به فکر حل مشکات مردم و نیازمندان بود و هیچ وقت 

چیزی را برای خود نخواست.

یزدانیخرم:مسئوانبهروشتختیعملکنندمشکاتحلمیشود

آگهی تجدید 
مناقصه عمومی 

»نگهداری فضای سبز«
شــهرداری دامغان در نظر دارد به استناد 
مجوز شورای محترم اسامی شهر، نگهداری از 
فضای سبز بلوارها و میادین سطح شهر دامغان 
را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد 

شرایط ذیل واگذار نماید:
- فعال در حوزه ایجاد و نگهداری فضای سبز.

- گواهینامه تایید صاحیت از مراجع ذیربط.
- داشتن سوابق مفید و رضایتمندی کارفرمایان 

پیشین.
لــذا از کلیه اشــخاص حقوقی واجد شــرایط 
درخواست می گردد از تاریخ انتشار آگهی جهت 
دریافــت اســناد مناقصه به امــور قراردادهای 
شــهرداری مراجعه نموده و حداکثــر تا پایان 
وقت اداری روز شــنبه مورخ 97/10/29 نسبت 
به تحویل پاکتهای پیشــنهادی بــه دبیرخانه 
شهرداری دامغان و دریافت رسید اقدام نمایند.

تلفــن تماس و آدرس ســایت جهت کســب 
اطاعات بیشتر:

023-35256115
www.damghan.ir
شهرداری دامغان

شرکت تعاونی تهیه و توزیع مصالح فروشان تهران
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

)نوبت دوم(
از کلیه اعضا محترم دعوت می شــود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت 
دوم( که راس ســاعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/11/2 در محل شرکت تعاونی 
بــه آدرس تهران خیابان انقاب کوی کندوان کوچه مهرانی پاک 12 برگزار می شــود 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- بــه لحاظ اعتراض برخی از اعضاء و پیشــنهاد آنها به هیئت مدیره، قطع اخذ کارمزد 
در تهیه کاای اعضا از شــرکت تعاونی کمافی السابق، ولیکن تامین هزینه های جاری با 
نظر و تصویب هیئت مدیره از منابع مالی موجود در شرکت تامین شود و اصاح ماده 14 

آئین نامه معامات و توزیع کاای تعاونی بشرح ذیل:
ماده 14- کاای تهیه شده توسط شرکت تعاونی پس از مشخص شدن قیمت تمام شده 
برای اعضا تعاونی توزیع خواهد شد و در صورت داشتن تخفیف کاا از طرف شرکت های 
فروشنده کاا با نظر و تصویب هیئت مدیره بخشی یا تمامی تخفیفات کاا به اعضائی که 

کااهای تحویلی کارخانجات را از شرکت تعاونی تهیه نموده اند اختصاص داده می شود.
2- عزل احدی از بازرســان قانونی شــرکت تعاونی تهیه و توزیع مصالح فروشان تهران 

با توجه به گزارش هیئت مدیره که به سمع حاضرین در مجمع عمومی خواهد رسید.
توجه:

1- ضمنًا چنانچه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند جهت اعمال رأی 
نسبت به تنظیم وکالت نامه تا قبل از روز مجمع طبق مقررات موضوعه با مراجعه وکیل و 

موکل همراه با یکدیگر به امور اداری )هیئت مدیره( شرکت اقدام نمایند.
2- هر عضو می تواند حداکثر وکالت سه نفر و غیر عضو وکالت یک نفر را پذیرا باشد.

هیئت مدیره

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 115 آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشــار 
این آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار متهم مهناز آهنگر فرزند ولی اله به 
اتهام کاهبرداری که به لحاظ مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده است احضار 
می گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از نشر این آگهی در این دادیاری حاضر شده و از اتهام 
منتســبه در پرونده کاسه 970708 شــعبه هفتم دادیاری اندیمشک موضوع شکایت آقای 
سجاد مرادی فرزند میرزا حسین از خود دفاع نماید. و اا در صورت عدم حضور متهم یا عدم 

اعام عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب را اتخاذ خواهد کرد.
دادیار شعبه هفتم دادسرای اندیمشک - علی پور الوار

آگهی اباغ نظریه کارشناس
با عنایت به اینکه در پرونده کاســه 970096 شــعبه ششم 
حقوقــی اهواز موضــوع تقســیم ترکه مربوط بــه خواهان 
عبدالحسین هاشمی و خوانده حبیب هاشمی مجهول المکان 
نظریه کارشناســی اخذ شده اســت لذا مراتب یک نوبت در 
جراید کثیراانتشــار آگهی تا ظرف مهلت 7 روز پس از نشر 
آگهــی به این مرجع مراجعه و ضمن اعام آدرس کامل خود 
نسخه ای از نظریه کارشناس را دریافت و هرگونه مطلبی نفیا 

و یا اثباتا دارند به این مرجع اعام نمایند.
مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی اهواز 
 نظری نژاد

نشانی: اهواز - اول خرمکوشک

»آگهی اباغ 
مفاد دادخواست و ضمائم«

بانک مهر اقتصاد بــا وکالت آقای حیدر تری زنگنه دادخواســت به طرفیت آقایان 
محسن امیری و صادق بشنام بخواســته مطالبه وجه به مبلغ 130/000/000 
ریال بعاوه کلیه خسارات دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه تقدیم کرده است 
که به این شــعبه ارجاع به شماره 970172/35 حقوقی به ثبت رسیده است حسب 
تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مســتندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک 
نوبت در یکی از روزنامه  های کثیراانتشار درج و از نشر آگهی  در روز یکشنبه مورخ 
97/11/28 ساعت 9 در جهت دادرسی در شعبه شورای حل اختاف مجتمع شماره 
دو حضور یابد و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و یا دریافت نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل از جلسه 
دادرســی اعام نماید. بدیهی اســت در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال ایحه 

دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه ۳۵ شورای حل اختاف 
مجتمع شماره  دو اهواز

آگهی فقدان
ســند مالکیت به شماره مسلسل 640390-ه/91 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین تحت پاک 58 فرعی از پاک 
88 اصلی موســوم به شهرباز واقع در بخش ده قزوین ذیل 
7941 صفحه 397 دفتر اماک جلد 56 به نام آقای شیرزاد 
حیدری فرزند جمشید دارای شــماره شناسنامه 31 ثبت و 
صادر گردید ســپس نامبرده با ارایه دو برگ استشــهادیه 
تنظیمی دفترخانه 39 بوئین زهرا و برابر درخواســت شماره 
1397/1149 - 97/6/15 اظهــار نموده که ســند مالکیت 
فوق ااشــاره مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی 
نموده اســت لذا مراتب در اجرای تبصــره یک الحاقی به 
مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب 53/11/20 در یک 
نوبت آگهی می گردد تا هرکسی نسبت به ملک مورد آگهی 
ادعایی دارد از تاریخ انتشــار به مــدت 10 روز ضمن ارائه 
مستندات خود مراتب اعتراض را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امــاک آوج ارائه چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض واصل 

نگردد سند المثنی صادر و تسلیم خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان آوج  
قدیم آبادی

آگهی فقدان
ســند مالکیت به شــماره مسلســل 640386- ه/ 91 نسبت به 
ششــدانگ یک قطعه باغ مشــجر تحت پاک 54 فرعی از 
پاک 88 اصلی موســوم به شهرباز واقع در بخش ده قزوین 
ذیل 7937 صفحه 385 دفتر اماک جلد 56 بنام آقای شیرزاد 
حیدری فرزند جمشید دارای شماره شناسنامه 31 ثبت و صادر 
گردید ســپس نامبرده با ارایه دو برگ استشــهادیه تنظیمی 
دفترخانه 39 بویین زهرا و برابر درخواست شماره -97/6/15
1397/1151 اظهار نموده که سند مالکیت فوق ااشاره مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند المثنی نموده است لذا مراتب 
در اجــرای تبصره یک الحاقی به مــاده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مصــوب 53/11/20 در یک نوبت آگهی می گردد تا هر 
کسی نسبت به ملک مورد آگهی ادعایی دارد از تاریخ انتشار 
به مدت 10 روز ضمن ارائه مســتندات خود مراتب اعتراض 
را کتبا به اداره ثبت اســناد و اماک آوج ارائه چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراض واصل نگردد ســند المثنی صادر و تسلیم 

خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان آوج 
قدیم آبادی

آگهی فقدان
سند مالکیت به شماره مسلسل 640387-   /91 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین تحت پاک 55 فرعی از پاک 
88 اصلی موسوم به شهرباز واقع در بخش ده قزوین ذیل 
7938 صفحه 388 دفتر اماک جلد 56 به نام آقای شیرزاد 
حیدری فرزند جمشــید دارای شماره شناسنامه 31 ثبت و 
صادر گردید. ســپس نامبرده با ارایه دو برگ استشــهادیه 
تنظیمی دفترخانه 39 بوئین زهرا و برابر درخواســت شماره 
1397/1150 - 97/6/15 اظهار نموده که ســند مالکیت 
فوق ااشاره مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی 
نموده اســت، لذا مراتب در اجــرای تبصره یک الحاقی به 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب 53/11/20 در یک 
نوبت آگهی می گردد تا هر کســی نســبت به ملک مورد 
آگهی ادعایی دارد از تاریخ انتشــار به مدت 10 روز ضمن 
ارائه مســتندات خود مراتب اعتراض را کتبًا به اداره ثبت 
اسناد و اماک آوج ارائه چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض 

واصل نگردد سند المثنی صادر و تسلیم خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان آوج 
قدیم آبادی

ه

اباغ اجرائیه
پرونده کاسه 9609988163300760 حوزه شماره 123)ویژه حصر وراثت( شورای حل اختاف مجتمع 

امام حسن مجتبی)ع( شهر همدان تصمیم نهایی شماره 9709978163300593
خواهان: آقای حمیدرضا حیدری ازندریانی فرزند محمدعلی به نشانی استان همدان- شهرستان همدان- 

شهر همدان- بلوار مدنی- نبش 15 فروردین پ 82
خواندگان: 1- آقای محمد رازقی 2- آقای محمد فرمانی فرزند احمد همگی به نشانی

خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارات دادرسی
گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شعبه و اعام ختم رسیدگی 

به شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقای حمیدرضا حیدری ازندریانی فرزند محمدعلی به طرفیت 1- آقای محمد 
فرمانی فرزند احمد 2- آقای محمد رازقی به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت وجه یک فقره چک به شــماره 768851 به تاریخ 95/11/19 به مبلغ 85/860/000 ریال به 
عهده بانک ملی و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تأدیه، نظر به تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان 
و ارائه رونوشت مصدق از چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با عنایت به اینکه وجود 
اصل چک در ید خواهان دلیل بر اشــتغال ذمه خواندگان بوده و نامبردگان علیرغم اباغ قانونی)نشر 
آگهی( در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و دلیل و مدرکی نیز در جهت برائت ذمه خویش به این مرجع 
ارائه نکرده اند. لذا قاضی شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده دعوای خواهان را محمول بر صحت 
دانسته و به استناد مواد 198 و 502 و 515 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور مدنی و نیز مواد 249 و 310 و 313 از قانون تجارت و نیز تبصره 2 قانون صدور چک حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 850/860/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
مبلغ 2/123/250 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 
768851-95/11/19 تا زمان اجرای حکم که در واحد اجرای احکام بر اســاس شــاخص نرخ تورم 
اعامی از سوی بانک مرکزی محاسبه از خواندگان اخذ و در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای 
صادر شده غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 

ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی، حقوقی شهرستان همدان می باشد.
قاضی شعبه ۱۲۳ شورای حل اختاف همدان
 سیدامیرحسین حسینی اخگر

اباغ اجرائیه
پرونده کاسه 9609988163300760 حوزه شــماره 123 )ویژه حصر وراثت( شورای حل اختاف 

مجتمع امام حسن مجتبی)ع( شهر همدان تصمیم نهایی شماره 9709978163300593 
خواهان: آقای حمیدرضا حیدری ازندریانی فرزند محمدعلی به نشــانی اســتان همدان- شهرستان 

همدان- شهر همدان- بلوارمدنی- نبش 15 فروردین- پ 82 
خواندگان: 1- آقای محمد رازقی 2- آقای محمد فرمانی فرزند احمد همگی به نشانی 

خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2-  مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارات دادرسی 
گردشــکار: خواهان دادخواستی به  خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شــعبه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شعبه و اعام ختم 

رسیدگی به شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقای حمیدرضا حیدری ازندریانی فرزند محمدعلی به طرفیت 1- آقای محمد 
فرمانی فرزند احمد 2- آقای محمد رازقی به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت وجه یک فقره چک به شــماره 768851 به تاریخ 95/11/19 به مبلغ 85/860/000 ریال به 
عهده بانک ملی و خســارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به تقدیم دادخواست ازناحیه خواهان 
و ارائه رونوشت مصدق از چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با عنایت به اینکه وجود 
اصل چک در ید خواهان دلیل بر اشــتغال ذمه خواندگان بوده و نامبردگان علیرغم اباغ قانونی )نشر 
آگهی( در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و دلیل و مدرکی نیز در جهت برائت ذمه خویش به این مرجع 
ارائه نکرده اند. لذا قاضی شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده دعوای خواهان را محمول بر صحت 
دانسته و به استناد مواد 198 و 502 و 515 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و نیز مواد 249 و 310 و 313 از قانون تجارت و نیز تبصره 2 قانون صدور چک حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 850/860/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
مبلغ 2/123/250 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک 
768851- 95/11/19 تا زمان اجرای حکم که در واحد اجرای احکام براســاس شــاخص نرخ تورم 
اعامی از سوی بانک مرکزی محاسبه از خواندگان اخذ و در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رأی 
صادر شده غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 

ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی، حقوقی شهرستان همدان می باشد.
قاضی شعبه ۱۲۳ شورای حل اختاف همدان 
سیدامیرحسین حسینی اخگر

* پینگ پنگ بازان ایران در اولین اعزام بین المللی در ســال ۲۰۱۹ راهی مســابقات مجارســتان و پرتغال می شــوند. ابتدا 
نوشادعالمیان و امین احمدیان به همراه جمیل لطف اه نسبی سرمربی تیم ملی هفته آینده از ۲۵ دی در مسابقات مجارستان 
شرکت می کنند. پنج پینگ پنگ باز نیز ۲۴ بهمن در مسابقات پرتغال حاضر خواهند شد که در این مسابقات میعاد لطفی و 
امین میرالماسی با اسپانسر، امیر حسین هدایی و ندا شهسواری با حمایت فدراسیون شرکت می کنند و امین احمدیان هم با 
توجه به اینکه در لیگ اتریش فعالیت دارد خودش از همانجا راهی مسابقات می شود. نیما عالمیان به دلیل تداخل لیگ فرانسه 

با مسابقات مجارستان دراین رقابت شرکت نمی کند و در مورد مسابقات پرتغال هم هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است.
* با پیشــنهاد صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و با موافقت مســعود سلطانی فر، ۱۷ دی ماه به نام 
روز »پیشکســوتان ورزش« در شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان مطرح 
می شــود. هدف از نامگذاری این روز گرامیداشت مقام و جایگاه پیشکسوتان ورزش و تحکیم جایگاه بزرگان و 

بزرگداشت قهرمانان و ارزش ها و تحکیم پیوندهای دینی، فرهنگی، اجتماعی در جامعه است.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

برنامه بازی های مرحله گروهی
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

* عراق.....................................................ویتنام)ساعت۱۷- ورزشگاه زاید ابوظبی(
* عربستان........................... کره شمالی)ساعت ۱۹/۳۰ - مکتوم بن راشد دبی(

چهارشنبه۱۹ دی ۱۳۹۷ 
* ژاپن............................ترکمنستان)ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه آل نهیان ابوظبی(
* ازبکستان.....................................................عمان)ساعت ۱۷ - ورزشگاه شارجه(
* قطر........................................... لبنان )ساعت ۱۹:۳۰-ورزشگاه هزاع بن زاید(



قاچاق پوشاک 
یزد – خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان یزد از 

کشف پوشاک قاچاق در این شهر خبر داد.
سرهنگ محمدرضا مزیدی اظهار کرد: پلیس استان یزد یک دستگاه تریلی 
اســکانیا را که از جنوب کشــور عازم یزد بود به ظن حمل کاای قاچاق مورد 

بازرسی قرار داد.
مزیدی افزود: ماموران در بازرســی انجام شده بیش از 12 هزار ثوپ انواع 
پوشــاک خارجی قاچــاق به ارزش دو میلیارد ریال کشــف و یک متهم را نیز 

دستگیر کردند.
چای قاچاق

رشت - خبرنگار کیهان: جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان گیان از 
کشف چای قاچاق و غیربهداشتی در شهرستان لنگرود خبر داد.

ســرهنگ »علی اصغر امیری« اظهار داشت: مأموران این فرماندهی در پی 
اطاع از دپوی مقادیر زیادی چای قاچاق در یک انبار در شهرســتان لنگرود ، 
موضوع را بررسی و در تحقیقات خود موفق شدند انبار مذکور را شناسایی کنند.
وی در ادامــه افزود: مأموران با بازرســی از این انبار 60 تن چای قاچاق و 
غیربهداشتی به ارزش 9 میلیارد ریال کشف و یک متهم 37 ساله را نیز در این 

زمینه دستگیر کردند.
توقيف دام فاقد مجوز

قزوین – خبرنگار کیهان: سرپرست فرمانده انتظامي شهرستان »تاکستان« 
از توقیف یک دســتگاه کامیون حامل دام قاچــاق و فاقد مجوز حمل در این 

شهرستان خبر داد.
ســرهنگ »کورش عزیزی«، گفت: ماموران انتظامی بخش »ضیاءآباد« با 
اســتقرار در جاده ترانزیت »قزوین – زنجــان« و کنترل خودروهای عبوری به 
یک دستگاه کامیون »خاور« باري مشکوک و آن را برای بررسی متوقف کردند.
وی خاطر نشــان کرد: در بررســی از مدارک راننده مشخص شد وی فاقد 
مجوز حمل دام بوده و در بازرســي های صورت گرفته از این کامیون، 65راس 

گوسفند به ارزش یک میلیارد ریال فاقد مجوز حمل کشف شد.
 کشف مشروبات الکلی

ســاری – خبرنگار کیهان: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و سپاه چالوس از 
کشــف و امحای یکهزار و 200 لیتر مشــروبات الکلی داخلی و خارجی در این 

شهرستان خبر داد. 
سرهنگ جابرعسگری ، افزود: این میزان مشروبات الکلی با تاش  اطاعات 

نیروهای سپاه ناحیه کشف شد.
وی تصریح کرد: در ارتباط با کشفیات این میزان مشروبات الکلی پنج نفر 

دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. 
وی گفت: طبق قانون مشروب الکلی پس از کشف، به دستور مقام قضایی و 

با حضور مسئوان شهرستان و نماینده دادگستری معدوم شد.
حادثه رانندگی مرگبار

کرمانشــاه - ایرنا: رئیس پلیس راه استان کرمانشاه اعام کرد: در اثر حادثه 
رانندگی در جاده بیســتون به هرسین ســه نفر کشته و یک تن دیگر مصدوم 

شدند. 
ســرهنگ »محمد حیدری« اظهار داشت: این حادثه بین دو دستگاه وانت 

کاپرا و یک دستگاه کامیون رخ داد.
وی خاطرنشان کرد: این حادثه به دلیل توجه نکردن به جلو از سوی راننده 

وانت کاپرا رخ داد که باعث جان باختن خود و دیگر سرنشینانش شد. 
مرگ دراستخر

ســاوجباغ – ایسنا: فرمانده انتظامی شهرســتان ساوجباغ از غرق شدن 
دو کودک در استخر آبی در یکی از روستاهای شهرستان ساوجباغ خبر داد.

سرهنگ  مهدی فضلی علیشاه توضیح داد: پس از حضور ماموران بافاصله 
هماهنگی با اورژانس، انجام و هر دو کودک به بیمارستان امام جعفر صادق)ع(

شهر هشتگرد، منتقل شدند.
ایــن مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به تاش کادر پزشــکی برای نجات 
ایــن دو کودک، تاش ها بی نتیجه ماند و هر دو کودک جان خود را از دســت 
دادند. پدر این دو کودک که نگهبان باغ اســت، در روز حادثه مشغول باغبانی 
بود که متوجه شد دو فرزندش که در کنار استخر در حال بازی بودند ناگهان به 

داخل استخر افتاده و غرق شدند.
تصادف دو خودرو

قم - مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان قم از فوت یک نفر و 
مجروح شــدن یک نفر دیگر بر اثر تصادف تریلی کشنده هوو و نیسان در این 

استان خبر داد.
ســرهنگ مختار پناهی ، گفت: در محور قدیم قــم - تهران کیلومتر 52 
تصادف کشــنده هوو با وانت نیسان به علت بی مبااتی از سوی راننده کشنده 

هوو نسبت به وانت نیسان به علت تجاوز به چپ منجر به حادثه شد.
وی ادامه داد: این حادثه منجر به فوت در دم راننده نیسان و مجروح شدن 

راننده کشنده هوو شد.
در این حادثه یک آقا حدود 35 ســاله در محل به علت شدت آسیب های 
وارده جان خود را ازدســت داد و راننده خودروی سنگین هم دچار سوختگی 
حدود 50 درصد شد که  پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان 

فوریت پزشکی حاضر در صحنه به بیمارستان فرقانی منتقل شد.
آتش سوزی در شهرک صنعتی

آبادان – باشــگاه خبرنگاران جوان: رئیس آتش نشــانی آبادان گفت: آتش 
سوزی در شهرک صنعتی آبادان مهار شد. 

 فرهانی، افزود: چهار گروه آتش نشــانی متشــکل از آتش نشانان خدمات 
شهرداری آبادان با همکاری گروه های  آتش نشانی شهرک صنعتی موفق شدند 

آتش را که منشأ آن اتصالی جعبه برق یکی از کارخانه ها بود مهار کنند.
وی علت آتش سوزی را سرایت آتش از جعبه برق به مخزن روغن کارخانه 

قیر پترو اروند آبادان دانست.
خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در پی نداشت.

کشف اشياء عتيقه
خرم آبــاد – خبرنگار کیهــان :مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دســتی 
وگردشــگری استان لرستان از کشف 70 قطعه اشــیاء عتیقه دوران ساساني و 

عصر برنز ، خبر داد. 
سید امین قاسمی گفت: یگان حفاظت استان لرستان با همکاری پلیس در 
بازرســي از منزل دو نفر متخلف 70 قطعه انواع اشیاء فرهنگي و تاریخي عتیقه 
شــامل 13 سکه مربوط به دوره ساساني و 57 شيء مربوط به عصر برنز شامل 
زیورآات و ظروف  مفرغي  را کشف و دو نفر را دستگیر کردند. وی با بیان این 
که کارشناسان ارزش عتیقه جات کشف شده را هشت میلیارد ریال اعام کردند 

گفت: دو نفر قاچاقچي با تشکیل پرونده راهي مراجع قانونی شدند.
سانحه مرگبار

ساری – ایسنا: فرمانده انتظامی قائمشهر از وقوع سانحه رانندگی و برخورد 
یک دستگاه خودرو سواری پراید با یک دستگاه تراکتور خبر داد.

ولــی مرادی، افزود: در این حادثه راننده تراکتور که به علت شــدت ضربه 
وارده، واژگون شــده بود به شــدت مجروح و با حضور عوامل اورژانس 115 به 
مرکز درمانی منتقل شد. راننده تراکتور در راه رسیدن به بیمارستان فوت کرد 

و راننده خودرو نیز مجروح که سریعاً به مرکز درمانی منتقل شد.

صفحه 10
سه شنبه 1۸ دی 1۳۹۷

اول جمادی ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۹۵
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

یک دختر ۱۸ ساله ســعودی که به دليل اجبار خانواده اش برای 
ازدواج به تایلند فرار کرده بود، در فرودگاه توسط مقامات عربستانی 

متوقف شد.
به گزارش رویترز، »رهف محمدالقنون« در سفر به کویت همراه خانواده اش، 
آنان را ترک و به تایلند فرار کرد، اما به محض ورود به فرودگاه تایلند، توســط 
مقامات عربســتانی شناسایی شــد. در پی ضبط مدارک شناسایی و پاسپورت 
وی، القنون همچنان در هتلی در فرودگاه به سر می برد.القنون در مقابل اصرار 
مقامات مهاجرت تایلند مبنی بر بازگرداندن به کویت اعام کرد که خانواده اش 
وی را در صورت بازگشت خواهند ُکشت.تایلند بازداشت این دختر سعودی به 
درخواســت دولت عربستان را رد کرده اســت.وزارت خارجه عربستان نیز با رد 
ضبط مدارک »القنون« توسط سفارت عربستان اعام کرد: این تبعه سعودی به 
دلیل نقض قوانین مهاجرت در تایلند توســط مسئوان فرودگاه بازداشت شده 
اســت.»القنون« در گفت وگو با رویترز گفت: وی هنگام سفر تفریحی به کویت 
با خانواده اش آنان را ترک و به تایلند فرار کرده و قصد دارد برای درخواســت 
پناهندگی به اســترالیا سفر کند.وی با اشاره به اینکه از خانواده ای سرشناس و 
دارای قدرت در عربستان است، افزود: »برادران و خانواده و سفارت سعودی در 
کویت منتظر بازگشــت من هستند. زندگی من در خطر است. آنها مرا خواهند 
ُکشت.«وی در توضیح اقدام به فرار خود گفت: »بدرفتاری ها و آزار های جسمی، 
روانــی، زبانی و زندانی شــدن در خانه برای ماه ها دلیل فرار من بوده اســت. 
آنهــا تهدید می کنند که من را می کشــند یا از ادامــه تحصیل من جلوگیری 
می کنند.«سازمان دیده بان حقوق بشــر اعام کرد: تایلند نباید این دختر را به 
عربستان یا کویت بازگرداند، زیرا زندگی وی در خطر است.»مایکل پیج« مدیر 
اجرایی بخش خاورمیانه ســازمان دیده بان حقوق بشــر در بیانیه ای اعام کرد: 
»مقامات تایلند باید بافاصله هرگونه اقدام برای بازگشت وی را متوقف کنند. 
مقامات تایلندی یا به »القنون« اجازه دهند به سفر خود به استرالیا ادامه دهد یا 
اجازه دهند او در تایلند بماند و به عنوان یک پناهنده مورد حمایت قرار گیرد.«

هشدار گروه های 
حقوق بشری 

در مورد وضعیت 
دختر 1۸ ساله سعودی

آکادمی علوم اجتماعی چين وابســته 
به دولت این کشور پيش بينی کرد جمعيت 
چين از ســال 2030 ميادی کاهش خواهد 

یافت.
به گزارش ایرنا، آکادمی علوم اجتماعی چین 
در گزارشی در مورد جمعیت و مشاغل این کشور 

اعام کــرد: انتظار می رود جمعیت چین پس از آنکه در ســال 2029 به اوج 
خود رســید، از سال 2030 شــروع به کاهش کند.در این گزارش آمده است: 
انتظار می رود جمعیت این کشــور از یک میلیارد و 390 میلیون نفر در پایان 
ســال 2017 میادی، در ســال 2029 به اوج خود یعنی حدود یک میلیارد و 
440 میلیون نفر برســد.بر اساس این گزارش، اما چین به احتمال زیاد از سال 
2030 به بعد بطور مداوم شــاهد رشد منفی جمعیت خواهد بود به طوری که 
جمعیت آن در ســال 2050 حدود یک میلیارد و 360 میلیون نفر و در سال 
2065 نزدیــک به یک میلیارد و 250 میلیون نفر خواهد بود.چین که در دهه 
70 میادی نگران افزایش بی رویه جمعیت بود، برنامه تنظیم خانواده معروف 
به سیاست »تک  فرزندی« را از سال 1979 میادی آغاز کرد و تا سال 2015 
ادامه داشــت.تخمین زده می شود از ابتدای اعمال این سیاست تا سال 2015 
یعنی در طول 36 سال از تولد حدود 400 میلیون نوزاد جلوگیری شده است.

این سیاســت به بســیاری از چینی ها تنها اجازه داشــتن یک فرزند را می داد 
هرچند استثنائاتی هم برای داشتن فرزند دوم یا سوم در نظر گرفته شده  بود.
در سال 2016 میادی 17 میلیون و 900 هزار کودک در چین بدنیا آمدند و 
در سال 2017 میادی این رقم با کمی کاهش به 17 میلیون و 200 هزار نوزاد 
رســید.به تازگی اعام شد که میزان زاد و ولد در چین با وجود دست کشیدن 
دولت از سیاست  های سختگیرانه در رابطه با فرزندآوری در سال 2018 میادی 
به حدود 15 میلیون کاهش یافته اســت که دو میلیون کمتر از ســال 2017 
است.انتظار می  رود اداره آمار چین اواخر ژانویه جمعیت کشور در سال 2018 

را به طور رسمی اعام کند.

جمعیت چین 
کاهش 
می یابد

یک مطالعه اخير با مطرح کردن سؤااتی 
مهم در مورد رواج ســاح گرم در جمعيت 
روبه پيری در ایاات متحده آمریکا استدال 
می کند که نياز جدی به بحث در مورد رابطه 
ميان زوال عقل و مالکيت اســلحه  در این 

کشور وجود دارد.

به گزارش ایســنا، مالکیت اســلحه موضوعی بحث برانگیز است که برای 
سال های متمادی مورد چالش و اختاف نظر بوده است.این بحث اغلب در مورد 
مالکیت اسلحه مردان جوان و جرایم خشونت آمیز صورت می گیرد، اما مطالعه  
اخیر این بحث را برای طیف ســنی باای جامعه مطرح کرده است. بزرگساان 
ســالخورده نسبت به افراد جوانتر احتمال بیشتری برای مالکیت اسلحه دارند.

برآوردها نشان می دهد 27 درصد افراد باای 65 سال در آمریکا، مالک حداقل 
یک اسلحه هستند و 37 درصد نیز در خانه ای زندگی می کنند که یک اسلحه 
گرم در آن وجود دارد.این مسئله را می توان موضوعی به ظاهر غیرمرتبط اما به 
همان اندازه مهم در ارتباط با زوال عقل دانست. از آنجایی که زوال عقل تقریبا 
تنها در سنین سالمندی رخ می دهد با افزایش طول عمر افراد شیوع بیشتری 
می یابد.در حال حاضر حدود 5/7 میلیون نفر در ایاات متحده آمریکا به بیماری 

آلزایمر مبتا هستند.
 اگرچه آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل به شمار می رود، اما تنها بین 60 
تا 80 درصد موارد ابتا به زوال عقل را تشــکیل می دهد.مطالعه اخیر موضوع 
مربوط به مالکیت اسلحه گرم را با توجه به سنین سالمندی، افسردگی و زوال 
عقل بررســی می کند.عائم زوال عقل متفاوت اســت، اما اغلب شامل کاهش 
قدرت داوری، تغییرات خلقی، از دست دادن حافظه و کاهش قدرت جهت یابی 

است.
نویســندگان مطالعه اخیر معتقدند آمریکا به قانونی نیاز دارد تا اطمینان 
پیدا کند افرادی که چنین عائمی را تجربه می کنند دسترسی راحت به ساح 
گرم نداشــته باشند.یک نظرسنجی روی 500 فرد مبتا به بیماری زوال عقل 
یا مشکات مربوط به سامت روان نشان داد 18 درصد این افراد در خانه هایی 
زندگــی می کنند که حداقل یک ســاح گرم در آن وجــود دارد. بیش از یک 
سوم این افراد تجربه هذیان داشته و 17 درصد نیز تجربه های توهم داشته اند.
همچنین یک بررسی دیگر نشان داده است که به طور کلی بیش از 60 درصد 
بزرگســاان آمریکایی مبتا به زوال عقــل در خانه هایی زندگی می کنند که 
حداقل یک ساح گرم در آن وجود دارد.در حال حاضر در آمریکا در صورتی که 
مشکات سامتی بر توانایی یک فرد بر رانندگی تاثیر بگذارد، پزشک می تواند 
مقامــات محلی را برای ابطال گواهینامه رانندگی آن فرد مطلع کند، اما چنین 

سازوکاری برای افراد مبتا به زوال عقل در ارتباط با اسلحه وجود ندارد.

زنگ خطر
 زوال عقل 

اسلحه داران 
در آمریکا

  

    آگهی تجدیدمناقصه
شهرداری زابل به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و بند 
3 صورتجلســه شماره 106 مورخه 97/7/11 شورای محترم اسامی 
شهر زابل در نظر دارد تعداد 5 دستگاه خاور کمپرسی 4 تنی با راننده 
بــا مدل 90 به بــاا جهت حمل زباله از طریــق مناقصه عمومی به 
اشــخاص واجدالشرایط به مدت 6 ماه به صورت اجاره ماهیانه واگذار 
نماید، از متقاضیان محترم دعوت می شــود از تاریخ نشــر این آگهی 
جهت دریافت برگ شــرکت در مناقصه به امور قراردادها شهرداری 
مراجعه نمایند و نسبت به واریز 5٪ کل مبلغ پیشنهادی بعنوان سپرده 
شرکت در مناقصه به شماره حســاب 0106674386006 نزد بانک 

ملی شعبه شهرداری واریز نمایند.
شرایط مناقصه

1- مقادیــر و میزان حجم کار: روزانه حداقل 8 ســاعت کار مفید با 
تعیین وقت مسئول خدمات شهری می باشد.

2- مــدت قرارداد و منابع: مدت قرارداد 6 ماهه و پرداخت کارکرد از 
منابع داخلی می باشد.

3- اجاره هر دستگاه خاور کمپرسی با راننده با قیمت پایه برای یک 
ماه مبلغ 35/000/000 ریال می باشد.

4- پیشــنهاد قیمت بایستی برای هر کدام بصورت ماهانه بوده و به 
پیشــنهاد مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و یا تحویل خارج از 

موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.
5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریزی به 
جاری حساب 0106674386006 بنام شهرداری زابل نزد بانک ملی 

شعبه شهرداری باشد.

6- شرایط متقاضی: داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه 
طبق مشــخصات اعامی توأم با راننــده دارای گواهینامه مرتبط- 
توانایی ارائــه تضمین انجام تعهدات به میــزان 10 درصد مبلغ کل 

قرارداد
7- تامین کلیه هزینه های خاورهای کمپرسی اعم از سوخت- بیمه- 
اســتهاک- پرداخت حقوق و مزایا و ایاب و ذهــاب راننده برعهده 
برنده مناقصه و تامین کارگر جهت بارگیری بعهده کارفرما خواهد بود.
8- به پیشــنهاداتی که قانون منــع مداخله کارکنان دولت را رعایت 

نکرده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.
9- کلیه کسورات قانونی برعهده برنده مناقصه می باشد.
10- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

11- شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها بنا به صرفه و 
صاح شهرداری مختار می باشد.

12- نحوه تســلیم پاکات: ســپرده در مناقصه پاکت)الف( 2- اسناد 
مناقصه به همراه اسناد مالکیت دستگاه خاور به انضمام کپی مدارک 
و... متقاضی در پاکت)ب( برگ پیشــنهاد قیمت به صورت صریح و 
خوانا در پاکت)ج( و هر ســه پاکت در یک پاکت بزرگ قرار داده شده 

و به واحد امور مالی شهرداری تحویل گردد.
13- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از مورخه 97/10/22 تا 

آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 97/11/1
14- تاریخ بازگشایی پاکات ســاعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 

97/11/2 در محل دفتر شهردار می باشد.

نوبت اول
جمهوری اسامی ایران

شهرداری زابل

خمری- سرپرست شهرداری زابل

دانشگاه علوم پزشکی زابل در نظر دارد کااهای اسقاطی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش 
برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 97/10/18 لغایت 97/11/2 با در دست داشتن رسید بانکی مبنی 
بر واریز مبلغ پانصد هزار ریال)500/000( ریال به صورت جداگانه به حساب درآمد شماره 2178532623004 نزد 
بانک ملی ایران به نام دانشــگاه علوم پزشکی زابل جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر حقوقی دانشگاه واقع در میدان 
جهاد- خیابان شهید باقری- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل به دفتر حقوقی مراجعه نمایید. در صورت هرگونه 

سوال با شماره تلفن 05432237451 دفتر حقوقی دانشگاه تماس حاصل فرمایید. 
گروه بندی و مشخصات کااهای مورد مزایده:

مشخصات انبارمحل انبارردیف
اثاثیه و لوازم اداری به استثناء موتورسیکلتها و لوله های گلخانه و آهن آاتخیابان شهید مجید سرگلزائی- جنب مصلی1
2 عدد موتوربرق و کانکس و یک عدد موتور برق در شهرستان نیمروزخیابان شهید مجید سرگلزائی- جنب مصلی2
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کاهبرداری های 4 ميلياردی  به بهانه 
اعطای وام های کان

پایــگاه خبــری پلیس- معــاون مبارزه بــا جعل و 
کاهبــرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دســتگیری 
یک کاهبردار حرفه ای کــه از طعمه های خود در تهران 
تحت عنوان کارگزار بانک مرکزی با وعده اعطای وام های 
کان و فروش ســکه و ارز به قیمت های دولتی، به مبلغ 
4 میلیارد تومان کاهبــرداری کرده بود در جزیره کیش 
خبر داد. در روزهای گذشته نیز کاهبردار حرفه ای که در 
پوشش شرکت های کاغذی متعدد و به بهانه تهیه وام های 
کم بهره و دریافت اسناد ملکی متقاضیان و دریافت وام بر 
روی آنها بیــش از 100 میلیارد تومان کاهبرداری کرده 

بود، توسط کارآگاهان پلیس پایتخت دستگیر شده بود.

اعطای درصد جانبازی به 20 رزمنده 
فاقد مدارک بالينی

 ایثار- مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران از اعطای 5 درصد جانبازی به نخســتین گروه 
از رزمندگان فاقد مدارک بالینــی که پرونده مجروحیت 
آنان در شــورای پزشکی سپاه پاســداران احراز و به تائید 
کمیسیون احراز بنیاد رسیده بود خبر داد و گفت: این افراد 

تحت پوشش بنیاد قرار گرفتند.

تصادف با کاميون 
جان عابر نوجوان را گرفت

ایســنا- رئیــس اداره تصادفات پلیــس راهنمایی و 
رانندگی تهران گفت: غروب روز یکشــنبه یک دســتگاه 
کامیون کشنده هوو در مسیر غرب به شرق خیابان ورامین 
محدوده میدان باران، در حرکت بود که با پسر 14 ساله ای 
که بــه همراه گاری دســتی خود در حــال حرکت بوده 
 اســت، برخورد کرده و عابــر در این تصادف جان  خود را 

از دست داد.

فقط 70 برند خارجی پوشاک در کشور 
مجوز فروش دارند

تعزیرات- مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهران با 
اشاره به برخورد جدی این سازمان با فروشگاه های پوشاک 
قاچاق گفت: از مجموع برندهای موجود در کشور، 70 برند 
مجوز دارند و مابقی بصورت غیر قانونی وارد کشور می شود.

خمره های کشف  شده در شهرری 
مربوط به آذوقه  است

فــارس- مدیر میراث فرهنگی شــهرری در خصوص 
انتشــار اخباری مبنی بر اینکه دو خمره کشــف شده در 
حفاری یک ملک شــخصی در مرکز شهرری مملو از سکه 
بوده اســت، گفت: چنیــن چیزی صحت نــدارد و طبق 
کارشناســی های اولیه این خمره ها مربوط به آذوقه بوده و 
خبری از سکه در آن ها نیست، ضمن اینکه با دستور مقام 
قضایی عملیات گودبرداری متوقف شده تا باستان شناسان 

تحقیقات خود را ادامه دهند.

پرداخت 2 هزار و ۶40 ميليارد تومانی 
بيمه سامت به  ارائه دهندگان خدمت 

میزان- مدیرعامل ســازمان بیمه سامت گفت: مبلغ 
2 هزار میلیارد تومان از 500 میلیون یورو تخصیص یافته 
از صندوق توسعه ملی به دانشگاه های علوم پزشکی جهت 
پرداخت بدهی ها شــامل دارو و تجهیزات پزشکی و سایر 

بدهی ها داده شده است. 
همچنیــن مبلــغ 640 میلیــارد تومــان نیــز بــه 
 بخــش خصوصی بــرای تخصیص مرحلــه اول پرداخت 

شده است.

اخبار کوتاه

سازمان هواشناسی از بارش باران و برف طی دو 
روز آینده در بخش هایی از کشور خبر داد.

بنا بر اعام ســازمان هواشناسی، برای روز چهارشنبه با 
ورود ســامانه بارشی به کشــور بارش باران و برف در بعضی 
ســاعات وزش باد شدید در استان های واقع در شمال غرب، 
غرب و جنوب غرب و به تدریج از بعدازظهر مرکز، ارتفاعات 
البرز، شــرق و شمال شرق کشــور پیش بینی می شود. این 
ســامانه پنج شنبه در شرق دریای خزر و شمال شرق کشور 
و روز جمعه در شــمال شــرق فعال بوده و سپس از کشور 

خارج می شود.
بر این اســاس برای چهارشنبه بارش برف و باران گاهی 
وزش باد شدید در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، نیمه 
غربی کردســتان، شمال غرب کرمانشــاه، جنوب اصفهان، 
چهارمحــال و بختیاری، کهگیلویــه وبویراحمد و ارتفاعات 
شــمال شــرق خوزســتان، بارش باران گاهی رعد و برق و 
وزش باد شــدید در شرق خوزستان، شمال بوشهر، سواحل 
خوزستان و بوشهر، غرب فارس، شمال یزد، شمال خراسان 

جنوبی و جنوب خراسان رضوی پیش بینی می شود.
برای پنج شــنبه نیز بارش برف و بــاران و وزش باد در 

غرب مازندران، گلستان و خراسان شمالی انتظار می رود.
با توجه به اینکه به ســبب بارش بــرف و کواک برف 
در نقاط کوهســتانی و سردسیر مناطق ذکر شده، لغزندگی 
جاده های کوهســتانی، مه آلودگی و کاهش دید رخ خواهد 
داد، از این رو توصیه می شــود هنــگام تردد در این مناطق 
نکات ازم برای حفظ ایمنی و جلوگیری از خسارات احتمالی 

به کار گرفته شود.
طی روزهای چهارشــنبه و پنج شــنبه مناطق غربی و 

مرکزی خلیج فارس مواج خواهد بود.

رئيس  ســازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی، 
دستگير شد. 

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، مجتبی مزروعی 
شب دوشنبه در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد دستگیر 
شد.پیش از این، درباره بروز برخی تخلفات در حوزه مدیریتی 
وی اخباری منتشر شده بود که از سوی منابع رسمی تایید 
نمی شــد.جزئیات بیشــتری درباره دایل دستگیری رئیس 

 سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی منتشر نشده است.
مزروعی از ســال 93 ریاست ســازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی را برعهــده  دارد، وی پیــش از آن نیز در 
شهرســتان های تربت حیدریه، کاشمر و بردسکن مدیریت 

جهاد کشاورزی را عهده دار بوده است.

رئيس اداره ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی پيرانشــهر  از کشف آثار هشت هزار ساله در 
حفاری های محوطه باستانی ســد »کانی سيو« این 

شهرستان خبر داد. 
سلیمان بشــیری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در 
ایــن کاوش ها آثــاری از دوران کالکولتیک )فرهنگ دالما(، 
آثــار متنوع عصر مفرغ، ســازه های عظیم دوران عصر آهن، 
محوطه هــای متعدد با تاریخ گذاری اشــکانی و ساســانی و 
اســامی کشف شــد که همگی موید وجود شرایط اقلیمی 
مناســب برای حیات بشر در طول هشت هزار سال گذشته 
بوده است.وی اضافه کرد: این مطالعات از 25 آبان تا 11 دی 
سال جاری انجام شد و هیئت های باستان شناسی فصل اول 
عملیات کاوش های مطالعاتی و پژوهشی در 9 محوطه و تپه 
باستانی در محوطه های این سد را به پایان رساندند.وی بیان 
کرد: 32 کارشناس بومی، استانی و کشوری در این مطالعات 
حضور داشتند. بشیری اظهار داشت: اشیای قابل نمایش در 
موزه ها، جهت نگهداری به موزه ارومیه انتقال داده شــد اما 
در صورت تاســیس موزه در پیرانشهر، این اشیا و سایر اشیا 

مربوط به شهرستان به این موزه عودت داده می شود.

ورود سامانه بارشی به کشور 
از فردا

رئیس  سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی دستگیر شد

کشف آثار 8 هزار ساله 
در »کانی سیو« پیرانشهر

یک گردشگر 22 ساله بر اثر سقوط از کوه در جزیره هرمز جان باخت.
 به گزارش ایسنا،  بخشدار هرمز در این باره گفت: این جوان به همراه دوستانش 
برای تفریح و عکاسی به کوه سفید در اطراف جزیره رفته بود که در هنگام سلفی 
گرفتن به پایین کوه سقوط کرد.سید مجدالدین حسینی افزود: جوان کشته شده 
متولد 75 و ساکن سیرجان در استان کرمان است.وی خاطرنشان کرد: جسد جوان 

پس از بررسی های پزشکی قانونی به خانواده اش تحویل داده  شد.

عکس سلفی موجب مرگ یک گردشگر شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: 
۱20 شــمش طای قاچاق در آذربایجان غربی کشف 

شد.
محمد اقوامی در گفت  وگو با خبرنگار فارس در ارومیه، 
اظهار کرد: مامورین گمرک خوی در حین بازرسی و کنترل 
خودروهــای خروجی به یک دســتگاه خوردروی ســواری 
تویوتالندکروز مشکوک شده و آن را مورد بازرسی قرار دادند.
وی افزود: مامورین گمرک در بازرســی خودروی تویوتا 
لندکروز از آن 120 قالب شــمش طا به وزن 35 کیلوگرم 
که به صورت کاما ماهرانه ای در ســپر جلو جاســازی شده 
بــود کشــف و ضبط کردند.مدیــرکل تعزیــرات حکومتی 
آذربایجان غربی تصریــح کرد: ماموران گمــرک، پرونده را 
به تعزیــرات حکومتی خوی اعام کرده و شــعبه اول ویژه 
رســیدگی به قاچاق کاا و ارز این شهرستان پس از سپری 
کردن تشــریفات قانونی، به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک 

محکمه پسند از سوی متهم، طاهای وی را ضبط کردند.
وی بیان کــرد: تعزیرات حکومتــی،  قاچاقچی طا را 
عاوه بر ضبط طاهای مکشــوفه به نفــع دولت به پرداخت 
140 میلیارد و 479 میلیون و 565 هزار و 161 ریال جزای 

نقدی محکوم کرد.

جاسازی 120 شمش طای قاچاق 
در سپر خودرو

برخورد کاميون حامل بــار با پایه پل عابر در 
بزرگراه بسيج، مصدوميت راننده را در پی داشت.

به گزارش پایگاه خبری 125، فرمانده آتش نشــانان 
حاضر در محل حادثه گفت: این حادثه حوالی ســاعت 
5 صبح دیروز در بزرگراه بسیج به سمت جنوب، تقاطع 
خیابان ده حقی رخ داد که طی آن برخورد شــدید یک 
دستگاه کامیون بنز اتاق چوبی حامل الوار در سر پیچ با 
پایه های پل عابر و تیــر چراغ برق باعث در هم پیچیده 
شدن قسمت جلوی کامیون و گرفتار شدن راننده درون 
آن شده بود. محمد معصوم افزود: آتش نشانان بافاصله با 

توجه به جاری شدن گازوئیل در سطح جاده و موقعیت 
خطرناک محل، عائم هشــدار دهنده ترافیکی را برای 
جلوگیــری از تصادفات احتمالی بعدی در مســیر قرار 
دادند و همزمان از نشت گازوئیل جلوگیری کرده و نجات 

راننده را از میان آهن پاره های خودرو آغاز کردند.
معصوم ادامه داد: آتش نشانان با رعایت موارد ایمنی 
پس از خارج کردن راننده 40 ساله از کامیون، برای ادامه 
مداوا وی را تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند. 
به گفته وی، علت این حادثه در دســتور کار عوامل 

راهور منطقه قرار گرفت.

برخورد کامیون با پل عابر در بزرگراه بسیج

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
کرمانشاه گفت: خسارت زلزله روز یکشنبه بسيار 
جزئی بوده اســت به طوری که هيچ واحدی نياز به 

بازسازی یا تعمير ندارد. 
مهرداد سااری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در 
ایــن زلزله، هم مردم خوب عمــل کردند و هم واحدهای 
بازسازی شده مقاومت خوبی از خود نشان دادند.به گفته 
ســااری روز یکشنبه تمام تیم های هال احمر و بیش از 
20 تیم امداد و نجات و ارزیاب در منطقه حاضر شــدند و 
خدمت رســانی به زلزله زدگان را آغاز کردند.او اظهار کرد: 
خوشبختانه زلزله تنها یک مصدوم داشت؛ آن هم کارگری 
بود که از ترس، خود را از باای داربســت به پایین پرتاب 
کــرده بود. بیــش از 40 نفری هم که به مراکز پزشــکی 
مراجعه کردند به دلیل فشــار و اســترس ناشی از حادثه 
بوده است.معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه 
هیچ مشــکلی در جریان زلزله برای زیرساخت های آب، 
برق، گاز، راه و تلفن مناطق زلزله زده رخ نداد، گفت: تنها 

مشکل ایجاد کدورت در آب آشامیدنی گیانغرب بود که 
با جایگزینی منبع آب شهر، این مشکل در حال حل شدن 
است.معاون عمرانی استانداری کرمانشاه همچنین از مردم 
خواست که اطاعات مورد نیاز خود را از رسانه های رسمی 
و معتبر دریافت کنند و به اطاعات بدون منبع و بی اساس 
منتشر شده در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی توجه 
نکنند.اســتاندار کرمانشــاه اعام کرد: بعد از زلزله 5/9 
ریشتری عصر یکشنبه گیانغرب 11 اکیپ امداد رسان به 
مناطق زلزله زده اعزام شــدند. هوشنگ بازوند اظهار کرد: 
هم اکنون برق، آب، گاز و تلفن در مناطق زلزله زده برقرار 
است و خوشبختانه هیچ گونه مشکلی از این بابت نداریم.

استاندار کرمانشاه افزود: نیروهای هال احمر، اورژانس و 
دهیاران نیز در منطقــه حضور دارند تا در صورت نیاز به 
مردم امداد رسانی کنند و هیچ گونه گزارشی از تخریب و یا 

آسیب به واحدهای مسکونی دریافت نشده است.
بر اســاس این گزارش، کلیه مدارس و مراکز آموزش 
عالی شهرســتان گیانغرب دیروز )دوشــنبه 17 دی ( به 

علت وقوع زلزله 5/9 ریشتری عصر یکشنبه تعطیل شد. 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها براساس تصمیم مدیریت 
بحران اســتان کرمانشــاه و مدیریت بحران شهرســتان 

گیانغرب به دنبال وقوع زلزله صورت گرفت.
بــر این اســاس تمامــی مراکز آموزشــی شــامل 
پیش دبستانی، ابتدایی، متوســطه اول و دوم در 2 نوبت 
صبح و عصر و دانشگاه ها به جز دانش آموزانی که امتحان 
نهایی دارند دیروز تعطیل شــد.فرماندار گیانغرب اعام 
کرد: شــمار مصدومان زلزله عصر روز یکشنبه نیز شامل 
مراجعه کنندگان به بیمارســتان به 27 تن رسیده که به 

دلیل ترس و وحشت ناشی از زلزله بوده است.
دو گروه به منظور ارزیابی واحدهای مسکونی و دامی 
به منطقه اعزام می شــود که البته خســارت هایی در این 
خصوص گزارش شــده است. زلزله ای به بزرگی 5/9 دهم 
ریشــتر عصر روز یکشنبه حوالی شهرستان گیانغرب در 
غرب استان کرمانشاه را لرزاند که تاکنون چندین پس لرزه 

چهار و باای سه ریشتری داشته است.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه:

خسارات زلزله گیانغرب بسیار جزئی بود

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: طی دو سال 
گذشــته از واحدهای صنفی مشترک با مرکز هشدار 
الکترونيک)مها( پليس پایتخت، هيچ گونه ســرقتی 

انجام نشده است.
 سردار حســین رحیمی با بیان اینکه تا کنون بیش از 
چهار هزار و 500 واحدهای صنفی و تجاری به ویژه از صنف 
طافروشــی ها و صرافی های سطح شهر تهران، عضو سامانه 

برقراری امنیت واحدهای صنفی با بهره گیری از »مرکز هشدار الکترونیک« پلیس پایتخت

نماینــده مــردم اردبيل گفت: رئيس ســازمان 
خصوصی سازی بدهکار کان بانکی است.

صدیف بــدری در گفت وگو با خبرنگار فارس در اردبیل 
اظهار کــرد: کشــتارگاه اردبیل در ســال 1385 به بخش 
خصوصی واگذار شــده و آقای پوری حسینی، رئیس سازمان 
خصوصی ســازی کشــور، با شــرکایش در آن زمان برنده 
مزایده شــده اســت.وی افــزود: پوری حســینی در زمان 
واگذاری کشــتارگاه اردبیل رئیس ســازمان خصوصی سازی 
نبوده، اما وی و شــرکایش از بابت تســهیات این مجموعه 
صنعتی در حال حاضــر بیش از 200 میلیارد ریال به بانک 
ملی ایران بدهی معــوق دارند.نماینده مردم اردبیل، نمین، 
نیر و سرعین در مجلس شــورای اسامی با انتقاد از دولت 
و بانک ملــی ایران درخصوص عدم پیگیــری این معوقات 
بانکــی تصریح کرد: در شــرایطی که مردم عــادی به دلیل 
عدم پرداخت اقســاط تســهیات ناچیز به شدت و سرعت 
مورد پیگرد قــرار می گیرند، نظام بانکی کشــور چگونه در 
برابر آقای پوری حســینی و شرکایش تا این اندازه نرمش و 
مایمت از خود نشان داده است؟وی ادامه داد: فردی که به 
عنوان بدهکار کان بانکی مطرح است باید در برابر دستگاه 
قضایی پاسخگو باشــد نه اینکه بر صدر سازمانی که اختیار 
دارایی های عمومی و بیت المال به آن ســپرده شــده است 
تکیه بزند.بدری در ادامه با  اشــاره به شــائبه های موجود در 
واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی گفت: در 
مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دو 
مورد حائز اهمیت بود؛ یکی اهلیت خریدار و دیگری مبنای 
قیمت گــذاری که اهلیت خریدار در موضوع دوم مورد تأیید 
است اما مبنای قیمت گذاری این شرکت همچنان در هاله ای 
از ابهام اســت.وی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان نباید 
مثل کشــتارگاه اردبیل واگذار شود بیان کرد: ما در مجلس 
از طریــق تحقیق و تفحصی که در مورد واگذاری شــرکت 
کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی داده ایم 
مشکل قیمت گذاری پایین این شرکت را رفع خواهیم کرد تا 
قیمت گذاری متناسب با دارایی های این مجموعه عظیم باشد 
و حقی از بیت المال و منافع عموم مردم استان ضایع نشود.

نماینده مردم اردبيل در مجلس:
رئیس سازمان خصوصی سازی 

بدهکار کان بانکی است

مرکز هشــدار الکترونیک )مها( پلیس پایتخت شــده اند، به 
پایگاه خبری پلیس، گفــت: اقدامات تکمیلی برای عضویت 

بیشتر واحدهای صنفی با این مرکز در حال انجام است.
رحیمی با اشــاره به اینکه طی دو سال گذشته به هیچ 
عنوان از مشــترکین این سامانه ســرقت نشده است، اظهار 
داشت: امیدواریم در روزهای آتی واحدهای صنفی بیشتری 

عضو این سامانه شوند.
وی با تاکید بر اینکه مرکز هشدار الکترونیک )مها( پلیس 
پایتخت، نقشــی موثر در ایجاد امنیت و پیشگیری از وقوع 
سرقت از واحدهای صنفی شهر تهران خصوصا طافروشی ها، 
صرافی ها و مراکز تجاری دارد، افزود: به عنوان نمونه، چندی 
پیش یکی از واحدهای صنفی که مورد دستبرد قرار گرفته 
بود، ماموران انتظامی مستقر در آن محدوده موفق شدند با 

هشــدار به موقع این مرکز در محل حضور یافته و سارقان را 
دستگیر کنند. رئیس پلیس پایتخت درخصوص نحوه عملکرد 
مرکز هشدار الکترونیک پلیس پایتخت، گفت: عملکرد این 
مرکز به گونه ای اســت که با حضور سارق، بافاصله هشدار 
الکترونیکی به نزدیک ترین واحد گشــت انتظامی مستقر در 
محل اعام شــده و پلیس می تواند در کمترین زمان ممکن 

در محل وقوع سرقت حضور یابد.
ســردار رحیمی با دعوت از شــهروندان برای اشــتراک 
با مرکز هشــدارهای الکترونیک پلیــس پایتخت، ادامه داد: 
مالکان واحدهای صنفی و شــهروندان به منظور بهره برداری 
هرچه بیشــتر از خدمات انتظامی با عضویت در این مرکز، 
می توانند امکان وقوع هرگونه ســرقت و دســتبرد به محل 

سکونت و واحد صنفی خود را کاهش دهند.



اخبار كشور

درمکتب امام

حجاب انسانيت را پاره كردند
خدا مى داند كه به اين ملت ايران چه گذشــت در اين كشف حجاب. حجاِب 

انســانيت را پاره كردند اينها. خدا مى داند كه چه مَخدراى(بانوانی) را اينها هتك 

كردند و چه اشخاى را هتك كردند. علا را وادار كردند با رنيزه كه با زن هاي شان 

در مجالس جشــن، يك همچو جشــنى كه با خون دل مردم با گريه مام مى شــد، 

[ركت كنند].
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
سازوکار مالی اروپا نمادین و بی فایده است

اما باید به همین راضی باشیم!
سرویس سياسی-

روزنامه شرق دیروز در یادداشتی با عنوان »با برجام چه باید کرد؟« نوشت: »احتماا اروپا به زودی سازوکار مالی 
وعده داده شده را به نحوی تاسیس خواهد کرد؛ هر چند کاما نمادین، بی فایده و غیر موثر باشد.«

این نوشتار سپس می افزاید: »این ناکارآمدی عمدتا به ضعف اقتصادی اروپا در برابرآمریکا و همین طور ساختارهای 
قانونی بازارهای اروپا مربوط می شود نه اراده دولت های اروپایی برای نقض تعهداتشان«!!

ادعای باطل این نوشتار را می توان از مذاکرات هسته ای در دوره اصاحات فهمید. در آن زمان سه کشور اروپایی 
بدون آمریکا به مذاکره با ایران آمدند. ایران تمام تعهداتش را عمل کرد اما دوسال گذشت و اروپا به تعهداتش عمل 
نکرد تا اینکه با فرمان رهبرانقاب پلمب مراکز هسته ای را شکسته و به دستاوردهای حیرت انگیزی برای صنعت 

هسته ای رسیدند.
سپس این یادداشت در کمال حیرت آورده است: »معیار نقض برجام وضع یا مشارکت آگاهانه دولت های اروپایی 

در هرگونه تحریمی علیه ایران است که در برجام منع شده است«!!
یعنی این نوشته که تفکرات زنجیره ای ها را نمایندگی می کند عمل نکردن اروپا به وعده هایش را نقض برجام 

نمی داند و تنها وضع تحریم علیه ایران را نقض این توافق عنوان می کند!
این در حالی است که اگر ایران تنها به یکی از تعهداتش کامل عمل نمی کرد)و نه اینکه عمل نکند( اروپا همان 
را به عنوان نقض برجام عنوان می کرد. متاســفانه در ایران با چنین طیف منفعل و ساده لوح )در بهترین حالت( و 

سهل اندیشی روبرو هستیم.
سپس این یادداشت تاکید کرده که هر چند غرب تعهداتش را عمل نکرده و حتی آمریکا با وضع تحریم های 
جدید به دشمنی با ایران پرداخته اما ایران نباید به اقدامی در جهت تافی دست بزند چرا که اگر ایران فقط چند 

تعهدش را به حالت تعلیق درآورد به نقض برجام از سوی ایران تعبیر می شود.
نقش دولت در برهم خوردن برجام!

روزنامه اعتماد دیروز نوشت: »حامیان دولت به خوبی می دانند حسن روحانی و اعضای دولت نقشی در برهم 
خوردن برجام، روی کار آمدن ترامپ، برخورد اتحادیه اروپا با برجام بدون آمریکا ندارند و اینها موضوعاتی است که 

سبب شده دولت دوازدهم نتواند مانند دولت یازدهم انتظارات عمومی را برآورده کند.«
خسارت محض برجام از ابتدا تا انتها متوجه دولت است. از اتخاذ رویکرد غلط مذاکره و دستیابی به توافق هسته ای 
برای حل مشکات کشور و نگرفتن تضمین و عبور از خط قرمزها در حین مذاکرات تا پالس به دشمن برای ادامه 
برجام با خروج آمریکا و تضمین به اتحادیه اروپا برای بقای در برجام. در پسابرجام هم ادامه اجرای تعهدات برجامی از 
سوی ایران آن هم کامل، دقیق و مو به مو و رویکرد منفعانه دولت در برخورد با هتک حرمت به دیپلمات های ایرانی 
در اروپا، غربی ها را برای معطل سازی، شرط گذاری، امتیازخواهی و وقت کشی در راستای عدم انجام تعهداتشان در 
برجام تشجیع کرد. دولت روحانی کجا در دوره قبل انتظارات عمومی را برآورده کرد که در این دولت برآورده نکرده 
باشد؟ اینکه روزنامه اعتماد عدم موفقیت برجام را موجب عدم موفقیت دولت در پاسخ به مطالبات مردم دانسته، 
مؤید استراتژی همیشگی و خطای دولت در نگاه به بیرون و امید به دست بیگانگان برای گشایش اقتصادی است.

همصدایی روزنامه زنجیره ای با ضدانقاب!
روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان »جدال علیه شکنجه« نوشت: » بعد از آنکه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران 
شرکت نیشکر هفت تپه، گفت در دوران بازداشتش شکنجه شده رئیس مجلس شورای اسامی، برخی نمایندگان 
و تشکل های دانشجویی از جمله بسیج دانشجویی دانشگاه چمران اهواز خواستار ورود و رسیدگی هر چه سریع تر 

وزارت اطاعات به وضعیت این نماینده کارگری شدند«.
گفتنی است یکی از کارگران که به دلیل اغتشاش و آشوب، مدت ها پیش دستگیر شده بود، یک ماه پس از 
آزادی و بازگشتن به کار، این روزها مدعی شکنجه شده است. ادعایی که با استقبال گسترده رسانه های ضدانقاب 

مواجه شده است و البته برخی جریانات سیاسی داخلی نیز فرصت را برای موج سواری خود مناسب دیده اند.
این موج سازی و موج سواری ها در حالی است که این افراد و جریانات اگر به راستی دلسوز کارگران بودند باید 
در زمان واگذاری این صنایع به وظیفه خود عمل می کردند و مانع از چنین رخدادهایی می شدند و امروز بی شک 

وظیفه آنان رسیدگی به این نابسامانی هاست و نه دویدن دنبال موجی که ضدانقاب ساخته است.
چرا یک پیام رسان را معادل فضای مجازی وانمود می کنند؟!

روزنامه زنجیره ای آرمان در گزارشی به سنت همیشگی به تبلیغ پیام رسان ضد ملی تلگرام که به اذعان کارشناسان 
در بزنگاه ها به ضرر اقتصاد و امنیت کشور عمل کرده است پرداخت. آرمان در گزارش خود به نقل از یک نماینده 
مجلس نوشت: »مسدودسازی فضای مجازی]![  اشتباه است، زیرا استفاده از آن امروز به یک نیاز اساسی تبدیل شده، 

نمی توان آن را مسدود کرد و راه های دسترسی به فضای مجازی به تعداد انسان ها وجود دارد.«
این نماینده مجلس در ادامه گفته اســت: »بهترین راهکار مقابله با مشــکات فضای مجازی افزایش ســواد 
رســانه ای مردم و فرهنگ سازی است. تا زمانی که اپلیکیشن ها، نرم افزارها و گوشی های گوناگون و دیگر امکانات 
ارتباطی دست مردم است بهترین راه کنترل و هدایت مردم به سمت توسعه، آموزش استفاده بهینه از این وسایل 

و فرهنگ سازی است.«
فضای مجازی کلیتی است که از صدها پیام رسان و شبکه های اجتماعی، صدها هزار سایت و وباگ و برنامه های 
آموزشی، سرگرمی و بازی تشکیل شده است. اگر امکان داشت مجموع این ها را احصا کرد رقمی بزرگ به دست 
خواهد آمد. حال در میان این همه چرا یک پیام رسان خاص برای طیف موسوم به اصاح طلب تا این اندازه مهم 
شدخ است؟ آیا آن منافع چنان قابل توجه است که این جماعت چشم هایشان را بر تمامی تبعات ویرانگر فرهنگی، 

امنیتی، سیاسی و اجتماعی این پیام رسان ببندند؟ 
از سویی دیگر طیف موسوم به اصاح طلب که در ایجاد ترس و نگرانی در مردم برای رسیدن به اهداف حزبی و 
جناحی سابقه ای پربار! دارد در موضوع تلگرام نیز همواره تاش کرده است تا مسدودسازی یک پیام رسان را بسته 
شــدن فضای مجازی وانمود کند. در گزارش فوق نیز این عبارت به کار رفته اســت: »مسدودسازی فضای مجازی 

 اشتباه است«!!
نکته مهم در گزارش سوءاستفاده از گزاره »فرهنگ سازی« است. در این ارتباط باید گفت که راهکارهای سلبی 
و ایجابی هر کدام در جایگاه خود مطرح هستند و پرداختن به یکی آن دیگری را ساقط نمی کند. برای روشن شدن 
موضوع به این مثال توجه کنید: حکومت های در راه مبارزه با موادمخدر اقدامات ســلبی و قهری انجام می دهند 
و با جرم انگاری خرید و فروش و ترویج و تبلیغ آن به نوعی تاش دارند تا موادمخدر به جامعه وارد نشود، یعنی 
سعی در مسدودسازی دارند. این تاش قوای قهریه جوامع در حیطه عرضه این مواد است. از دیگر سو با اقدامات 
فرهنگی تاش می کنند تا از تقاضای آن نیز بکاهند. به عبارتی برنامه هایی ساخته می شود تا افراد را با نتایج مختلف 

سوءمصرف این مواد آشنا کنند. 
حال باید پرسید آیا این دو نافی همدیگر هستند یا مکمل هم؟! در موضوع فضای مجازی نیز این دو مکمل 
هم هستند و در طول همدیگر قرار دارند و نه در عرض هم. یعنی حکومت ها هم با اعمال فیلتر در عرضه محتوای 
خطرناک، ناهنجار یا ضدفرهنگی محدودیت ایجاد می کنند و هم با فرهنگ سازی تقاضا و میل برای آن را در مخاطبان 
کم می کنند. پس اینکه اصاحاتی ها یکی را لعنت و نفرین می کنند و آن دیگری را بیش از حد معمول می ستایند 
و برای توانایی قایل می شوند دلیلش یا عدم آگاهی و شناخت از ماهیت رسانه های جدید است و یا منافعی که بر 

این طریق شان می دارد.
اخیرا پایگاه خبری شبکه تلویزیونی NBC به نقل از نیویورک تایمز نوشته بود که یک طرح دو میلیارد داری 
به ترامپ پیشنهاد شد تا با بي ثبات کردن ایران از لحاظ اقتصادي و ایجاد جو رواني در شبکه هاي مجازي، مردم 
ایران اعتمادشان را نسبت به دولتشان از دست بدهند. حال باید پرسید چرا این طیف تا این اندازه تمایل دارد تا 

مجرای آسیب رسان به اقتصاد، امنیت و جو روانی جامعه به هر قیمت باقی ماند. 
حامیان FATF؛ تفاوت کنوانسیون و سازمان را نمی دانند!

روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: »نظام جمهوری اسامی ایران چند سالی است که با چند کنوانسیون بین المللی 
در چالش قرار گرفته است. نخست کنوانسیون »پالرمو« که عنوان مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است. دوم 
عضویت در گروه ویژه اقدام مالی )در پولشویی( یا همان »اف ای تی اف« است و سوم، کنوانسیون بین المللی مقابله با 

تامین مالی تروریسم یا همان »سی اف تی« است«.
 FATF .که ژست کارشناس به خود می گیرند، هنوز تفاوت سازمان با کنوانسیون را نمی دانند FATF حامیان

یا همان کارگروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین دولتی است و نه یک کنوانسیون.
دولت روحانی برای پیوستن به سازمان بین دولتی FATF چهار ایحه تقدیم مجلس کرده است. ۲ مورد الحاق 
به کنوانسیون و ۲ مورد هم اصاح قانون داخلی جمهوری اسامی ایران. کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته 
فراملی)پالرمو( و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم)CFT( و ۲ مورد اصاح قانون داخلی؛ یکی مربوط به 

قانون پولشویی و دیگری اصاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
حمایت از خواننده زیرزمینی هتاک به وطن!

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در گزارشــی به دفاع از خواننده ای پرداخت که با انتشــار کلیپی ضمن هجمه به 
دوران پرافتخار دفاع مقدس لباس نازی ها را پوشیده و این گونه القا کرده بود که دفاع مقدس خیری برای ملت ایران 

نداشته و ایران آغازگر و تداوم بخش جنگ بوده است!
در بخشــی از گزارش آفتاب یزد آمده اســت: در ابتدا تصور بر این بود که مهدی یراحی خواننده پاپ کشور با 
غرض ورزی و قصد توهین به دوره  هشت ساله جنگ این ویدئو کلیپ را ساخته است. لباسی که یراحی در این ویدئو 
پوشیده نیز مورد نقد واقع شد. او در این کلیپ لباسی شامل یک بازوبند حزب نازی، کاه روسی، پوتین انگلیسی و 
اورکت آمریکایی به تن کرده و یک پاک که نماد جنگ های معاصر است به گردن انداخته و شعرش نیز بر صلح و 

دنیای بدون جنگ تاکید دارد، اما برخی معتقدند که این شعر توهینی به دوران دفاع مقدس است.
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در حالی به دفاع از خواننده هتاک پرداخته است که خود وی در مصاحبه ای تخلف 
صورت گرفته را پذیرفته است، مهدی یراحی که با انتشار کلیپ »پاره سنگ« موقتاً ممنوع الفعالیت شده است، گفت: 

من در این مورد شیطنت کردم و هر تصمیمی که ارشاد بگیرد،  کاماً می پذیرم.
ویژگی های صداوسیمای خوب: بی خاصیت، منفعل و مجیزگوی دولت!

روزنامه ایران، تریبون رسمی دولت روز گذشته در یادداشتی بار دیگر به بهانه عدم انعکاس دستاوردهای دولت 
رسانه ملی را مورد حمله قرار داد و نوشت: »متأسفانه با کم کاری های صدا وسیما در پشتیبانی از اقدامات دولت 
به وضوح می توان یک خأ رســانه ای را احساس کرد و بهره برداری مخالفان و خصوصاً براندازان را مشاهده نمود... 
مدیران دولت باید تریبونی داشته باشند تا حتی پیش از به وجود آمدن ابهام ها و نواقص به توجیه مردم بپردازند و 
از گسترش شکاف های ذهنی جلوگیری به عمل آورند. در زمانه ای که ما در آن قرار داریم رسانه ها بازیگران اصلی 

میدان ها و نقش آفرین و تأثیر گذار در همه امور سیاسی و اجتماعی هستند.« 
خوب است روزنامه دولت در شماره های آینده و در ادامه ادعای خود در این شماره )مبنی بر اینکه صداوسیما 
دستاوردهای دولت را منتشر نمی کند( لیستی از این دستاوردها که مورد غفلت رسانه ملی واقع شده است را منتشر 
کند.  البته این را نیز باید متذکر شــد که روزنامه ایران )ارگان دولت( در این مورد دقت به خرج دهد و مســایل 
انتزاعی و بعضا لطیفه گونه را به عنوان دستاورد برای دولت محترم در نظر نگیرد و مطرح نسازد. برای نمونه روزنامه 
ایران در حالی که قریب به دوماه از اجرای برجام گذشته بود مدعی شد که بعد از این توافق عمر خلبان ها و خدمه 

پرواز افزایش یافته است!
باید این نکته را نیز متذکر شد که از آغاز به کار دولت دهم در سال 139۲ تاکنون دولتمردان و طیف موسوم 
به اصاح طلب و زنجیره ای ها تاش کرده اند تا با بمباران رســانه ملی با انتقادهای ناصواب و حزبی و جناحی خود 
به صورت گازانبری این رســانه را مورد هجوم قرار داده و تا آنجا پیش ببرند که به رســانه ای منفعل، بی خاصیت و 

مجیزگوی دولت تبدیل شود. 

رئيس قوه قضائيه ضمن دستور به دادستان 
كل كشور برای بررسی ادعای شکنجه یکی از 
تپه، گفت:  بازداشتی شركت هفت  كارگران 
برخورد رســانه ها به ویژه رسانه های دشمن 
با این موضوع، نشــان می دهــد این ماجرا 
می تواند در ادامه پروژه های تخریبی دشمن 

عليه نظام باشد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اه 
صادق آملی اریجانی در جلســه مسئوان عالی 
قضایی، با اشاره به چهل سالگی انقاب اسامی، اظهار 
داشت: بحمداه رؤیای از بین بردن این نظام که از 
چهل ســال پیش تا کنون در سر کشورهای غربی 
خصوصاً آمریکایی ها و اذناب منطقه ای شان پرورانده 
می شود، باطل شده و نظام جمهوری اسامی قویتر 

از هر زمان دیگر در صحنه حضور دارد.
آملی اریجانی با بیان اینکه دشــمن دست از 
دشمنی خود برنداشته و با ابزارهای جدیدتر و تاش 
بسیار گسترده تر برای از بین بردن نظام جمهوری 
اســامی به میدان آمده اســت، خاطرنشان کرد: 
»تهاجم فرهنگی« و »ناامیدسازی مردم«، دو پروژه 
مهم دشــمن است که آن را با ابزار گوناگون دنبال 
می کنــد. البته این دو پروژه از اول پیروزی انقاب 
مطرح بوده است. مقام معظم رهبری در سال های 
دور، مسئله تهاجم فرهنگی را به مسئوان هشدار 
دادند؛ البته متأسفانه این اخطار و هشدار در دورانی 
جدی گرفته نشــد و حتی عده ای در داخل با این 

پروژه دشمن همراهی کردند.
در دوره ای از پيــاده نظام تهاجم فرهنگی 

دشمن، حمایت رسمی می شد
وی با اشاره به اقدامات مدعیان روشنفکری دینی 
و به صحنه آمدن آنان با پشــتیبانی های گسترده 
تبلیغاتی تصریح کرد: این افراد کاماً در حال زدودن 
ریشه های تفکر دینی بودند و تمام تشکیکات ممکن 
را از سراسر عالم جمع می کردند و در دامن جوانان ما 

می ریختند چون می دانستند که این نظام، مبتنی بر 
یک مکتب اعتقادی، معنوی و دینی است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه متاســفانه در 
دوره ای از مدعیان روشنفکری که پیاده نظام تهاجم 
فرهنگی دشمن بودند، حمایت های رسمی در داخل 
کشــور صورت می گرفت، به پروژه ناامید ساختن 
مردم اشاره کرد و گفت: در همین چند ماه اخیر برای 
ناامیدســازی مردم انواع تاش ها و ابزارها را به کار 
گرفتند و تمام رسانه هایشان به صورت شبانه روزی 
مشغول بمباران تبلیغاتی و ایجاد یأس در جامعه ما 
هستند. از هر آنچه که به دستشان می رسد به نحوی 
برای تخریب نظام استفاده می کنند و متاسفانه ما هم 
در تبیین دستاوردها و مقابله با این هجوم رسانه ای 

موفق نبوده ایم.
آملــی اریجانی با ابراز تعجب از انکار و نادیده 
گرفتن این پروژه های دشــمن از سوی برخی افراد 
در داخل در حالی که دستگاه های امنیتی، تبلیغاتی 
و تســلیحاتی غرب به اجرای این توطئه ها اذعان 
دارند، خاطرنشان کرد: یکی از مظلومیت های نظام 
جمهوری اسامی همین عدم تبیین و اطاع رسانی 
درســت در مورد خدمات و دستاوردهای آن است. 
در این زمینه، دولت، صداوسیما و همه دلسوزان و 

قوای کشور مسئولیت دارند.
وی با  اشاره به پیشرفت های علمی و راهبردی 
کشور طی چهار دهه گذشته و خدمات رسانی به 
مــردم در اقصی نقاط ایران با وجود همه شــداید، 
تحریم ها، تهدیدها و ســنگ اندازی های دشمن، 
گفت: دشمنان ما با نفاق هر چه تمامتر همه اینها 
را نادیده می گیرند و ضعف هایی را برجسته می کنند 
که بخش عمده آن ناشی از اقدامات خودشان است. 
بخــش کوچکی از این اقدامات، تحریم های خاف 
قانون و ظالمانه آنهاســت که به واســطه آن مردم 
کشورمان را تحت فشار قرار می دهند و در مقابل، 

ابراز دلسوزی هم می کنند!

دستور به دادستان برای پيگيری
 ادعای شکنجه كارگر معترض

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشــاره به انتشار 
برخی شــایعات و ادعاها مبنی بر شکنجه یکی از 
کارگران بازداشتی کارخانه نیشکر هفت تپه تاکید 
کرد: به دادستان محترم کل کشور دستور می دهم 
که همین امروز با تشــکیل هیئتی مستقل و اعزام 
این هیئت به منطقه، موضوع را مورد بررســی قرار 
دهند و هر چه سریع تر نتیجه بررسی ها را به اطاع 

اینجانب و مردم عزیزمان برسانند.
آملی اریجانی ادامه داد: چنین مسائلی برای ما 
بسیار مهم است زیرا هیچ گاه بنای جمهوری اسامی، 
دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطاعاتی چنین 
تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی 
ممنوع می دانیم. ممکن است کارگری متخلف باشد 
اما به هیچ عنوان برخورد خاف قانون با او پذیرفته 
نیســت. البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید 
به حساب یک مجموعه گذاشته شود؛ گرچه خود 
دستگاه های امنیتی و انتظامی نیز موظفند از طریق 
بازرسی ها و سایر ســاز و کارهای نظارتی از وقوع 
تخلفات جلوگیری کنند اما به هر حال متهم کردن 
کل یک دســتگاه به دلیل اقدام احتمالی یک فرد، 

شایسته نیست.
برخی ادعاهای دشــمن، در داخل كشــور 

مشتریان خاص خود را دارد
وی با بیان اینکه گاهی نیز ادعاهایی به دلیل 
عدم اطاع از حقوق قانونی مطرح می شود یا زندانی 
تصور می کند محیط زندان باید برایش مانند هتل 
باشد، به وجه دیگر انتشار این اخبار اشاره کرد و یادآور 
شــد: مجموع برخوردهایی که در رسانه ها به ویژه 
رسانه های دشمن با این موضوع صورت می گیرد، 
حاکی از امارات و قرائنی اســت که نشان می دهد 
این ماجــرا می تواند در ادامه پروژه های پی در پی و 
تخریبی دشمن علیه نظام باشد، البته ابعاد مختلف 

این موضوع باید بررسی شود و ما پیش از بررسی ها 
هیچکس را تخطئه و تکذیب نمی کنیم.

رئیس قوه قضائیه افزود: اظهارات و واکنش های 
دشــمن در این قبیل موارد، در داخل کشــور نیز 
مشــتریان خاص خــود را دارد. اکنون نیز برخی 
روزنامه ها و رســانه ها دفاع های نامعقــول از افراد 
می کنند و به شــایعات علیه نظام دامن می زنند. 
آیا اگر دشــمن یک موضوع را در بوق و کرنا کرد، 
مقتضای امنیت ملی این است که دنباله رو او شویم؟

وقتی آمران به معروف، شهيد و مجروح شدند 
صدایی از مدعيان نشنيدیم

آملــی اریجانی با بیان اینکــه برخی، از این 
قبیل اتفاقات برای متهم ســاختن نهادها و تسویه 
حســاب های سیاسی و جناحی استفاده می کنند، 
بــه جنایــات آمریــکا در زندان هــای ابوغریب و 
گوانتانامو اشاره کرد و گفت: تظلم خواهی، حق هر 
شهروندی است و ما به این حق احترام می گذاریم اما 
اینکه دستگاه ها و بوق های تبلیغاتی دشمن در برابر 
آن دست جنایات سکوت می کنند و در برابر اتفاقات 
و ادعاها در کشور ما، بوق های رسمی انگلیس، آمریکا 
و اذناب منطقه ای آنها اینگونه به میدان می آیند و 
عده ای هم با آنها همنوایی می کنند، نشان می دهد 
که بحث تسویه حساب های شخصی و سیاسی در 
میان است، نه مصالح مردم زیرا در همین کشور، بارها 
روحانیان و دیگر آمران به معروف شهید و مجروح 

شده اند اما هیچ صدایی بلند نشده است!
وی بــا تاکید مجدد بر لــزوم پیگیری حقوق 
شهروندان، ابراز امیدواری کرد که افراد و رسانه های 
مرّوج شــایعات نیز پیش از آنکه مورد برخورد قرار 
بگیرند، بصیرت ازم را به خرج دهند و از همصدایی 

با دشمن خودداری کنند.
براساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون 
»دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه« 

در جلسه دیروز مسئوان قضایی پایان یافت.

انتقاد شدید رئیس قوه قضائیه 
از رسانه هایی كه ادعای دشمن را تکرار می كنند

واعظی درباره ژســت انتقــادی اخير 
اصاح طلبان عليه دولت گفت: عده ای اكنون 
انتقاد كرده و خودشان هم مقداری دولت را 
تضعيف می كنند. آنها فکر می كنند كه این 
انتقاد موجب رای آوری در انتخابات می شود 
در حالی كه این روند هم به ضرر خودشــان 

می شود و هم به ضرر دولت.
محمود واعظــی رئیس دفتر رئیس جمهور در 
پاســخ به این پرسش که آیا بگومگوهای رسانه ای 
اصاح طلبان و دولت به ضــرر خود اصاح طلبان 
و دولت منجر نمی شــود؟ اظهار کرد: بارها گفته ام 
کسانی که اان فکر می کنند که انتقاد از دولت در 

انتخابات به نفع آنها می شود، اشتباه می کنند.
واعظی در پایان گفت: عده ای اکنون انتقاد کرده 
و خودشان هم مقداری دولت را تضعیف می کنند. 
آنها فکر می کنند که این انتقاد موجب رای آوری در 
انتخابات می شود در حالی که این روند هم به ضرر 

خودشان می شود و هم به ضرر دولت.
گفتنــی اســت اصاح طلبان کــه روزگاری 
خیال پــردازی می کردند که با حمایــت از دولت 

روحانی و حضور در قدرت برج بابلی خواهند ساخت 
و از پله های آن به عرش خواهند رسید، امروز خود 
را گرفتار در چاله ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت 
برخاســته از خود می بینند و برای فرار از عملکرد 
دولت و امکان پیروزی در انتخابات پیش رو ژست 
انتقاد از دولت گرفته اند، موضعی که البته از سوی 

دولتی ها بدون پاسخ نمانده است. 
ماجــرای بااگرفتن دعــوای اصاح طلبان با 
دولت از آنجا شــروع شد که ســعید حجاریان، از 
تئوریســین های جریان اصاحات چندی پیش با 
بیان اینکه روحانی نتوانسته به بسیاری از وعده های 
انتخاباتی اش خواسته یا ناخواسته عمل کند، گفته 
بود: »اصاح طلبان هیچ گاه با روحانی عقدی به معنای 
ائتاف نبسته بودند و حاا که  آقای روحانی از خودش 
عبور کرده، طبیعی است که برخی اصاح طلبان با 

او زاویه پیدا کنند«.
این اظهارات حجاریان اما از جانب چهره های 
دولتی بی پاســخ نماند. محمود واعظی رئیس دفتر 
روحانی در پاســخ به حجاریان تصریح کرد: آقای 
روحانی همان رئیس جمهور سال 9۲ و 96 است و 

تغییری در رویکرد او ایجاد نشده است.
واعظی ادامه می دهد: »اینکه ما در سال 96 با 
گروهی نشســته باشیم و با هم چیزی را به عنوان 
ائتاف امضا کرده باشــیم خیر، نه در سال 9۲ این 

کار را کرده ایم و نه در سال 96.«
چنین اظهاراتی از سوی اصاح طلبان بی پاسخ 
نماند و محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس دولت 
اصاحات،نیز در واکنــش به این اظهارات واعظی 
در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر 
نوشت:  »آقای واعظی گفته ما با هیچ گروهی ائتاف 
نکردیم. نه در سال 9۲ و نه در سال 96. یعنی رای 
مــال خود آقای روحانی بوده و نه به خاطر حمایت 
اصاح طلب ها. به نمک نشناســی کاری ندارم ولی 
قربان دهنت آقای واعظی. اصا همه رای مال خود 
آقای روحانی بوده، همه افتخارات دولت و رئیسش 

هم مال خودتان.«
ماجرا به همین جا ختم نشد و اصاح طلبان که 
ظاهرا دل خوشی از محمود واعظی ندارند و معتقدند 
وی با نقش آفرینی در بسیاری از تصمیمات دولت، 
نقش جهانگیری به عنوان معاون اول را کمرنگ کرده  

است، به موضع گیری علیه اظهارات وی پرداختند.
علی تاجرنیا یکی دیگر از فعاان اصاح طلب 
است و در واکنش به این بخش از اظهارات رئیس دفتر 
روحانی که گفته بود »آقای رئیس جمهور از چیزی 
عدول و عبور نکرده است بلکه دیگران هستند که 
چنیــن ذهنیتی دارند«، گفت : »به نظر می رســد 
اظهارات اخیر آقای واعظی ناشی از دلخوری ایشان 
از بخشــی از جریان اصاح طلب باشد که انتقادات 
جدی تــر و صریح تری نســبت بــه دولت مطرح 
می کنند، مجموعه ای از همکاران موثر دولت پس از 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دچار 
نوعی محافظه کاری شده اند و به همین دلیل یا دآوری 
برخی مطالبات را که انتظار استجابت آن از دولت 
وجود داشــته و دارد برنمی تابند و تاش می کنند 

تا این خواسته به حق را به تندروی تفسیر کنند.
تاجرنیا در ادامه می افزاید: این درست نیست 
که زمانی که به حمایــت اصاح طلبان نیاز داریم 
بــه آنها توجه کنیم اما پس از آنکه نتیجه مطلوب 
حاصل شد آنها را از یاد ببریم و با ادبیات دیگری با 

آنها صحبت کنیم. 

واعظی: اصاح طلبان با انتقاد از دولت دنبال رأی آوری هستند

رئيس شورای عالی جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم گفت: اگر پرونده سران فتنه كه 
سال ها مورد محبت نظام اسامی در حصر 
بوده اند، به ميان بياید بيشترین مجازات ها 
در انتظــار آنها خواهد بود در حالی كه این 
سال ها بيشترین محبت ها به آنها شده است.
ســردار محمدرضا نقدی، معــاون فرهنگی 
اجتماعی سپاه پاسداران انقاب اسامی با آیت اه 
نــوری همدانی و آیت اه یزدی دیدار و گفت وگو 
کرد. آیت اه محمد یزدی در این دیدار با اشاره به 
فتنه ها و دشمنی هایی که در سال های اخیر متوجه 
نظام اسامی بوده است، بیان داشت: برخی افرادی 
که با این نظام موقعیت پیدا کردند، شــرایطی به 
وجود آوردند که در خیابان علیه مقدسات و دین 

حرکت شود و به اموال مردم و جامعه آسیب برسد 
و به مقدس ترین مقدسات توهین کردند.

به گزارش فارس،  رئیس شورای عالی جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: اگر پرونده 
این افراد که سال ها مورد محبت نظام اسامی در 
حصر بوده اند، به میان بیاید بیشترین مجازات ها 
در انتظار آنها خواهد بود در حالی که این سال ها 

بیشترین محبت ها به آنها شده است.
وی گفت:  فــان آقایی که همــکار ما بود، 
خدمات زیادی در گذشته انجام داده اما هم اکنون 
به خاطر همین خدمات به آنها محبت شده و در 
حصر هســتند؛  همین آقا روزی به قم آمد و در 
جامعه مدرســین حضور یافت و پایان جلسه به 
ایشان گفتم که ما جمع شدیم تا گره مشکات باز 

شود اما به نظر می رسد شما شمشیر از رو بسته ای.
آیت اه یزدی با تاکید بر اینکه ظرف ٤٠ سال 
بیش از ٤٠٠ سال به مردم خدمت شده است، ابراز 
داشت:  خدا به مسئوان اجرایی کشور درایت بیشتر 
بدهد تا به جوانان اعتماد داشــته و از توان ایشان 

استفاده کنند.
آیت اه نوری همدانی نیــز در این دیدار در 
سخنانی ضرورت تبیین دستاوردهای انقاب برای 
مردم به ویژه نســل جوان را مورد تاکید قرار داد 
و اظهار داشت: باید دستاوردهای انقاب اسامی 
به شکل شایسته ای در چهلمین سالگرد پیروزی 

انقاب برای مردم تشریح شود.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه مردم گرفتار 
مشکات اقتصادی هستند، گفت: مسئوان باید 

نسبت به حل مشــکات اقتصادی مردم اهتمام 
داشته و نسبت به رفع این مشکات اقدام کنند. 
وی به وضعیت حجاب و عفاف اشاره کرد و افزود: 
حجاب از مســلمات دین مبین اســام است و 
نباید شــاهد مظاهر بدحجابــی و کم حجابی در 

جامعه باشیم.
استاد برجسته درس خارج حوزه به دریافت 
دیرکرد از سوی بانک ها اشاره کرد و افزود: دریافت 
دیرکرد و ربای بانکی از مشــکاتی است که باید 
از سوی مسئوان مورد توجه قرار گیرد. آیت اه 
نوری همدانی تصریح کرد: ربا حرام است و در این 
خصوص هشدارهای مکرری از سوی مراجع تقلید 
مطرح شده است ولی دولتمردان توجهی نسبت به 

این هشدارها و توصیه ها نداشته اند.

آیت اه یزدی در دیدار با سردار نقدی:

حصر خانگی سران فتنه نشانه رأفت نظام اسامی است

بيش از 6۰۰ تشــکل، كانون و انجمن علمی دانشجویی دانشگاه های 
سراسر كشــور در نامه ای خطاب به رئيس جمهور ضمن اعتراض به طرح 
خصوصی سازی آموزش و پرورش نوشتند: آقای رئيس جمهور! به آموزش 

و پرورش مانند یک بنگاه اقتصادی نگاه نکنيد.
در بخشی از این نامه خطاب به رئیس جمهور آمده است: »متاسفانه در سال های 
اخیر شاهد هستیم با برخورد های غلط و گاه ناجوانمردانه، جایگاه حرفه ای معلمان 
و نظام تعلیم وتربیت این مرز و بوم، خواسته یا نخواسته مورد هجمه قرار گرفته و 
بیش از پیش تضعیف می شود؛ به حدی که امروزه هر فردی به خود اجازه می دهد 
درخصوص این نظام پیچیده و این شغل حرفه ای اظهار نظر کرده و خود را دارای 
صاحیت هــای مکفی بــرای تصدی آن هم بداند. امروزه علــم تعلیم و تربیت از 
پیچیده ترین و تخصصی ترین علوم دنیاست، به نحوی که متخصصان این حوزه نیز 
بــدون کمک از دیگر متخصصان، به خود اجازه دخل و تصرف و یا ایجاد تغییرات 
غیر حرفه ای و یکباره را در نظام تعلیم و تربیت نمی دهند و تاش می کنند در مسیر 
اهداف کان و برنامه های کان این حوزه که توسط جمعی از بزرگ ترین دلسوزان و 
متخصصان این نظام نگارش شده، گام بردارند. اما واقعا برایمان جای تعجب است، 
چگونه صحبت های غیرحرفه ای و غیر تخصصی افرادی را که جز حساب و کتاب 

مادی به چیز دیگری نمی اندیشند، در مجلس تکرار می نمایید؟!
 در این نامه تصریح شده است: »آقای روحانی! بیانات شما در راستای تفاوت 
هزینه تعلیم وتربیت توسط دولت و مبحث خرید خدمت از بخش خصوصی قطعا 
قابل توجه و واضح است، اما براستی تفاوت های تربیتی این دو مدل به لحاظ کیفیت 
برای شما قابل توجه نیست؟ آیا تاکنون به پژوهش هایی که در این حوزه انجام شده 
اســت نگاهی انداخته اید؟ آیا ماجرای مدرسه غرب تهران از خاطرتان رفته است؟ 
آیا تدریس کل کتب درســی در دو ماه و تمسخر معلمین توسط نیروهای خرید 

خدمت را نشنیده اید؟«
به گزارش خبرگزاری دانشــجو تشــکل ها، انجمن ها و کانون های دانشجویی 
همچنین در نامه خود خطاب به رئیس جمهور نوشتند: »جناب آقای روحانی! اگر 
سر سوزنی خود را مدیون معلمین خود و جامعه فرهنگیان کشور می دانید، به آموزش 

و پرورش مانند یک بنگاه اقتصادی نگاه نکنید.«

اصفهان- خبرنگار کیهان:
دیروز در حاشيه افتتاح نخستين جشنواره و نمایشگاه فواد  ملی ایران، 
فواد  مباركه اصفهان تفاهم نامه ای به ارزش 1۰4 ميليارد تومان با دانشگاه 

صنعتی اصفهان برای مدت 5 سال به امضاء رساند.
نخستین جشنواره ملی فواد ایران با محوریت نمایشگاه جامع ارائه فرصت های 
بومی ســازی و حمایت از تولید داخلی به همراه معرفی و اهدای جوایز ملی فواد 
ایران به برگزیدگان با حضور تولیدکنندگان، تامین کنندگان، بازرگانان و متخصصان 
زنجیره آهــن و فواد ایران به میزبانی انجمن فواد ایران و حمایت فواد مبارکه 
اصفهان در تاار بزرگ برج میاد تهران دیروز برگزار شد.در این رخداد بزرگ عاوه 
بر سخنرانی  جمعی از مسئوان کشوری و صنعتی ایران و دانشگاهیان، تفاهم نامه 
انجمن و مرکز فرآوری  مواد معدنی ایمیدرو به امضاء رســید. همچنین از اطلس 
ملی فواد ایران و بانک اطاعات تامین کنندگان زنجیره آهن و فواد رونمایی شد. 
در این جشــنواره از ٤٠ شرکت فوادی و صنعتی کشور با اهدای جوایز تقدیر به 
عمل آمد.در آئین مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره و نمایشگاه فواد ایران، رئیس 
جشنواره در سخنانی با اشاره به تاریخچه صنعت فواد کشور گفت: امروز مرز 5٠ 
سال را در این صنعت پشت سرگذاشته ایم و هم اکنون ظرفیت 3٠ میلیون تن در 
سال در حال تحقق است.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ایمیدرو با بیان اینکه در 
سال میادی گذشته جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین بر سر صنعت فواد متمرکز 
شده بود اظهار داشت: ما امروز صاحب دانش فواد هستیم به طوری که بالغ بر دو 
میلیون تن ظرفیت فواد را در ماه د اریم.قریب پور افزود: ما به دنبال اکتشاف درهای 
جدید و بهره گیری از بخش خصوصی هستیم.وی افزود: امروز تحریم ها منجر به دور 
هم شدن ما شده است و ما معتقدیم از ثروت انباشته شده در جهت توسعه کشور 
استفاده کنیم.وی با بیان اینکه ما در کنار هم باید مجری توسعه کشور باشیم ادامه 
داد: در شرایط تحریم وظیفه داریم نسبت به تامین مسائل مربوط به ارز شرکت های 
کوچک اقتصادی اقدام کنیم. بهرام سبحانی رئیس انجمن ملی فواد ایران گفت: 
امروز مجبور به واردات تجهیزات هستیم ولی این به معنی عدم توانایی ما در ساخت 
و طراحی تجهیزات نیست.سبحانی اظهار داشت: فلسفه ایجاد چنین جشنواره ای این 
است که بتوانیم خأ میان تولیدکنندگان تجهیزات صنعت فواد با مصرف کنندگان 
در این صنعت را پر کنیم. در حاشــیه این جشنواره نمایشگاه بزرگ بومی سازی و 
حمایت از تولید داخلی با حضور کلیه اعضای شرکت کننده در جشنواره افتتاح شد.

6۰۰ كانون و انجمن علمی دانشجویی در نامه ای به روحانی:
آقای رئیس جمهور! 

مدرسه بنگاه اقتصادی نیست

فواد مبارکه اصفهان 
تفاهم نامه ای با دانشگاه صنعتی اصفهان 

به ارزش  1۰۴ میلیارد تومان به امضاء رساند

عضو كميسيون اجتماعی مجلس شــورای اسامی گفت: در ایحه 
بودجه سال 98، قطع یارانه ســه دهک باای جامعه به استان ها واگذار 
شده و قرار است اعتبار حاصل از آن در هر استان صرف طرح های عمرانی 

و یا فقرزدایی شود. 
احمد بیگدلی، در گفت و گو با ایرنا به شفافیت ایحه بودجه سال 98 اشاره کرد 
و افزود: شفافیت کامل در بودجه با شرایط موجود در کشور به این زودی عملیاتی 
نمی شــود.وی ادامه داد: نمایندگان مجلس که وظیفه بررسی و حاجی بودجه را 
دارند، به 8٠ درصد بودجه که اغلب مربوط به برخی مراکز، موسسات، نهادها است، 
ورودی ندارند.نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسامی گفت: آنچه به طور 
عمده در مجلس روی آن بحث و بررسی می شود، مسائل و مواد مربوط به بودجه 

عمومی است که برای سال آینده رقم آن ٤٠7 میلیارد تومان برآورد شده است.
بیگدلی در بخشــی دیگری از سخنان خود به مسائل مربوط به اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: از زمان آغاز اجرای این قانون قرار بود یارانه 
دهک هــای باا به مرور قطع شــود ولی این موضوع اتفــاق نیفتاد که باعث بروز 
مشکاتی شده است.وی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکات و مسائل قابل توجه 
قانون اجرای هدفمندی یارانه ها این اســت که مشــخص نیست درآمد حاصل از 
اجرای این طرح چقدر است؟ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی به 
افزایش۲٠ درصدی حقوق کارمندان و مستمری بگیران در سال آینده اشاره کرد و 
گفت: با وجود پیش بینی افزایش حقوق برای این اقشار در ایحه بودجه 98، برای 
مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی که از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند، 

هیچ افزایشی در ایحه بودجه پیش بینی نشده است.

قطع یارانه سه دهک باا 
به استان ها واگذار شد

بقيه از صفحه 2
نیلی تا همین یکی دو ماه گذشــته، دستیار 
اقتصادی ارشــد رئیس جمهور بود و بخش اعظم 
مسئولیت وضعیت اقتصادی کنونی بر عهده نیلی و 
تیم او اســت و با این وجود به جای پاسخگویی هر 
ساله بودجه موسسات مرتبط با او افزایش می یابد 
و پاسخ آن از فرهنگ اسامی و دینی مردم مطالبه 

می شود!
دولت پاسخگوی دو سوم بودجه نيست!

چنان چه گفته شد در پایان هر سال بحث هایی 
مفصل در شــبکه های اجتماعــی در مورد بودجه 
جدول موسوم به 17 )کمک به موسسات فرهنگی 
و اشخاص حقوقی غیردولتی( صورت می گیرد، طی 
چند سال اخیر بحث های زیادی و تمرکز وسیعی 
از سوی رســانه ها بر روی تک تک ردیف های این 

جدول شده است.
دوســوم بودجه کشــور به سمت شرکت های 
دولتی ســرازیر می شود که تقریبا هیچ نظارتی بر 
آنها نیست و اصا معلوم نیست که این بودجه چه 
می شــود؟ چه کار می کنند؟ کجا خرج می شود؟ 
مدیران این شــرکت ها چقــدر می گیرند؟ و... این 
شرکت ها حتی حاضر نیستند به مردم یا نمایندگان 
مــردم در مجلس توضیح دهند که با این بودجه ها 

چکار می کنند. 
اگــر نتیجه عملکرد دســتگاه های دولتی که 
بیش از 75 درصد کل بودجه را می بلعند وضعیت 
امروز اقتصاد کشور است نگاهی به بودجه یک دهم 
درصدی نهادهای مورد هجمه روزنامه های زنجیره ای 
که هشــتاد درصد آن نیز تخصیص نمی یابد نشان 
می دهد این موسسات به وظایف خود در اندازه ای 

که توانسته اند عمل کرده اند.
چنانچه فهرست موسسات کمک  بگیر جدول 
17 را در ایحه و قانون بودجه سال 1396 درنظر 
بگیریم با موسساتی مواجه می شویم که اغلب دارای 
ســابقه طوانی در تولید علم و انجام فعالیت های 
تحقیقاتی، پژوهشــی و آموزشی دارند که همین 
تولیدات علمی موجب ارتقای جایگاه علمی کشور 
شده اســت. برخی از این موسسات کمک بگیر از 
بودجه عمومی که به زعم نویسنده گزارش روزنامه 

دولت از رانت سیاسی استفاده می کنند، عبارتند از:
- دانشگاه باقرالعلوم - فعالیت علمی، آموزشی 

و پژوهشی
- پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســامی - 

فعالیت های علمی و پژوهشی
- دانشگاه امام صادق)ع( - فعالیت های علمی، 

آموزشی و پژوهشی
- موسسه تحقیقاتی اسراء - فعالیت های علمی، 

پژوهشی ترویج معارف قرآنی
- دانشگاه شهید مطهری - فعالیت های علمی، 

آموزشی و پژوهشی
- موسســه علمــی، فرهنگــی دارالحدیث - 

فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی
کمک  به فعالیت های فرهنگی مسجد جمکران 

- فعالیت های فرهنگی
- مرکــز موضوع شناســی احــکام فقهی - 

فعالیت های علمی و پژوهشی
- مرکــز دایره المعــارف بــزرگ اســامی - 

فعالیت های علمی و پژوهشی
- کمک بــه بنیاد فرهنگی مهــدی موعود، 

فعالیت های پژوهشی و فرهنگی
- بنیاد بین المللی غدیر - فعالیت های علمی 

و پژوهشی
- رویداد مشهد پایتخت اسام در سال ۲٠17 

- فعالیت های فرهنگی
- و...

فعالیت موسسات مذکور عمومی بوده و تولیدات 
و محصوات آنها مورد اســتفاده عامه مردم ایران و 
در برخی از موارد در سطح بین المللی مورد استفاده 
قرار می گیرد. این موسسات برخاف ادعای نویسنده 
گزارش روزنامه دولت از رانت سیاســی اســتفاده 
نمی کنند، بلکه برعکس بوده و این موسسات عمدتا 
زیرنظر فرهیختگان و شایستگان علمی کشور اداره 
می شــوند. کدام وزارت خانه یا موسســه فرهنگی 
دولتی و غیردولتی در کشور سراغ داریم که ظرفیت 
تولیدات فاخری همانند تولیدات علمی و پژوهشی 

این موسسات را داشته باشد؟
هر دولتی نياز به یک مشایی دارد!

این روزها حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور 

نقش حاشیه سازی درباره بودجه را به خود اختصاص 
داده است، غامرضا تاجگردون نماینده گچساران و 
باشــت و رئیس  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسامی در صفحه شخصی خود در رابطه با 
اقدامات »حسام الدین آشنا« مشاور رئیس  جمهور 
نوشــته اســت : هر رئیس جمهوری گویا باید یک 
مشایی داشته باشد. مشاور محترم رئیس جمهور بعد 
از شــش سال از دوره رئیس جمهور با دادن آدرس 

غلط به جامعه فرار به جلو می کند.
در ادامه این یادداشــت آمده است: بودجه را 
دولت می دهد. شش سال هم آقای روحانی بودجه 
را بــه مجلس داد. هر آنچه که بخواهد می تواند در 
ایحه انجام می دهد. مثل امسال که هر جا را دوست 
نداشــت کم کرد و هر جا را دوست داشت باا برد. 
افزایش های مجلس هم مشــخصه. افزایش حقوق 
بازنشستگان، کسری بیمه ها، عمرانی مناطق محروم، 
پاداش بر زمین مانده فرهنگیان و کارمندان، افزایش 
مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد 

و از این قبیل موضوعات.
تاجگردون افزوده است: جناب آقای آشنا این 
مردم درد زیادی دارند به دردشــان نمک دروغین 
نریز یا اینکه اگر جنایتی شــده دولت فعلی را هم 
در این جنایت شریک بدانید. البته که اگر مجلس 
ببیند جایی بی انصافی شده باشد اصاح می کند. چه 

در عرصه اقتصادی و چه فرهنگی و چه در دفاع.
چقدر بودجه گرفتيد 
و چقدر خرج كردید؟!

احمد امیرآبــادی فراهانی نماینده قم و عضو 
هیئت  رئیســه مجلس نیز در توییتی نســبت به 
اظهارات حسام الدین آشنا، رئیس  مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاســت جمهوری، واکنش نشان داد 
و نوشــت: جناب آشنا که طرفدار شفافیت بودجه 
هستند، بفرمایند چه مقدار بودجه گرفته اند و چگونه 
خرج کرده اند و دولت شما در دنیا چند نفر را با زبان 
فارسی آشنا کرده اســت؛ ولی خوب است بدانید 
جامعه المصطفی که همیشه کمتر از آن چیزی که 
تصویب می شود تخصیص می دهید 3٠٠ هزار نفر 

را با زبان فارسی آشنا کرده است.
براساس این گزارش، حسام الدین آشنا مشاور 

رئیس  جمهور و رئیس  مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری در مراسمی گفته است من اگر 
به جای دانشــجویان امروز بودم به دنبال برگزاری 
دوره های مختلف بودجه خوانی و کســب اطاعات 
بیشتر درباره بودجه می رفتم. امروز دانشجویان اسم 
یک نهاد به نام جامعه  المصطفی را می دانند، اما سایر 
نهادها را نمی شناسند. پشت هر ردیف بودجه یک 

قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد!
انتقاد رئيس كميسيون فرهنگی 

به شيادان
همچنین حجت ااسام احمد مازنی نماینده 
تهران در مجلس شورای اسامی دیروز گفت: کل 
بودجه فرهنگی کشور در سال 1397 تنها شش دهم 
درصد کل بودجه کشور بوده است و این بودجه در 
سال 1398 دو دهم درصد کم شده است اما باز هم 

عده ای شیاد به این بودجه حمله می کنند!
مازنی افزود: بودجــه وزارت ورزش و جوانان، 
وزارت فرهنگ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 
سازمان تبلیغات اسامی، حوزه علمیه و صداوسیما 
در ســال97 تنها شــش دهم درصــد کل بودجه 
کشور را به خود اختصاص داده بودند اما متاسفانه 
عده ای شیاد با روش های عوامانه یک عدد و رقمی 
از اعتبارات این بخش را بزرگنمایی می کنند و در 
جامعه طوری وانمود می کنند که اگر مردم مشکل 
فقــر و بیکاری دارند بخاطر بودجه های فرهنگی و 

اعتباراتی است که به این بخش داده می شود.
نماینده مردم تهــران در مجلس اظهار کرد: 
اگر برخی فکر می کنند جامعه المصطفی خاصیتی 
ندارنــد آنجا را تعطیل کنند چرا جامعه المصطفی 
را تخریب می کنید؟ اگر جامعه المصطفی، مجمع 
تقریب و دیگر مراکز فرهنگی نباشند داعش تربیت 
و تقویت می شود. مگر جامعه المصطفی چه کاری 
انجام می دهد که این همه مورد تخریب است. وظیفه 
ذاتی جامعه المصطفی این است که مسلمانان را از 
مذاهب مختلف و از کشور های گوناگون جذب کند 
و این ها را در راستای اندیشه تقریب تربیت کند. عدم 
جذب و تقویت اندیشه تقریب یعنی تقویت شدن 
داعش و افزایش خشونت در جهان اسام، که برای 

کل جهان هزینه بر خواهد بود.

چرا مدعيان اصاحات و اعتدال عليه بودجه نهادهای دینی عوامفریبی می كنند؟

حاشیه امن برای بودجه ۷5 درصدی
با جنجال علیه بودجه ۰/1 درصدی

تيم ملي فوتبال ایران با برتری 5 بر صفر مقابل یمن برای مدعيان كسب 
عنوان قهرمانی جام ملت های آسيا خط و نشان كشيد.

تیم ملي فوتبال ایران در نخســتین بازی خود در جام ملت های ۲٠19 شب 
گذشته به مصاف یمن رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 5 بر صفر شکست دهد.
گل های ایران را در این بازی مهدی طارمی)1۲ و ۲5(،  اشــکان دژاگه)۲3(، 

سردار آزمون)53( و سامان قدوس)78( به ثمر رساندند.
ملی پوشــان کشورمان در این دیدار فرصت های بسیاری برای گلزنی بدست 
آوردند که از تمام آنها 5 بار توانستند توپ را از خط دروازه یمن عبور دهند تا خود 

را به عنوان مدعی شماره یک قهرمانی در جام ملت های آسیا معرفی کنند.
تیم ملــی فوتبال ایران در ایــن دیدار با ترکیب علیرضــا بیرانوند، مرتضی 
پورعلی گنجی، سید مجید حسینی)٤6 پژمان منتظری(، رامین رضاییان، احسان 
حاج صفی، امید ابراهیمی،  اشــکان دژاگه، مهدی ترابی، وحید امیری)6٠ سامان 

قدوس(، مهدی طارمی)7٠ کریم انصاری فرد( و سردار آزمون به میدان رفت.
ایران در گروه چهارم مسابقات با تیم های عراق، یمن و ویتنام هم گروه است. 
شاگردان کی روش در دومین بازی خود شنبه هفته آینده )۲۲ دی ماه( از ساعت 

1٤:3٠ به مصاف ویتنام میروند.

ایران 5 - یمن صفر
خط و نشان تیم ملی 

برای مدعیان قهرمانی جام ملت های آسیا



اعتصاب هزاران نفر از 
کارکنان  فرودگاه های برلین و لغو پروازها

هزاران نفر از کارمندان 2 فرودگاه مهم برلین 
به وضعیت حقوق و دستمزدشان  اعتراض  در 

دست از کار کشیدند.
در پــی فراخوان برای برگــزاری اعتصاب در دو 
فرودگاه  »تگل« و »شــونه فلد« برلین، روز گذشــته 
شماری از پروازها لغو و شماری دیگر به تعویق افتاد. 
آنطور که خبرگزاری آلمان نوشــته، اتحادیه کاری 

)Verdi( از حدود سه هزار نفر از کارکنان بخش امنیتی 
در هر دو فرودگاه خواسته بود که روز دوشنبه به مدت 

حدود چهار ساعت دست از کار بکشند.
 اعتصاب از ســاعت پنج آغــاز و در مدت چهار 
ساعت  ۴7 پرواز لغو شد. در فرودگاه تگل، ۴۲ پرواز 
لغو شده. در فرودگاه شونه فلد هم پنج پرواز لغو و  ۲۵ 

پرواز دیگر با تاخیر انجام شد. 

حماس: محمود عباس مامور اجرای 
معامله قرن شده است

سخنگوی جنبش حماس می گوید، »محمود 
فلسطین  خودگردان  رئیس  تشکیات  عباس 
در تکمیل برنامه اش بــرای جدا کردن غزه از 
فلسطین و اجرای بندهای معامله قرن آمریکا 
تصمیم به خروج کارکنانش از غزه گرفته است.«

»فوزی برهوم«، ضمن متهم کردن محمود عباس 
به اجرای برنامه های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای 

پایان دادن به مسئله فلسطین، تاکید کرده: »تصمیم 
تشکیات خودگردان فلسطین برای خروج کارکنانش 
از گذرگاه رفح در چارچوب مجازات هایی اســت که 
رئیس این تشکیات علیه غزه و در تکمیل برنامه اش 
برای جدا کردن غزه از فلســطین و اجرای بندهای 
معاملــه قرن آمریکا صورت می دهد... محمود عباس 

به همکاری با رژیم صهیونیستی افتخار می کند.«
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

سرویس خارجی -
خبرگزاری رویترز در گزارشی از اعتراضات 
جلیقه زردهای فرانســه طی دو ماه گذشته 
هشــدار داده ناآرامی های فرانسه به مرحله 
»خطرناکی« رســید و ماکرون و دولتش را به 

جد تهدید می کند.
حاشیه نشین های فرانسوی بیش از دو ماه است 
که تحت عنوان جنبش »جلیقه زردها« به خیابان ها 
می آینــد. آنها به گفته خود »بازتاب خشــم، ترس، 
تحقیر و نابرابری اجتماعی در فرانسه« هستند، 10 
کشــته و نزدیک به 8 هزار دستگیری و زخمی داده 
و 10 میلیارد یورو خسارت به اقتصاد فرانسه زده اند. 
طبق آخرین گزارش ها این عده حمایت 70 درصدی 
مردم را هم دارند. آنها دو ماه پیش با شــعار کاهش 
قیمت سوخت اعتراضات خود را شروع کردند و امروز 
به اســتعفای ماکرون، تغییر قانون اساسی و خروج 
فرانسه از اتحادیه اروپا و ناتو رسیده اند. کارشناسان 
معتقدند حقوق ناچیز، وضعیت بد معیشتی و قدرت 
خرید پایین قوه محرکه انقاب شهروندی کنونی در 

فرانسه است. 
خبرگزاری رویترز اما در گزارشــی با  اشــاره به 
اعتراضات ۲ ماه گذشته فرانسه نوشته: »چیزی که در 
ابتدا به عنوان عصیان مردمی علیه طرح های افزایش 
مالیات ســوخت و باا رفتن هزینه معیشت مطرح 

رویترز: ناآرامی های فرانسه
به نقطه »خطر« رسیده است

شده بود، اکنون تبدیل به یک اعتراض خطرناک  برای 
رئیس جمهور فرانسه و حمله ای به ریاست جمهوری او 
و نهادهای کشور فرانسه شده است. به گزارش ایسنا 
رویترز می افزاید: »امانوئل ماکرون، درصدد بود که در 
سال نو میادی در موضع تهاجمی نسبت به معترضان 
جلیقه زرد قرار بگیرد اما به جایش گرفتار تظاهرات 
خیابانی خشونت آمیزتر شده است. معترضان مخالف 
دولت فرانســه در همین راستا و در جدیدترین دور 
تظاهراتشــان در روز شنبه از یک جرثقیل برای باز 
کردن راهشان به یک ســاختمان وزارتخانه دولتی 

اســتفاده کردند و خودروهــا را در نزدیکی خیابان 
شانزلیزه به آتش کشــیدند و خشونت هایی نیز در 
درگیری با نیروهای پلیس ضدشورش در یک پل بر 
فراز رودخانه »سن« مرتکب شدند و افسران پلیس 

را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
سخنگوی دولت فرانسه فرار کرد!

این گزارش می افزاید: »به گفته بن ژامن گریوو، 
ســخنگوی دولت فرانســه این دولــت از پیگیری 
اصاحــات مد نظر برای تغییر شــکل دادن اقتصاد 
فرانســه عقب نشینی نخواهد کرد. او معترضان باقی 

مانده را تحریک کنندگانی  به دنبال سرنگونی دولت 
توصیف کرده اســت. ۲۴ ساعت بعد از اینکه او این 
صحبت را در روز جمعه مطرح کرد مجبور شــد در 
هجوم معترضان به وزارت خانه ای که دفترش در آن 

قرار داشت از در پشتی فرار کند. 
او بعدا گفــت: در این حادثه مــن مورد حمله 
قرار نگرفتم بلکه جمهوری فرانسه مورد حمله قرار 
گرفت. عامــل دامن زدن به این ناآرامی ها خشــم 
معترضان نســبت به پایین بودن حقوق ها و کاهش 
 درآمدهــا و باور به بی تفاوتی ماکــرون به نیازهای 

شهروندان است.«
معترضان رهبر ندارند

در پایــان این گــزارش می خوانیم: »دو ماه بعد 
از آغــاز این اعتراضات ایــن دولت هنوز راهی برای 
فرو نشــاندن خشــم معترضان و بــرآورده کردن 
خواسته هایشان شامل افزایش پایه حقوق، افزایش 
مشارکتشان در اداره امور کشور و همچنین استعفای 

ماکرون نیافته است. 
در حالی که هنوز معترضان رهبر مشخصی ندارند 
مذاکره کردن مقام ها با آنها سخت است. قانونگذاران 
اپوزیسیون خواسته اند که دولت طرح های پیشنهادی 
و عملی برای رسیدگی به مطالبات جلیقه زردها ارائه 
کند اما وزرای دولت از تسلیم شدن به فشارهای این 

اقلیت دردسرساز خودداری کرده اند.

سرویس خارجی
»دونالد ترامپ« روز یکشــنبه پس از بازگشــت از نشست 
»کمپ دیوید« با مشاوران ارشد خود، در جمع خبرنگاران در کاخ 
سفید گفته به دنبال اعام وضعیت اضطراری ملی در آمریکاست 
تا بتواند بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار مرزی را تامین کند. 

از روز اول دی ماه و در پی عدم توافق دولت و کنگره آمریکا بر ســر 
ایحه بودجه موقت و اصرار کاخ ســفید بــر تخصیص بودجه به منظور 
ساخت دیوار در مرز مکزیک، دولت آمریکا رسما وارد وضعیت موسوم به 
»تعطیل« شده است. تعطیلی دولت در آمریکا در شرایطی ادامه دارد که 
بودجه ارتش و برخی از نهادها تامین شده اما 800 هزار کارمند و کارگر 
در دیگر نهادهای دولت یا بدون حقوق کار می کنند یا به مرخصی بدون 

حقوق فرستاده شده اند.
حــاا بعد از گذشــت 17 روز از تعطیلی دولت هنوز دو طرف حاضر 
نیســتند از موضع خود کوتاه بیایند و ترامپ هشدار داده اگر ازم ببیند 
ماه ها و ســال ها ممکن است این تعطیلی ادامه یابد و هیچ راهی نیز غیر 
از ساختن دیوار در مرز مکزیک وجود ندارد. ترامپ روز یکشنبه یک گام 
نیز جلوتر گذاشــت و تهدید کرد بــرای تامین بودجه مورد نیاز به دنبال 
اعام وضعیت اضطراری ملی در کشور است: »ما به دنبال اعام وضعیت 
اضطراری ملی هستیم چون یک وضعیت اضطراری ملی داریم و به مردم 
می گویم که به جای دیوار بتنی یک حائل فلزی در مرزهای جنوبی ایجاد 

خواهیم کرد چون مستحکمتر است.« 
نامه 16 هزار خلبان نگران به ترامپ

در حالی که کشمکش بین کنگره و ترامپ بر سر دیوار مکزیک ادامه 
دارد، انجمن خلبانان خطوط هوایی آمریکا با 61 هزار خلبان نیز در نامه ای 
خطاب به دونالد ترامپ نگرانی هایشان را درباره ایمنی حریم هوایی و امنیت 

و اثرگذاری مطرح کرده اند.
ایسنا در این باره نوشته: »کاپیتان جو دوپیت، رئیس انجمن بین المللی 
خلبانان خطوط هوایی آمریکا از دونالد ترامپ، درخواست کرده تا گام های 
ضروری برای پایان دادن به تعطیلی را اتخاذ کند. به گفته او، مشــکات 
زمانی مشــخص می شود که تامین کنندگان خدمات از وزارت حمل ونقل 
و وزارت امنیت داخلی تحت  تاثیر این تعطیلی قرار بگیرند.« در این نامه 
همچنین آمده: »تعداد بازرسان اندک اداره هوانوردی فدرال اجازه نمی دهد 
از زیرساخت کنترل ترافیک هوایی اطمینان حاصل شود. خلبانان خطوط 
هوایی نگران تعطیلی دولت هســتند... بازرسی مکانیکی، نظارت پهپادی 
و ســامانه های ارتباطی پیشرفته، همگی با تهدید مواجه هستند. از همه 
بدتر اینکه، ناظران برج مراقبت، پرسنل تعمیر و نگهداری سیستم هواپیما 

و  ماموران هوایی بدون حقوق کار می کنند.

ترامپ هشدار داد
اعام وضعیت اضطرار ملی

در صورت ادامه تعطیلی دولت آمریکا

پادشــاه مالــزی در اقدامی غیرمنتظره از ســمت خود 
کناره گیری کرد. این مسئله پس از ازدواج وی با ملکه زیبایی 
روسیه اتفاق افتاده و همین مسئله شایعاتی را به دنبال داشته 

است.
»ســلطان محمد پنجم«، پادشــاه مالزی روز یکشنبه در اقدامی 
پیش بینی نشــده و فقط در حالی که دو ســال از تکیه وی بر تخت 
پادشاهی این کشور می گذرد قدرت را واگذار کرد. دوره پادشاهی در 
مالزی پنج  ساله است. کاخ ملی مالزی در بیانیه ای اعام کرده استعفا 
سریعا عملی شده است. این بیانیه به علت کناره گیری پادشاه اشاره ای 
نکرده و مقامات کاخ ملی نیز به درخواست رسانه ها پاسخی نداده اند.

به گزارش تسنیم، هفته گذشته پادشاه ۴9 ساله وظایف خود را پس 
از دو ماه مرخصی درمانی از سر گرفته بود. در ماه دسامبر)آذرماه( بود 
که تصاویر ازدواج وی در روســیه در شبکه های اجتماعی منتشر شد. 
کاخ پادشاهی به درخواست ها برای این تصاویر یا گزارش های منتشر 
شده درباره ازدواج ســلطان محمد پنجم واکنشی نشان نداده است. 
گفته می شــد وی با ملکه زیبایی روسیه ازدواج کرده است و احتماا 

این استعفا با این ازدواج مرتبط بوده است.
در عین حال »ماهاتیر محمد« نخست وزیر این کشور در پاسخ به 
سوال خبرنگاری درباره استعفای پادشاه، آن را »شایعه « توصیف کرده 
و گفته »هنوز اعامیه ای رســمی به دست وی نرسیده است. روزنامه 
»استریت تایمز« مالزی هم گزارش داده سلطان محمد پنجم احتماا 
تا انتخاب پادشاه جدید توسط »شورای حکام« این کشور پادشاه موقت 
باشد. مالزی یک کشور تحت پادشاهی مشروطه است و نقش پادشاه 
در این کشور بیشتر فرمایشی است. با این همه، موافقت پادشاه پیش 

از انتصاب نخست وزیر یا مقامات ارشد دولتی مورد نیاز است.
مالزی تنها کشوری در جهان است که پادشاه آن به صورت دوره ای 
حکومت می کند. مالزی در ســال 19۵7 از اســتعمار انگلیس رهایی 

یافت و مستقل شد.

استعفای پادشاه مالزی
به دایل نامعلوم

دبیرکل جنبش نجباء هم با  شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان 
بحرین در نجف اشــرف دیدار کرد و در جریان آخرین وضعیت 

جسمانی و روند درمان  ایشان قرار گرفت.
شیخ اکرم الکعبی روز یکشنبه به نجف اشرف رفت و با شیخ عیسی 
قاسم رهبر شیعیان بحرین دیدار کرد. و طی این دیدار در جریان آخرین 
وضعیت جسمانی و روند درمانی این عالم مبارز بحرینی نیز قرار گرفت. 
در این دیدار همچنین آخرین تحوات بحرین از جمله سرکوب انقابیون 
بحرین به شیعیان به  دست رژیم آل خلیفه، مورد بررسی قرار گرفت.دبیرکل 
نجباء با دعا برای سامتی کامل شیخ عیسی قاسم، جنایات آل خلیفه علیه 
مردم بحرین را که با حمایت های آل سعود ادامه دارد، محکوم کرد. شیخ 
عیســی قاسم پس از سلب تابعیت و تحمل نزدیک به دو سال حصر در 
منطقه »الدراز«، برای درمان به لندن اعزام شد و از آنجا به نجف اشرف 
عزیمت کرد، این شخصیت مبارز بحرینی در این مدت با شخصیت های 
برجســته عراقی و بزرگان حوزه علمیه به ویژه آیت اه العظمی سیستانی 
دیدار داشــته است. برخی تحلیلگران منطقه معتقدند شاید عزیمت به 
عراق مقدمه ای برای تبعید رهبر شیعیان بحرین به این کشور بوده است.
خبــر دیگر از بحرین اینکه رســانه های بحرینی از بازداشــت های 
خودســرانه رژیم آل خلیفه خبر داده و اعام کردند که در ماه گذشــته 
نیروهای امنیتی آل خلیفه با یورش به منازل شــهروندان، ۵8 نفر دیگر 

از آنها را بازداشت کردند.

دیدار  بزرگان مقاومت بحرین و عراق 
در نجف اشرف

پس از رسیدن اخباری درباره تاش ارتش گابن برای کودتا، 
دولت این کشــور اعام کرد موفق به مهار کودتاچیان شده و 

بیشتر آنها را هم دستگیر کرده است. 
صبح روز گذشــته اخباری مبنی بر آغاز ناآرامی در گابن مخابره 
شــد. بر اساس گزارش ها ، نظامیان در گابن مردم را به قیام و  اشغال 
ساختمان های دولتی دعوت  می کردند.خبرگزاري فرانسه در این باره 
گزارش داده ، نظامیان گابن حدود ســاعت شش و 30 دقیقه بامداد 
پیامی را در رادیو ملی این کشــور خواندند و از مردم گابن خواستند 
به پا خیزند. این پیام به دســت یک نظامی قرائت شــد که خود را به 
عنوان معاون فرمانده گارد جمهوری خواه می خواند. وی از تمام جوانان 
نیروهای دفاعی و امنیتی و تمامی جوانان گابنی در خواســت کرد تا 

به آنها بپیوندند. 
 وی همچنین با غیرقانونی و نامشــروع خواندن نهادهای کشــور 
اعــام کرد : »ما نمی توانیم میهن را رها کنیم. روزی که در انتظارش 
بودیم رســیده و ارتش تصمیم گرفته اســت در کنارمردم، گابن را از 

آشفتگی نجات دهد.«
وی در ادامه افزود: » اگر در حال خوردن و نوشیدن هستید دست 

نگه دارید. 
اگر خواب هســتید بیدار شــوید و همســایگان خود را هم بیدار 
کنید. به عنوان یک انســان به پا خیزید و کنترل خیابان را به دست 
بگیرید.« وی  اشــغال ساختمان های دولتی و فرودگاه ها را در سراسر 
کشــور خواستار شــد. این در حالی است که دولت گابن پس از چند 
ســاعت از این سخنان اعام کرد اوضاع تحت کنترل است و نظامیان 

شورشی دستگیر شده اند. 
سخنگوی دولت گابن همچنین اعام کرده چهار افسر از پنج افسر 

کودتاچی بازداشت شده اند و نفر پنجم فراری است.
 به گزارش صدا و ســیما، »علی بونگــو« ۲۴ اکتبر در کنفرانس 
اقتصادی عربستان سعودی ســکته کرد و از آن زمان در بیمارستان 
بستری است. وی مدتی در بیمارستان ملک فیصل در ریاض بستری 
بود و اکنون در  بیمارســتاني در مغرب بســتري است. طبق تصمیم 
دادگاه قانون  اساسی، معاون رئیس  جمهور هم اکنون مسئولیت های 

وی را برعهد دارد. 
علی بونگو از زمان مرگ پدرش عمر بونگو در سال ۲009 قدرت 
را در اختیار دارد. وی ســال ۲016 در انتخاباتی پر تنش بار دیگر به 

عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

کودتای نافرجام در گابن 
نظامیان کودتاچی دستگیر شدند

صهیونیســت ها که این روز ها به جان هم 
افتاده اند، ابای حماتشــان بــه یکدیگر، 
افشاگری هایی می کنند که، اوج زبونی و جنایت 

این رژیم منحوس را نشان می دهد.
 ایهود اولمرت که در سال ۲008 نخست وزیر بوده 
برای دفاع از عملکردش گفته، در دوران مسئولیتس 
و در جنگ ۲۲ روزه ۵000 تن مواد منفجره بر ســر 

ساکنان غزه ریخته شده است!
»ایهــود اولمــرت« نخســت وزیر وقــت رژیم 
صهیونیستی به هنگام جنگ ۲۲ روزه علیه غزه، در 
مقــام دفاع از عملکرد خود دربرابر منتقدانش )مثل 
تزیپی لیونی(جزئیات جدیدی از این جنگ را فاش 
کرده و گفته: »ساعت شروع عملیات را کاما محرمانه 
نگه داشتیم و با آغاز آن حدود ۵000 تن مواد منفجره 
بر روی غزه ریختیم. تنها افســری که از این موضوع 

آگاه بود فرمانده تیپ غزه بود.«
رژیم صهیونیستی جنگ ۲008 علیه نوار غزه را 
در ۲7 دســامبر)آذر( آغاز کرد و ۲۲ روز به صورت 
بی امــان نوار غــزه را مورد هدف قــرار داد. در این 
حمات 1۴19 فلســطینی شهید شدند که بیشتر 
آنها از شهروندان عادی و زنان و کودکان بودند. تعداد 
مجروحان نیز ۵۵00 نفر اعام شد که برخی از آنها 
همچنان از معلولیت های ناشی از جنگ رنج می برند.
اولمــرت این جزئیات را در واکنش به ســخنان 
وزیــر خارجه وقت این رژیم)لیونی( مطرح کرده که 
گفته بود، تل آویو در آن جنگ هیچ هدف مشخصی 

نداشته است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو و براساس گزارش 
شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی، »تزیپی لیونی« 
رئیس حزب معارض رژیم صهیونیســتی که در سال 

۲008 و زمان جنگ، وزیر خارجه بود اخیرا در یک 
افشاگری درباره جنگ ۲۲ روزه گفت: »ما هیچ هدف 
مشخصی برای عملیات نداشتیم و می توانستیم آن را 
فقط دو هفته قبل از آغاز آن به اتمام برسانیم، زیرا 

روز های آخر عملیات ضروری نبود.«
اولمرت در ادامه پاســخ به لیونی گفته: »اهداف 
راهبردی و تاکتیکی جنگ واضح و دقیق بود و تمام 
اعضای کنست )پارلمان(در آن زمان، آن را تأیید کرده 
بودند. هدف طرح، متزلزل کردن تســلط حماس بر 
نوار غزه به صورت کامل و در مرحله بعدی استقرار 
نیرو های بین المللی در این منطقه بود...با »نیکای 
ســارکوزی« رئیس جمهور وقت فرانسه در روز سوم 
جنگ تماس گرفتم، او گفت با توافق آتش بسی که 
اســرائیل آن را مطرح کرده موافق است، از شنیدن 
این موضوع بسیار غافلگیر شدم، زیرا هیچ اطاعی از 
این پیشنهاد نداشتم، اما سارکوزی به من گفت کسی 

که این پیشنهاد را داده وزیر دفاع وقت »ایهود باراک« 
بوده است.« وی مدعی استفاده از عنصر »فریب« علیه 
حماس در این جنگ نیز شد و افزود: »ما روز شنبه 
را برای آغــاز عملیات آغاز کردیم، زیرا حماس فکر 
می کرد در آن روز حمله نمی کنیم. همچنین ایهود 
باراک دستور بازگشایی تمام گذرگاه های غزه را داد 
تا حماس فکر کند همه امور به شــکلی طبیعی در 
جریان است و اسرائیل قصد جنگ ندارد. اما در همان 
روز اول۵000 تن مواد منفجره بر روی غزه ریختیم.« 
طبق گزارش های خبــری و نتایج بعد از جنگ 
روشن شــد که رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف 
خود در این جنگ شکســت خورده است. علی رغم 
محاصره 1۲ ســاله غزه برای نابود کردن حماس و 
دیگر گروه های مقاومت و نیز جنگ های مشابه بعد 
از ایــن جنگ، حماس و گروه هــای مقاومت به کار 

خود ادامه داده اند.

واکنش عراق به ادعای عجیب تل آویو
خبر دیگر از فریب و دورویی مقامات صهیونیستی 
اینکــه کمیته روابط خارجه پارلمان عراق به ادعای 
تل آویو درباره ســفر سه هیئت عراقی به اسرائیل در 

سال ۲018 واکنش نشان داده است.
 به گزارش ایســنا، فرات التمیمی، عضو کمیته 
روابط خارجه در پارلمان عراق گفت: موضوع ســفر 
هیئت های عراقی به اسرائیل اگر صحت داشته باشد 
جزو مسئولیت طرف های امنیتی و مشخصا دستگاه 
اطاعات و امنیت ملی اســت و آنها باید درباره این 
ادعاهــا و میزان صحت آن توضیح بدهند. التمیمی 
احتمال داد که ادعای اسرائیل بخشی از بازی تل آویو 
برای ایجاد فتنه در داخل عراق باشد. وزارت خارجه 
رژیم صهیونیستی ادعا کرده که سه هیئت از عراق 
شامل 1۵ فرد طی سال ۲018 به سرزمین های اشغالی 

سفر کردند.
باج گیری 

رژیم صهیونیســتی اما به بهانه دارائی های بجا 
مانده از یهودیانی که پس از اشغال اراضی فلسطین 
در ســال 19۴8 و جنگ اعراب، اســرائیل مجبور 
به ترک کشــورهای خود شــدند، از 7 کشور عرب 
)مراکش، عراق، سوریه، مصر، یمن، تونس و لیبی( و 

ایران درخواست غرامت کرده است!
یک روزنامه صهیونیستی اعام کرده که اسرائیل 
در مجموع خواستار دریافت غرامتی با ارزشی بیش 
از ۲۵0 میلیارد دار شده که دست کم 3۵ میلیارد 
دار آن به کشــور تونس، و 1۵ میلیارد دار آن به 
لیبی مربوط می شود. طبق ادعای رژیم صهیونیستی، 
پس از سال 19۴8 حدود 800 هزار یهودی مجبور 

به ترک کشورهای خود شدند.

رهبر انصاراه در دیدار نماینده ســازمان ملل 
در امور یمن ضمن تاکید بر اجرای ســریع توافق 
استکهلم، نسبت به کارشکنی های ائتاف سعودی 

اعتراض کرد.
توافق انصاراه با دولت مستعفی  یمن موسوم به توافق 
استکهلم در بیش از سه هفته گذشته بارها توسط ائتاف 
سعودی نقض شده است به گونه ای که بیش از 1000بار 
نقض توافق آتش بس در الحدیده از ســوی آل سعود ثبت 
شده است. این مسئله را رهبر انصاراه در دیدار با نماینده 
ســازمان ملل نیز مطرح کرده اســت.به گزارش تسنیم، 
»عبدالملــک الحوثی« دبیرکل جنبش انصاراه یمن روز 
یکشنبه در دیدار »مارتین گریفیتس« نماینده ویژه سازمان 
ملل در امور یمن، با  اشاره به موانع و کارشکنی های ائتاف 
متجاوز سعودی در مســیر اجرای توافق استکهلم گفت: 
»ضرورت دارد که توافق اســتکهلم سریعاً اجرا و اقدامات 

مربوط به آتش بس در تعز آغاز شود.«
رهبر جنبش انصاراه یمن همچنین بر اهمیت پرداخت 
حقوق و مزایای کارمندان در همه مناطق یمن و بازگشایی 
فرودگاه بین المللی صنعا و آزادی اســیران براساس توافق 
استکهلم تاکید کرده است. مارتین گریفیتس روز شنبه برای 

در دیدار فرستاده سازمان ملل صورت گرفت

اعتراض شدید انصاراه به نقض پی در پی توافق استکهلم توسط سعودی ها

بررسی راهکارهای اجرای توافق استکهلم درباره الحدیده 
وارد صنعا شد و با محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی 
انقابی یمن و »هشام شرف« وزیر امورخارجه دولت نجات 

ملی یمن نیز دیدار و گفت و گو کرد.
اما در حالی که نیروهای یمنی خود را برای تبادل اسرا 
آماده کرده اند طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست و 
در این مسیر کارشکنی می کند. عبدالقادر المرتضی رئیس 
 کمیته ملی اســیران یمن گفته، طرف مقابل )مزدوران و 

متجاوزان( در مورد پرونده تبادل اسرا هم کوتاهی می کند 
و عامدانه بر ســر راه توافق تبادل اسرا کارشکنی می کند، 
عاوه بر این طرف مقابل وجود صدها اسیر را که هیئت ملی 
مذاکرات، محل نگهداری آنها را می داند، منکر شده است.

 وی همچنین تاکید کرد، امارات و عربستان و مزدوران 
آنهــا به این توافق اعتراض دارند و مانع از اجرایی شــدن 
آن می شــوند. همچنین محمد علی الحوثی رئیس کمیته 
عالی انقابی یمن اعام کرد، ائتاف متجاوز، شــماری از 

کشتی هایی را که از سازمان ملل مجوز داشت، توقیف کرده 
و به آنها اجازه نمی دهند وارد بندر الحدیده شوند. جلوگیری 
از رسیدن کشتی ها به بندر الحدیده، نقض قطعنامه ۲۴۵1 

شورای امنیت است.
تلفات یمن در سال 2018

خبر دیگر اینکه، »ضیف اه الشــامی« ســخنگوی 
رســمی دولت »نجات ملی« یمن برخی از تلفات جنگ 
ائتاف عربستان تا پایان سال ۲018 را اعام کرد. شبکه 
خبری »المســیره« به نقل از الشامی گزارش داده که از 
زمان آغاز حمات عربســتان تا پایان سال ۲018، تعداد 
غیرنظامیانی که مستقیما جان باخته اند 1۵ هزار و 3۵9 
نفر اســت.)این در حالی است که گاردین این رقم را 60 
هزار نفر اعام کرده است.( سخنگوی رسمی دولت نجات 
ملی همچنین اعام کرد که در پی بســته بودن فرودگاه 
صنعا و ممانعت از سفر بیماران برای درمان، بیش از 17 
هزار و 608 بیمار نیز جان باخته اند. سخنگوی دولت یمن 
در صنعا در پایان تأکید کرد که به ســبب فاجعه ای که 
ائتاف عربســتان در یمن به وجود آورده است، بیش از 
۲۲ میلیون نفر نیازمند کمک های مختلف انسان دوستانه 

هستند.

یک شبکه خبری عراقی از قصد نیروهای  آمریکایی برای 
ساخت پایگاه های نظامی در استان های شمالی عراق خبر داد.

شبکه »ااخباریه« گزارش داد، آمریکا قصد دارد سه پایگاه در دو 
اســتان »صاح الدین« و »کرکوک« در شمال عراق احداث کند. ایسنا 
به نقل از منبع مذکور افزود، پایگاه اول در شهرستان »بیجی« استان 
صاح الدین احداث خواهد شد، پایگاه دوم در منطقه »الفتحه« مقر سابق 
تیپ دو و پایگاه سوم نیز در منطقه »کی وان« در استان کرکوک ساخته 
خواهند شد.این اخبار در حالی منتشر می شود که واشنگتن طی روزهای 

اخیر شماری از نظامیان آمریکایی را از سوریه وارد عراق کرده است.
تا کنون گفته می شد که نیروهای مذکور وارد پایگاه »عین ااسد« 
در اانبــار و نیز پایگاهی در نزدیکی »اربیل« مرکز اقلیم کردســتان 

عراق می شوند.
شبکه خبری ااخباریه همچنین اعام کرد، شرکت های آمریکایی 
کار خود را برای بازســازی زیرساخت های استان صاح الدین به زودی 
آغــاز خواهند کــرد. بغداد تا عصر دیروز در ارتبــاط با خبرهای فوق، 

موضعی نگرفت.

آمریکا در اندیشه احداث
پایگاه های جدید در شمال عراق

در پی بازگشــت ثبات و آرامش به سوریه، 
فرودگاه های این کشور خود را برای پرواز و فرود 

هواپیماهای داخلی و خارجی آماده می کنند. 
پس از برقــراری آرامش و ثبات در اکثر مناطق 
ســوریه و  اشتیاق کشــورهای عربی به از سر گیری 
روابط با دمشق، وزارت حمل ونقل سوریه از مسئوان 
فرودگاه های این کشور خواست، همه اقدامات ازم را 
برای استقبال از پرواز هواپیماهای داخلی و خارجی 
آماده کنند. با این اقدام دمشق، به زودی فرودگاه ها 

در سوریه فعالیت عادی خود را از سر می گیرند.
 گزارش ایسنا، شــرکت هواپیمایی سوریه پنج 

هواپیما و همین تعداد فرودگاه  غیرنظامی در دمشق، 
حلب، قامشلی، اذقیه و دیرالزور دارد.

»علی حمود« وزیر حمل ونقل سوریه، پیش از این 
گفته بود که وی با مقامات روسیه برای توسعه بندر 
»طرطوس« رایزنی می کند. دمشق قصد دارد، بنادر 

و فرودگاه های این کشور را توسعه  دهد.
بااترین رشد اقتصادی

مجله »اکونومیست« چاپ انگلیس، طی گزارشی 
اعام کرد، ســوریه در سال ۲019 بااترین میانگین 
رشــد اقتصادی را تجربه خواهد کرد و رقم این رشد 

نیز حدود 9/9 در صد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، »ســامر خلیل« وزیر 
اقتصاد و تجارت خارجی ســوریه اعام کرد، چنین 
گزارش هایی با چشم انداز آتی سوریه منطبق است، 
چــرا که دولت اقدامــات ازم را بــرای بازگرداندن 

شکوفایی به اقتصاد سوریه اتخاذ کرده است.
وی در ادامه افزود: مسئله مهم در این پیش بینی ها، 
تحول ریشه ای نوع نگاه جهان به اقتصاد سوریه است.

آغاز به کار پیترسون 
»جیر پیترسون« که قبا به جای »استفان دی 
میستورا« به عنوان فرســتاده ویژه سازمان ملل در 
امور ســوریه منصوب شــده بود، از دیروز رسما کار 

خود را آغاز کرد.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر، در همین ارتباط، 
»فیصل المقداد« معاون وزیر خارجه ســوریه اعام 
کرد: همانطور که دمشــق قبا با فرستادگان سابق 
سازمان ملل همکاری می کرد، اکنون نیز با پیترسون 

همکاری خواهد کرد.
وی همچنیــن گفت: البته همکاری دمشــق با 
پیترســون منوط به آن اســت که وی از روش های 
اساف خود پیروی نکرده و حمایت کامل خود را از 
استقال و وحدت ارضی سوریه اعام نماید و همچون 

گذشتگانش با تروریست ها هم صدایی نکند.

فرودگاه های سوریه مهیای بازگشت هواپیماهای خارجی می شوند

صهیونیست ها با افتخار از جنایات شان می گویند

ایهود  اولمرت: در جنگ 22 روزه 5000 تن بمب روی غزه ریختیم!


