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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

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

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

فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سلیم اپتیک آریا بین در تاریخ 1397/7/15 
به شماره ثبت 532324 به شناسه ملی 14007876618

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/6/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نجفی اصل به شماره 
ملی 0042485266 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
قاســم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود ثقفی به 
شماره ملی 2753400946 )خارج از اعضا( به سمت 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار 
و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، برات و قراردادها و 
عقود اسامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای 
شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره 
یا نایــب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 
شــرکت و اوراق عادی و اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..

آگهی تغییرات شرکت سیمون پارس جنوب 
سهامی خاص به شماره ثبت 347508

 و شناسه ملی 10103911326 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/6/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. مختار درویش با کد 
ملی 6269884731 به عنوان بازرس اصلی و محمد کاوه با کد 
ملــی 1382074204 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنایع پاستیک
 و مامین ایران سهامی خاص به شماره ثبت 48160 

و شناسه ملی 10100933582 
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
آقای شرق! 
پس چرا به کیهان 
فحاشی
 می کردید ؟!

۱۱

رهبر انقاب در دیدار پرشور مردم قم به مناسبت قیام 19 دی:

رسیدگی به معیشت مردم
مهم ترین وظیفه دولتمردان است

نه تهدید، نه وعده و قول و نه حتی امضای آمریکا و اروپا اعتبار ندارد

يادداشت روز

کاسه ای که
 زیر این نیم کاسه بود!

خبر ویژه

تیمار کردن عنصر دروغگو
به جای رسیدگی به مشکات کارگران

صفحه2 صفحه2

خطاب به ارتش آمریکا

نیروهای مقاومت عراق:
دست های ما روی ماشه است

* قیمت هــای جدید محصوات ایــران خودرو با 
افزایش حداقل 10 میلیون تومان اعام شد.

* رئیــس انجمــن صنایع بهداشــتی: محصوات 
سلولزی به وفور در بازار وجود دارد.

* وزارت جهاد کشاورزی: برنج شب عید تامین شده است.

 * ســاخت واحدهای جدید مســکن مهــر دوباره 
در پردیس آغاز شد.

* حذف ســاماندهی بافت های فرســوده از ایحه 
بودجه 98.

صفحه۴

همتی: حذف صفر از پول ملی
تاثیری بر تورم و رشد اقتصادی ندارد

* آغــاز بــه کار دفتر حافــظ منافع اســرائیل در 
عربستان، امارات، بحرین و عمان.

* اردوغان به جان بولتون اجازه ماقات نداد.
* ولیدبن طال حین فرار از عربســتان دستگیر و 

روانه زندان شد.

* 45 جاســوس رژیم صهیونیستی در دام دستگاه 
امنیتی حماس.

* جلیقه زردهای فرانســه یک ساختمان دولتی را 
به آتش کشیدند.

صفحه آخر

شهادت 5 جوان شیعه ساکن قطیف
در حمله ارتش آل سعود به منازل مسکونی

* حضرت آیت اه العظمی خامنه ای: منابع کشور کم است اما چرا با وجود تذکرات مکرر، جریان ها 
و افرادی، ظالمانه این منابع را می بلعند و با دال بازی و انحصارطلبی در تجارت، مانع پیشــرفت 

کشور می شوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی می کنند.
* قدر نعمت مسئولیت در نظام اســامی را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن یعنی »مراقبت 
در حرف و رفتار، پرهیز از گرایش به  اشــرافی گری و اسراف و رفتارهای طاغوتی« پایبند باشید 

و تاش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری و مدیریتی امیر مؤمنان باشد.
* برخی دولتمردان آمریکایی این طور وانمود می کنند که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم 

اما آنها حقیقتاً »احمق های درجه یک« هستند.

* آنها به ایران توصیه می کنند حقوق بشــر را از سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا این، حرف یک دلقک 
نیست؟

* آمریکایی ها با خوشــحالی می گویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه ندارد، اما ملت 
ایران ان شاءاه در این زمینه شکستی به آنها می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.

* قم سرچشــمه اصلی و پشتوانه معنوی انقابی است که دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان و 
جوانان قم نباید اجازه دهند دست های خائن، قم را از مرکزیت انقاب، خارج و این حرکت تحولی 

را در آن کمرنگ کنند.
صفحه۳ گزارش خبری تحلیلی کیهان

 هجمه به وزارت اطاعات
عملیات مشترک اروپا و جریان آلوده داخلی

*  نیروهای مقاومت عراق به کاخ  ســفید درباره تحرکات نیروهای آمریکایی شدیداً هشدار دادند و اعام 
کردند که دستان آنها روی ماشه است و برای نبرد با اشغالگران آماده اند.

* در حال حاضر اتخاذ یک موضع قاطع در قبال تحرکات جدید  آمریکایی ها را به دســتگاه دیپلماســی 
واگذار می کنیم، اما در صورتی که دیپلماســی نتیجه ندهد، مقاومت عراق آماده است تا ماشه پیروزی را 

به روی اشغالگران بچکاند.
* طی روزهای اخیر عاوه بر انتشــار خبر احداث ســه پایگاه جدید آمریکایــی در اانبار و صاح الدین، 
خبرهایی نیز در مورد انتقال نظامیان آمریکایی از سوریه به اربیل عراق منتشر شده بود.       صفحه آخر

* در روزهای گذشــته خبرگزاری رویتــرز به نقل از 
وزارت خارجه دانمــارک و دیپلمات های اتحادیه اروپا 
در گزارشی نوشت که یک واحد از وزارت اطاعات و دو 

ایرانی در لیست تروریسم  اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. 
* در روزهای گذشته، یکی از کارگران کارخانه نیشکر 
هفت تپه مدعی شــد که از سوی وزارت اطاعات تحت 
شکنجه قرار گرفته است. ادعای وی با استقبال گسترده 
اپوزیســیون مواجه شــد. در همین رابطــه »م.ع« از 
ضدانقابیون بدنام در یکی از صفحات اجتماعی تاکید 
کرد که »اسماعیل بخشــی کارش را انجام داد و حاا 

نوبت ماست«!

* ایــن روزها برخی کشــورهای اروپایی و یک جریان 
داخلی بســان دو لبه یــک قیچــی، وزارت اطاعات 
جمهوری اسامی ایران را مورد هجمه قرار داده است.

ایــن جریان در پی آن اســت تا ضمن جاده صاف کنی 
برای تحریم بیشتر ایران، یک فضای دوقطبی در کشور 
ایجاد کرده و وزارت اطاعات را محل مجادله قرار دهد.

* اقدامات تحسین برانگیز وزارت اطاعات جمهوری 
اســامی ایران در شناســایی و انهدام گروهک های 
تروریستی و جاسوســی، جریان معاند و یک جریان 
آلوده در داخل کشور را حسابی آشفته و عصبی کرده 
است.                                               صفحه۲

نمایندگان به کلیات طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس رای مثبت دادند 
چراغ سبز مجلس
 به انتخابات استانی

منتقدین: 
آفات زیادی دارد

۱۱

یک منبع آگاه خبر داد 
ایران به دنبال 
تجدیدنظر

 در همکاری های 
اطاعاتی، امنیتی 
و انتظامی با اروپا

۱۱

در درس خارج مطرح شد 
روایت 
آیت اه نوری همدانی
 از قیام ۱9 دی مردم قم
»جنایات پهلوی تبیین شود«

۲



اخبار كشور
صفحه 2

پنج   شنبه 2۰ دی ۱۳۹۷ 
۳ جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۹۷

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* رهبر مقتدر و فرزانه با همه بی مهری های داخلی و دشمنی های خارجی، انقاب اسامی 
را از میان امواج سهمگین فتنه ها به ساحل امن رهنمون کرده و آثار این حقیقت هر 
روز نمایان تر می شود. خروج آمریکا از سوریه و اجاس وابسته های نظامی 17 کشور در 
ایران یکی از این نشانه های اقتدار است. امید است کاسبان برجام دقت کنند که مذاکره 

راه حل نیست، اقتدار است که جواب می دهد!
طباطبایی
* نبود بصیرت در میان برخی مسئولین یعنی دادن اطاعات کشورمان از تریبون رسمی 
کشور و یا اظهار ضعف آنها پیام های بدی به دشمن ارسال می کند. این کار نشانه فقدان 

بصیرت و اقدامی بر ضد امنیت ملی است.
021---3885

* از وزیر ارتباطات درخواست دارم امکانات بیشتری را برای نظارت به فضای مجازی 
اختصاص دهد. در حال حاضر خانواده ها احساس می کنند هیچ نظارتی بر این محیط 
نمی شود و فرزندانشان مستقیما در معرض تهاجم تروریست های فرهنگی قرار گرفته اند.
021---2811

* خودروسازان داخلی اعام کرده اند قیمت های فعلی که اعام شده موقتی است و قرار 
است خودرو به صورت پلکانی افزایش پیدا کند! یعنی اجازه می دهند خودروسازان دست 
در جیب مردم کنند و هر چقدر که دلشان می خواهد بابت خودروهای بی کیفیت شان 

پول از مردم دریافت کنند؟!
0902---4610

* درود بر آرین غامی، نوجوان متفکر شطرنج باز کشورمان که قهرمانی و دار نتوانست 
او را بفریبد و از بازی با حریف اسرائیلی امتناع نمود. وی قهرمان پیروزی بر نفس خویش 

است، جوانی از جنس جوانان 8 سال دفاع مقدس. این است رویش های انقاب.
0917---4190

* اگر آقای رئیس جمهور به انقاب اسامی و آرمان های حضرت امام خمینی)ره( التزام 
دارد بایــد مدیران نفوذی در دولت را کنار بزند و به نیروهای انقابی میدان بدهد که 

هیچ چشمداشتی غیر از فراهم آمدن امکان خدمت صادقانه به نظام و مردم ندارند.
0912---8712
* چرا در این شرایط جنگ اقتصادی، دولت به اشتباه خود در برجام اعتراف نمی کند و 
چرا در کابینه، فارغ از جناح و باندبازی های سیاسی، از ظرفیت مدیران جهادی استفاده 

نمی کند تا حربه تحریم را به شکست بکشانند؟!
0922---7991
* اصرار دوباره کمیســیون امنیت ملی مجلس بر مصوبه خود در خصوص ایحه ضد 
امنیتی CFT که امنیت ملی کشور را هدف گرفته یک نشانه دیگر از نفوذ در ارکان 

تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور است.
0918---5411
* خبرنگاری از رئیس فراکســیون امید )عارف( سؤال کرد، نظر شما در مورد پرونده 
تحصیلی حسین فریدون چیست؟ پاسخ داد مسئله اصلی کشور اان این نیست! راست 
 CFT و FATF می گوید مسئله اصلی کشور از نگاه نمایندگان تصویب خودتحریمی با

است تا مشکل آب خوردن و اقتصاد مردم حل شود!
سوری- تهران
* انقاب اسامی سال 1357 برای مبارزه با اشرافی گری بود. بنابراین هر مسئولی که 
امروز زندگی اشرافی دارد باید به مردم پاسخگو باشد که چرا برخاف آرمان انقاب و 

امام راحل)ره( عمل کرده است.
021---6329

* روزنامه ایران به تبعیت از دولت مدعی تدبیر از هر فرصتی و بهانه ای استفاده می کند 
تا دولت قبل از خود را تخریب کند. بیش از 6 سال است در عرصه قدرتند و جز تورم، 
گرانی، بیکاری، رکود، نقدینگی افسارگسیخته در کنار بتن ریزی فعالیت های هسته ای 

چیزی برای گفتن ندارند. آن وقت هنوز هم این حرف های تکراری را رها نمی کنند.
نادری- تهران
* آیا اینکه وزیر ورزش با انتخاب روز هفدهم دی یعنی سالروز فاجعه خونین مسجد 
گوهرشاد به دست رضاشاه قلدر به عنوان روز پیشکسوتان ورزش موافقت کرده، بوی 
تاش برای فراموش شــدن روزهای تاریخی و سرنوشت ســاز این مردم و پاک کردن 
جنایات پهلوی در نزد نسل سوم و چهارم انقاب می دهد. هر چه زودتر این اشتباه و یا 

خدای ناکرده اقدام تعمدی باید جبران شود.
قاجار دولو
* اروپای نادان و مغرور باید بداند شیطان بزرگ اگر ازم باشد همه آنها را قربانی رژیم 
اشغالگر قدس خواهد کرد. فرانسه به عنوان پیشقراول خوش خدمتی به رژیم صهیونیستی 
مدتها باید آشفتگی و به هم ریختگی جامعه اش را تحمل کند، مگر اینکه به خواسته 

ملتش تن دهد و از حمایت سرمایه داران و رژیم جعلی صهیونیستی دست بردارد.
0920---1013

* نایب رئیس مجلس گفته، برجام هزاران میلیارد دستاورد داشته است. البته ملت که این 
هزاران میلیارد را ندید شاید نجومی بگیران دیده باشند... لطف کنند بفرمایند این هزاران 
میلیارد در کجاها هزینه شده است. به نظرم ترامپ بدآورده و به سرآمد دروغگویان معروف 

شده است! برخی نمایندگان و دولتی ها در این ویژگی اخاقی چیزی از او کم ندارند!
صارمی
* قابل توجه مســئوان و کارگزاران به ویژه رئیس جمهــور! حضرت امام صادق)ع( 
می فرماید، خردمند عاقل کســی اســت که از انجام کاری که از توان او خارج اســت 

چشم پوشی کند!
بلیغیان- اصفهان
* نایب رئیس اول مجلس گفته در حق نماینده ســراوان جفا شــد! باید گفت یکی 
در حق ایشــان و دیگری در حق داماد جنابعالی جفا شــده که بدون هیچ تخصصی، 
قائم مقام گردشــگری شده در حالی که جوان دیگری با مدرک باا در سطح شهر به 

دستفروشی مشغول است.
0912---1298
* چرا مسئولین و متصدیان دست اندرکار برای )سفره خانه سنتی( که بهتر است بگوییم 
قلیان کش خانه، یکی پس از دیگری مجوز صادر می کنند؟ آیا به عواقب خطرناک این کار 
فکر می کنند؟ پیامدهایی مثل مشکات روحی و روانی جوانان و خانواده ها سوق دادن 
جوانان به سمت موادمخدر و اعتیاد و نادیده گرفتن حقوق دیگر شهروندان در استفاده 
از هوای پاک و ســالم. در دو ماه اخیر در منطقه 11 تهران  خ ابوســعید و خ معیری ... 

چهار قلیان خانه جدید آغاز به کار کرده است.
تهران - بدری
* بازنشسته تامین اجتماعی هستم با حقوق یک میلیون و دویست هزار تومان! پس 
این همسان سازی که شعارش را دولت می دهد کی قرار است اجرایی شود؟ بیشتر از 
دوســوم عمر دولت تمام شد! وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی همان گونه که مشکل 

وزارت صمت را حل کرد، این مشکل ما را هم حل کند!
0911---5794
* بیمار سرطانی هستم و باید به مدت 35 روز تحت درمان باشم و برای رادیوگرافی به 
بیمارستان دولتی 7 تیر می روم. پنج شنبه و جمعه را گفتند تعطیل است، رضایت دادم 
که نروم. وســط هفته هم که زنگ می زنم می گویند دستگاه خراب است! پس تکلیف 

افرادی مثل من چه می شود و باید چگونه مشکل درمانی خود را حل کنند؟!
کردبچه
* به وزیر آموزش و پرورش بفرمایید 4 ماه از آغاز ســال تحصیلی ســپری شد ولی از 
حقوق حق التدریسی ها خبری نشد. چرا؟ مگر ما در این جامعه زندگی نمی کنیم؟ مگر 
ما اقساط و اجاره بها و خورد وخوراک نداریم؟ آیا انصاف است همه اول ماه حقوق بگیرند 
و ما بعد از قریب 4 ماه معلوم نیست کی حقوق خواهیم گرفت؟! آقای وزیر قول داده 

بودند که امسال به موقع حقوق مان را پرداخت کنند.
0910---7392
* چند روز قبل از یکی از ســوپرمارکت های حصارک کرج رب گوجه یک کیلوگرمی 
به نام »اسپادانا« خریدم پس از باز کردن در آن با کمال تعجب دیدم که نصف قوطی 
خالی اســت! تنها کاری که از دستم برآمد، عکسی از نیمه خالی و نیمه پر آن گرفتم 
و در فضای مجازی نمایش دادم. چون هیچ دستگاه نظارتی را نمی شناسم که درحال 

حاضر به ظلم و اجحافی که به مصرف کنندگان می شود، رسیدگی کند!
تهرانی

* دو دانش آموز در حین  درگیری توسط مدیر مدرسه از هم جدا می شوند، پدر یکی از 
آنها پس از مراجعت فرزندش به منزل و بیان گزارش، تصور می کند که مدیر مدرسه مقصر 
است مطلب نزاع را رسانه ای می کند و آبروی مدیر مدرسه را می برد. چرا مسئوان آموزش 
و پرورش استان اصفهان و وزارت به راحتی راضی می شوند که آبروی یک مدیر ریخته 
شود. یکشنبه 97/10/16 شبکه استان و دوشنبه 10/17/ شبکه سراسری این مطلب را 
منعکس می کند! حاا می گویند طوری نیست مدیر بیاید عذرخواهی کند تمام می شود!
یک فرهنگی از اصفهان )اسفرجانی(
* مدت یک هفته اســت که تلفن ثابت منزلمان واقع در خیابان شــوش شرقی قطع 
است دائم با 118 و 2017 تماس می گیرم متاسفانه یکی پاسخگو نیست و یا می گویند 
حتما داخل ساختمان مشکل دارید، درحالی که اصا مشکل داخلی نیست. چندین بار 

امتحان کرده ایم. 
گلزاری - تهران

تیمار کردن عنصر دروغگو
به جای رسیدگی به مشکات کارگران

علی مطهری در حالی با کارگر مدعی شکنجه توسط وزارت اطاعات ماقات کرد 
که طی سالیان اخیر هرگز حاضر نشده به عنوان یک تکلیف پیگیر جدی مشکات 
اقتصادی و معیشتی کارگران باشد و حقوق مشروع آنان را از مدیران دولتی ذی ربط 

مطالبه کند.
اخیرا اسماعیل بخشی که گفته می شود، عضو یک حزب کمونیستی ضدانقاب 
هم می باشد، مدعی شــد هنگام بازداشت از سوی وزارت اطاعات شکنجه شده 
است. اما طی دو روز اخیر پس از بررسی های انجام گرفته، این ادعا از سوی رئیس 
دفتر رئیس جمهور، رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و 
وزیر اطاعات تکذیب شــد. با این وجود فرزانه زیایی وکیل اسماعیل بخشی  از 
دیدار مطهری با بخشی خبر داده و گفته است: دعوت آقای مطهری روز سه شنبه 
18 دی بنا به درخواســت وکیل آقای مطهری، نشســتی با اینجانب  و اسماعیل 
بخشــی، درخصوص موضوع اقرارهای موکلم، فشار روحی و اذیت  و آزار بدنی در 

ایام بازداشت، انجام شد.
وی اضافه کرد: دعوت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی از موکلم 

واکنش به دردنامه انتشار یافته در روزهای اخیر از جانب آقای بخشی بود.
اکنون سؤال این است که چرا مطهری حاضر است به دروغ پراکنی علیه وزارت 
اطاعات - آن هم در حالی که رسما در لیست تحریم های اروپا قرار گرفته - بها بدهد 
اما حاضر نیست سراغ کارگران هفت تپه یا برخی کارخانه های مشابه برود، و حقوق 
و مطالبات همین کارگران را از وزرا و مدیران دولتی پیگیری نماید؟ چرا هرگز امثال 
مطهری درباره واگذاری های بی ضابطه از دولت سؤال نمی کنند؟ چرا این طیف هرگز 
یک مدیر ارشد دولتی را به خاطر سوءمدیریت اقتصادی زنجیره ای که موجب نابودی 
اندوخته  ارزی، و ایجاد رانت و تزریق تورم به معیشــت طبقات پایین شــد، به شکل 
جدی مؤاخذه نمی کنند اما وقتی چالش و التهاب ایجاد شد، کنار جریان رسانه های 

دروغ پراکن ضدانقاب قرار می گیرند؟!
تعارف و تهدید کافی است
در عمل مقابله به مثل کنید

سخنگوی وزارت خارجه گفت: در مقابل تحریم وزارت اطاعات و چند تبعه ایرانی 
از سوی ایران، مقابله به مثل می کنیم.

به گزارش خبرگزاری ها، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه محکومیت 
تصمیم اتحادیه اروپا که بر پایه اتهامات بی پایه و اساس، چند تبعه ایرانی را مورد تحریم 
قرار داده، این اقدام را نشــانه عدم صداقت کشورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم 
خواند و افزود: اتحادیه اروپا به جای قرار دادن نام گروه های تروریستی و جنایتکاری 
همچون منافقین و ااحوازیه در فهرصت تحریم خود، آنان را در اقدامات ضدانسانی 
و تروریستی خود آزاد گذارده و حتی تحت حمایت خود قرار می دهد؛ اما جمهوری 
اسامی ایران را که پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه بوده و اروپا امنیت خود را 

مدیون آن است، مورد اتهام قرار می دهد.
قاسمی تصریح کرد: جمهوری اسامی ایران در پاسخ به این اقدام و در چارچوب 

عمل متقابل مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از یک مقام آگاه دیپلماتیک نوشته با توجه به حمایت 
کشورهای اروپایی از گروه های شناخته شده تروریستی، جمهوری اسامی ایران در 
حال تجدیدنظر در همکاری اطاعاتی و امنیتی خود با این کشورهاست و به زودی 

تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
کیهان امیدوار است این تاکید و تهدید، به سرنوشت تهدیدهای قبلی وزارت خارجه 
دچار نشــود و موجب بی اعتباری و نامعتبر شمردن تهدیدهای این وزارت نباشد. به 
عنوان مثال قریب 6 ماه است اروپایی ها برخاف آداب دیپلماتیک، آقای اسداه اسدی 
دبیر سوم سفارت کشورمان در اتریش را با اتهامات و ادعاهای واهی بازداشت کرده اند؛ 
و درســت و عزتمندانه این بود که وزارت خارجه بافاصله دست به اقدام متقابل در 
همان زمان بزند و ااقل احترام پاسپورت ایرانی را برای دیپلمات هایمان  حفظ کند. این 
بازداشت اهانت آمیز مقارن با سفر آقای روحانی به اتریش، صورت گرفت. دولت فرانسه 
نیز مقارن سفر وزیر خارجه به پاریس، اجازه برگزاری نشست به سازمان تروریستی 
منافقین با شــعار براندازی را داد که متاسفانه با واکنش درخور وزارت خارجه روبرو 
نگردیــد. اکنون باید دید آیــا وزارت خارجه می تواند در تراز عزت و اقتدار جمهوری 

اسامی ظاهر شود و معطل فربیکاری و خدعه اروپایی ها نماند؟!
اپوشانی تحریم های اروپا

در نشریات بزک کننده برجام
روزنامه هــای بزک کننده برجام، خبر مربوط به وضع تحریم های جدید در اروپا 
علیه ایران را در صفحات اول خود )و اغلب حتی در صفحات داخلی( سانسور کردند.
وزیر خارجه دانمارک پریروز گفت اتحادیه اروپا با تحریم علیه ایران موافقت کرد.
درحالی که برخی کشورهای اروپایی میزبان گروه های تروریستی ضدایرانی هستند، 
»اندرس ساموئلسن« وزیر خارجه دانمارک نوشت؛ اعضای اتحادیه اروپا با اعمال تحریم 
علیه یکی از سرویس های اطاعاتی ایران به دلیل اتهامات مربوط به طرح ریزی ترور 

در خاک اروپا موافقت کرده است.
رویترز به نقل از وزارت خارجه دانمارک و دیپلمات های اتحادیه اروپا در گزارشی 
نوشت که یک واحد از وزارت اطاعات و دو ایرانی در لیست تروریسم اتحادیه اروپا 

قرار گرفته اند.
تصویب تحریم های جدید علیه کشــورمان در اروپا در حالی اســت که اروپا از 
اردیبهشــت ماه گذشــته به دنبال خروج آمریکا از برجام، 3 بار وعده کرد که مقابل 
تحریم ها می ایســتد اما در آبان ماه و سپس اول ژانویه، مجدداً بدعهدی کرد تا اینکه 
اخیراً با تصویب تحریم های جدید به بهانه های واهی، حجت را بر بزک کنندگان غرب 

و برجام تمام کرد.
اما روزنامه های آفتاب یزد، شرق، هفت صبح، اعتماد، سازندگی، آرمان، همشهری، 
اطاعات، جمهوری اسامی، ایران و ... به سیاق همیشه ترجیح دادند این خبر را در 
صفحه اول خود منعکس نکنند. اغلب این روزنامه ها البته اصل خبر را حتی در صفحات 

داخلی نیز منتشر نکردند.
این روزنامه ها در سال های اخیر سهم مهمی در بزک آمریکا و سپس اروپا داشته 
و وعده هــای فریبکارانه و بی تضمین آنها را بارها تبدیل به تیتر یک خود کردند اما 
اکنون خبرهای واقعی را که نشانه بدعهدی و بی صداقتی و خباثت اروپا و آمریکاست، 

سانسور می کنند.
اغلب این روزنامه ها همچنین دیروز، اظهار وزیر اطاعات و رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس درباره دروغ بودن ادعای شکنجه یکی از کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه 
را هم سانسور کردند؛ حال آن که اصل ادعای دروغ را با آب و تاب و با مدد گرفتن از 

برخی نمایندگان معلوم الحال مجلس پوشش داده بودند.
چرا برای دفاع از توتال

به هر دستاویزی چنگ می زنید
وزارت نفت با چه توجیهی نمی خواهد موضوع پرداخت رشــوه از سوی شرکت 

توتال را پیگیری کند؟
روزنامه جوان ضمن طرح این پرسش نوشت: چندان زیبنده نیست که بگوییم 
نقل شــرکت رشــوه دهنده توتال برای وزارت نفت، نقل »ناموسی« است که این 
وزارتخانه نمی خواهد خطا و خیانت آن را ببیند و برای پرده پوشی و توجیه تراشی 
برای آن، معتقد است توتال هر کاری کند حق دارد؛ اگر منافع کشور هم به خطر 
افتاده، پنج ســال است که توسعه فاز 11 با یک قرارداد »نیم بند«، به خطر افتاده 
فدای ســرش. طی چند هفته گذشــته، روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به 
رسانه هایی که از طرف رشوه گیرنده، قراردادهای توتال را سراغ گرفته و رها شدن 
ایــران در قرارداد فاز 11 را دلیل می جویند با واکنش های عصبی و به دور از ادب 

روابط عمومی وزارت نفت مواجه می شوند.
به این وزارتخانه و مقام عالی وزارت نفت توصیه می شود گزارشی که درباره فساد 
توتال و رشــوه گیرندگان تهیه شده بود را منتشر کنند. در دور نخست وزارت زنگنه 
بر نفت، وی ماموریت هایی به برخی نزدیکان خود داد تا با بررسی فساد رخ داده در 
برخی پروژه ها، روشن سازند چه کسانی فساد کرده و رشوه گرفته اند، اما گزارشی هم 
تهیه شد و شخص وزیر نفت آن را برای مقامات عالی کشور ارسال کرد که بهتر است 
این وزارتخانه ، پس از 15 ســال آن را منتشر کند، کد هم می دهیم؛ همان گزارشی 
که توســط یکی از معاونان فعلی وزیر نفت که نقش اصلی را در تدوین آن داشت و 

محتویات جالبی دارد.
چرا وزارت نفت به جای پاسخگویی به مسئله اصلی توتال که پر از رشوه و فساد 
است، همچنان از این شرکت فرانسوی حمایت می کند و هر نقدی که به این شرکت 

وارد می شود، با رگ غیرتی همنشین می شود؟!
در نوع خود عجیب است که این وزارتخانه برای دفاع از توتال حاضر است به هر 
دستاویز چنگ بزند، حتی به قیمت معطلی پنج ساله مرزی ترین فاز پارس جنوبی؛ 
چه اتفاقی رخ داده است؟ اینکه ریز اطاعات پارس جنوبی در اختیار توتال قرار گرفته 
و این شرکت پس از دریافت آن، ایران را ترک کرده واقعا جای نگرانی ندارد؟ مگر جز 
این است که توتال شریک قطر در بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی است؟! 

یعنی وزارت نفت متوجه اتفاقات رخ داده نیست؟!
چرا نه وزیر نفت و نه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت یک بار برای همیشه 
به این موضوع پاسخ نمی دهند که دلیل خروج توتال از ایران چه بوده است؟ وزیر 
نفت یک بار در حاشــیه دولت در پاسخ به ســوال خبرنگاری درباره امکان خروج 
توتــال از قرارداد فاز 11 گفت: این شــرکت تنها در حالتی می تواند ایران را ترک 
کند که ایران مشمول تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا شود. شاید آلزایمر 
مصلحتــی وزارت نفت نمی خواهد مرور آن فــرازی از صحبت های وزیر نفت را به 
خاطر بیاورد که گفته بود در متن قرارداد قید شده که شرکت توتال از تحریم های 

یک جانبه آمریکا تبعیت نمی کند!

رویتر: ناوهای جنگی ایران
تا حیاط خلوت آمریکا پیش می روند

خبرگزاری رویتر  در گزارشــی خاطرنشان کرد، نیروی دریایی ایران به آب های 
آمریکا نزدیک می شود.

اخیرا امیردریادار »تورج حســنی مقدم« جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسامی ایران درباره اعزام ناوگروه به اقیانوس اطلس  گفته بود: اعزام این 

ناوگروه از ماه مارس انجام خواهد شد.
رویتر ضمن انتشار این مطلب افزود: این اعزام در حالی انجام می شود که جمهوری 
اسامی ایران به دنبال افزایش دامنه عملیاتی نیروهای دریایی خود در حیاط خلوت 

آمریکا، دشمن سرسخت خود است.
ایران حضور ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج  فارس را به عنوان یک نگرانی امنیتی 
قلمداد می کند و ناوگان دریایی این کشور به دنبال مقابله با آن از طریق نشان دادن 

پرچم خود در نزدیک آبهای آمریکاست.
رویتر نوشت: ناوشکن سهند دارای عرشه پرواز برای بالگردها است و ایران می گوید 
این عرشه به ساح های ضدکشتی و ضدهوایی، موشک های سطح به سطح و سطح به 

هوا مجهز می باشد و دارای قابلیت های جنگی الکترونیک است.
امیردریادار حسنی، دسامبر)آذر-دی( گذشته گفته بود ایران به زودی دو تا سه 

فروند کشتی را برای انجام ماموریت در ونزوئا اعزام می کند.
یک مقام ارشد نظامی ایران نیز ماه گذشته گفت که این ناو می تواند تا آبهای اطلس پیش برود 
 زیرا ناوهای هواپیمابر آمریکایی اجازه یافته اند به اطراف آبهای بین المللی اطراف ایران نزدیک

شوند. این گزارش اضافه کرد: ناوگان دریایی ایران در سالهای اخیر دسترسی دریایی 
خود را گسترش داده و کشتی هایی را به اقیانوس هند و خلیج عدن برای حفاظت از 

کشتی های ایرانی از خطر دزدان دریایی سومالیایی اعزام کرده است.
ایران هشــدار داده اگر تحت فشارهای آمریکا نتواند نفت خود را بفروشد، هیچ 
کشــور دیگری در منطقه قادر به فروش نفت خود نخواهد بود. این کشور همچنین 

تهدید به بستن تنگه هرمز کرده است.
در سالهای اخیر خلیج فارس، صحنه رویارویی گاه و بی گاه سپاه پاسداران انقاب 

اسامی و ارتش آمریکا بوده است.
مدیران ارشد دولت!

لطفًا آرامش اقتصادی را به هم نزنید
تا فضای اقتصادی اندکی ثبات پیدا می کند، برخی مدیران دولتی و نمایندگان 

همسو فضا را ملتهب می کنند.
روزنامه هفت صبح از روزنامه های حامی دولت در یادداشتی با عنوان »نخواستیم 
این شفافیت تان را« نوشت: هنوز 9 ماه از ماجرای دار 4200 تومانی نمی گذرد که 
عموم ما به رقم دو و نیم برابری آن راضی شده ایم. عجیب هم نیست؛ ما دار 19 هزار 
تومانی را هم همین سه چهار ماه پیش تجربه کردیم که امروز به نصف رقم آن هم 
رضایت می دهیم. این روزها اما مردم کمی دلشان قرص شده است به پیگیری های 

رئیس جدید بانک مرکزی.
همچنین این روزها اخالگران ارزی به جای میدان فردوسی و سبزه میدان، سر 
از دادگاه در آورده اند. قوه قضائیه هم با برخورد با مفسدان اقتصادی، برخورد قاطعی 
را به نمایش گذاشته است. از آن سو در استانبول و تفلیس و دوبی، عدو شده است 
ســبب خیر و بسته شــدن صرافی های وطنی )با توجه به فشار و تحریم آمریکا( که 
عموماً با پولشویی، ارز جابه جا می کردند، سبب شد تا نرخ ارز کشور دیگر به افق خلیج 
فارس و قفقاز و دریای مرمره رقم نخورد. حاا همه فهمیده اند که این دار چموش 

کم کم در حال رام شدن است.
درست روز کریسمس کاتولیک ها، این رئیس جمهور کشورمان بود که بر خاکستر 
این آتش دمید. او در سخنرانی پیش از تقدیم ایحه بودجه 98 گفت: »چرا یک مرتبه 
در ماه های اولیه سال 97 کشور و اقتصاد ما با التهاب مواجه شد. دلیلش این بود که اواً 
تحریم ها توانست بر بازار ارز عماً و روانا تأثیر بگذارد. مردم ما شاید همه ریزه کاری ها را 
ندانند ما در مقطعی در اوایل سال 97 قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریباً صفر 
بود، منظورم اسکناس ارزی است و آن التهاب ها در بازار به وجود آمد و دولت ناچار 
شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی و لو سخت و برای دولت با اولویت نه اول و دوم 
بلکه سوم اجرا کند تا بتواند کشور را از التهاب نجات دهد.« معاون رئیس جمهوری هم 
گفت: »نباید به مردم دروغ گفت، بلکه باید شرایط سخت و دشوار را با مردم در میان 

گذاشت تا از طریق اتحاد، انسجام و وحدت ملی بتوان از آن خارج شد.«
نماینده ارومیه در مجلس، فردین فرمند، هم که نخواسته دولت را در این موضع 
تنها بگذارد دیروز گفت: »می ترسم اگر جلسه غیرعلنی برای بررسی بودجه سال آینده 

برگزار نشود، دار به باای 20 هزار تومان هم برسد.«
دار در بازار آزاد، یک روز پس از صحبت های ریاست جمهوری، با نرخ 12 هزار 
تومان، یک هزار تومان بااتر از نرخ چند روز اخیر آن مبادله شد؛ این در حالی است 
که دار در آخرین روزهای آذر، نرخ خود را به زیر 10 هزار تومان نیز کشانده بود. حال 
دوباره نشانه هایی برای کاهش ارز دیده می شود، اما تا این ارز چموش می خواهد رام 
شود، یکی از مسئوان است که احساس وظیفه می کند که باید با مردم شفاف سخن 
بگوید. ما می انیم شما دلتان برای ما مردم می سوزد، گفتیم شفافیت، ولی دیگر نه آنقدر.

گفت و شنود

رای!
گفت: چه خبر؟!

گفتم: مدتی است که مدعیان اصاحات َدم گرفته اند که 
رای روحانی مدیون حمایت اصاح طلبان است!

گفت: دیگه چی؟!
 گفتم: آقای منتجب نیا گفته اســت رای روحانی حداکثر 
5 میلیون بود ولی وقتی اصاح طلبان از ایشان حمایت کردند 

سبد رای روحانی سنگین شد!
گفت: موز اگر قوت داشت کمر خودش را راست می کرد و این طور 
دوا دوا راه نمی رفت! اصاح طلبان اگر رای داشــتند نامزد اصلی 

خودشان را به زور وادار به استعفا نمی کردند!
گفتم: طرف در انتخابات نامزد شــده بود ولی فقط 2 تا 
رای آورد! همسرش گفت؛  ای فان فان شده! زیر سرت بلند 
شده؟! من که به تو رای ندادم. یک رای مال خودت است، آن 

رای دیگر مال کیست؟!

حسین شریعتمداری

داستان دروغین شکنجه اسماعیل بخشی یکی از افراد 
بازداشــتی در ماجرای اعتراضات هفت تپه بافاصله پس 
از مطرح شــدن از جانب وی به خبر برجسته روزنامه های 
زنجیره ای و سایت ها و شبکه های مجازی و رسانه های بیرونی 
تبدیل شد! این حجم انبوه از پوشش خبری به ادعای یک 
بازداشتی آنهم یکماه پس از آزادی وی به وضوح از هماهنگی 
قبلی رســانه های بیرونی و دنباله های داخلی آنها حکایت 
می کرد. ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس جمهور دســتور 
رسیدگی صادر کرد! رئیس قوه قضائیه اعام کرد در صورت 
صحت این ادعا با متخلف برخورد می شود! فراکسیون امید 
از مسئوان وزارت اطاعات خواست برای بررسی این ادعا 
به مجلس بیایند! رئیس مجلس با بررســی ادعای شکنجه 
اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی موافقت کرد! و... 
در فاصله ای کوتاه تمامی دستگاه ها و مقامات عالی رتبه نظام 
برای رســیدگی به این ادعا صف کشیدند و با شمشیرهای 
آخته به وزارت اطاعات و سربازان گمنام امام زمان -ارواحنا 

لتراب مقدمه الفداء- تاختند! چرا؟!
یک سوی این ماجرا تهمتی بود که از جانب یک مجرم 
مطرح شده بود و در ســوی دیگر ماجرا سربازان گمنام و 
فداکار وزارت اطاعات قرار داشتند که همگان بارها و بارها، 
ایمان و صداقت آنان را آزموده بودند. سربازان گمنامی که 
جان خویش بر کف گرفتــه بودند تا امنیت و جان و مال و 
ناموس مردمان از کف نرود. کدام انسان عاقل و فرهیخته ای 
در اولین نگاه- تاکید می شــود در اولین نگاه- ادعای یک 
مجرم را بر جماعتی مؤمن و صادق ترجیح می دهد؟! خداوند 
تبارک و تعالی در آیه دوازدهم ســوره نور، مسلمانان را به 
این علت که با شایعه پراکنی منافقان نسبت به برخی از افراد 
مؤمن دچار ســوء ظن شده بودند، به شدت مامت و توبیخ 
می کند و خطاب به آنان می فرماید: »لَْوَا إِْذ َسِمْعُتُموُه َظَنّ 
ِبیٌن...  الُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَِأنُفِسِهْم َخْیًرا َوَقالُوا َهَذا إِْفٌک ُمّ
چرا هنگامی که آن ]بهتان[ را شنیدید مردان و زنان مؤمن 
گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این بهتانی آشکار است«. 
آیا سران محترم سه قوه مشــمول این توبیخ نمی شوند و 
مخاطب مامتی که در این آیه شریفه آمده است نیستند؟! 
ممکن است رؤســای محترم دولت و مجلس و قوه قضائیه 
بگویند که ما درباره ادعای این مجرم آزاد شــده قضاوتی 
نکرده ایم و فقط دستور رسیدگی داده ایم که باید گفت مگر 
مملکت در و پیکر ندارد و مگر مراکز و دستگاه های خاصی 
برای بررسی اینگونه ادعاها درنظر گرفته نشده است؟! و با 
عرض پوزش این پرسش نیز از سران سه قوه در میان است 
که چرا درباره اخراج دیپلمات های ایرانی از چند کشــور 
اروپایی و بازداشــت چند ماهه یکــی از آنان که هنوز هم 
ادامه دارد دستور رسیدگی سریع صادر نفرمودید؟! و... البته 
انصاف حکم می کند که گفته شود رئیس محترم قوه قضائیه 
ضمن صدور دستور رسیدگی به ادعای مجرم مورد  اشاره بر 
این نکته که حاکی از درایت ایشان است نیز تاکید کرد که 
»برخورد رسانه ها به ویژه رسانه های دشمن با این موضوع 
نشان می دهد این ماجرا می تواند در ادامه پروژه های تخریبی 

دشمن علیه نظام باشد«.
دیروز معلوم شد که شکنجه ای در کار نبوده و اسماعیل 
بخشــی به اعتراف خود و به گواهی اســناد موجود عضو 
»حزب کمونیســت کارگری« بــوده و ماموریت گروهکی 
او، ایجاد آشــوب و برپایی اعتراضات کارگری بوده است 
 و با این منظور ســعی در بهره بــرداری از مطالبات برحق

- تاکید می شود مطالبات برحق- کارگران مظلوم هفت تپه 
داشته است. توضیح آن که »حزب کمونیست کارگری« یکی 

از گروهک های وابسته به تروریست های »کومله« است.
 اکنون سؤال این است که آیا نباید مجرم مورد  اشاره و 
سایر تهمت زنندگان به سربازان جان برکف وزارت اطاعات 
تحت تعقیب قرار بگیرند؟ آنها نه فقط به سربازان گمنام و 

فداکار وزارت اطاعات بلکه به کل نظام تهمت زده اند.
از فراکسیون امید و برخی از نمایندگان دیگر مجلس و 
روزنامه های زنجیره ای و بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو 
صهیونیستی زمانه و امثال آنها انتظاری نیست که به اخاق 
اسامی و منافع ملی کمترین توجهی داشته باشند ولی از 
مســئوان عالی رتبه نظام این انتظار بود که هوشمندی و 
درایت به خرج دهند و با مشاهده حجم انبوه هجوم داخلی 
و خارجی علیه وزارت اطاعات به این فکر فرو روند که چه 
کاسه ای زیر این نیم کاسه نهفته است؟ آیا تصور نمی فرمایند 
که تمامی این ماجرا برای آن بوده است که اقدام دیروز اروپا 
در تحریم وزارت اطاعات را موجه! جلوه بدهند؟! امید است 
که بیش از این در چنبره فریب دشــمن گرفتار نشده و با 
جو سازی سریالی دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها 

زمینه را برای اهداف پنهان دشمن فراهم نیاورند.

كاسه ای كه 
زیر این نیم كاسه بود!

یادداشت روز

رژیم  انرژی  پیشــین  وزیر 
این  از  پیش  که  صهیونیســتی 
متهم به جاسوســی برای ایران 
شده بود از ســوی دادگاه به 11 

سال حبس محکوم شد.
به گــزارش فارس به نقل از آی 
24، »گونن ِسِگو« وزیر پیشین انرژی 
رژیم صهیونیســتی که پیش از این 
متهم به جاسوســی برای ایران شده 
بود از سوی دادگاه به 11 سال حبس 

محکوم شد. 
در جلســات دادگاه، ســازمان 
امنیــت داخلی رژیم صهیونیســتی 
»شــاباک«، ِســِگو 62 ســاله را به 
برقــراری تماس هــای غیرقانونــی 
با عوامــل ایران، افشــای اطاعات 
محرمانه درباره زیرساخت های نظامی 
و غیرنظامــی رژیم صهیونیســتی و 

جاسوسی متهم کرده بود.
منابع رســانه ای صهیونیســتی 
نیز گزارش داده اند، جزئیات پرونده 
گونن سگو نشان می دهد وی زمانی 

که به عنوان پزشک در ابوجا فعالیت 
می کرده با منابع دیپلماتیک مختلف 
نیجریــه ای، ایرانی و صهیونیســتی 

ارتباط داشته است.
پیش از ایــن، روزنامه هاآرتص 
تحلیــل کرده بود که اگــر اتهامات 
مطرح شــده علیــه وزیر پیشــین 
انرژی اســرائیل صحت داشته باشد، 
اســتخدام او به عنوان جاســوس و 
عامل اطاعاتــی، یک پیروزی برای 

ایران است.
روزنامه جروزالم پست نیز نوشته 
بــود که جذب وزیر پیشــین انرژی 
اســرائیل توســط ایران را نمی توان 
نادیــده گرفت زیرا او می توانســته 
عاوه بــر ارائــه اطاعــات حیاتی، 
مقامات دیگر را برای تبدیل شــدن 

به جاسوس، به ایران معرفی کند.
گونن سگو در خرداد سال جاری 
پــس از رســانه ای شــدن اتهامات 
جاسوســی، توســط پلیــس رژیم 

صهیونیستی بازداشت شده بود.

محکومیت 11 ساله وزیر سابق رژیم صهیونیستی
به اتهام جاسوسی برای ایران

به  تهران  هفته  این  نمازجمعه 
والمسلمین  حجت ااسام  امامت 
محمد حســن ابوترابــی فرد در 
اقامه  خمینــی)ره(  امام  مصای 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز 
جمعه تهران، مراســم نماز جمعه این 
هفته از ساعت 10:45 در مصای امام 

خمینی)ره( آغاز می شــود و در ادامه با 
سخنرانی نادر طالب زاده دبیر جشنواره 
فیلم عمار بــا موضوع »40 ســالگی 
انقاب؛ فرصت هــا و تهدیدها« همراه 
والمسلمین  بود. حجت ااسام  خواهد 
محمد حســن ابوترابی فرد نیز به ایراد 
خطبه ها خواهنــد پرداخت. درب های 

مصا از ساعت 10 باز می  شود.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت حجت ااسام والمسلمین ابوترابی فرد

سرویس سیاسی-
این روزهــا یک جریان خارجی 
و یک جریان داخلی به سان دو لبه 
یک قیچی، وزارت اطاعات جمهوری 
اسامی ایران را مورد هجمه قرار داده 

است.
در روزهــای گذشــته خبرگــزاری 
رویتــرز به نقل از وزارت خارجه دانمارک 
و دیپلمات های اتحادیه اروپا در گزارشی 
نوشت که یک واحد از وزارت اطاعات و 
دو ایرانی در لیست تروریسم  اتحادیه اروپا 

قرار گرفته اند. 
نیز  خبرنگار روزنامه وال اســتریت 
بــه نقل از وزیر خارجه دانمارک از اعمال 
تحریم های اتحادیه اروپــا علیه ایران در 
ارتبــاط با ادعای واهی دســت داشــتن 
ایــران در اقدامات خرابکارانه در پاریس و 

کپنهاگ خبر داد.
اتهام واهی حمایت از تروریسم

رفتار گســتاخانه اروپــا درخصوص 
تحریــم وزارت اطاعات ایــران به اتهام 
واهی حمایت از تروریسم در حالی است 
که برخی کشــورهای اروپایی سالهاست 
به پایــگاه و پناهگاهی برای گروهک های 
تروریســتی و تجزیه طلب تبدیل شده اند 
و عمًا به این گروهک ها ســرویس های 
متنوعی ارائه می کنند. گروهک تروریستی 
منافقین و گروهک تروریســتی ااهوازیه 
تنها دو نمونه از گروهک هایی اســت که 
تحت حمایت برخی کشــورهای اروپایی 
قرار دارد و در پایتخــت های اروپایی به 
راحتــی میتینگ و همایــش برگزار می 

کنند.
در خــرداد 97، دولت هلند به جای 
عذرخواهی و پاسخگویی درباره پناه دادن 
به دو تروریست ارشد منافقین و ااهوازیه 
)احمد نیســی و علی معتمد( که در آن 
کشور کشته شدند، دو نفر از دیپلمات های 
ایرانی را به دایل واهی اخراج کرد.»علی 
صمدی  »محمدرضــا  همــان  معتمد« 
کاهی« عامل انفجار دفترحزب جمهوری 
اســامی و شهادت آیت اه بهشتی و 72 
تن از مســئوان نظام در دهه 60 بود که 
سالها تحت حمایت کشور هلند و با هویت 

جعلی در این کشور زندگی می کرد.
در تابستان 97 نیز فرانسه- میزبان 
و حامی و پناهگاه گروهک تروریســتی 
منافقین- در اقدامی غیرقانونی و به دایل 

واهی یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرد.
عاوه بر این در شهریور 97 تعدادی 
از اعضــای گروهک های تروریســتی به 
ســفارت ایران در فرانسه تعرض کردند. 

پلیس فرانسه علیرغم اطاع قبلی، برای 
جلوگیــری از این تعرض در محل حاضر 

نشد!
ازم به ذکر اســت که پیش از این 
و در تیرماه 96 تنها 48 ســاعت پس از 
بازگشــت ظریف از فرانسه، پاریس رسماً 
میزبــان نشســت گروهک تروریســتی 

منافقین شد.
دروغ شکنجه!

در روزهای گذشته، اسماعیل بخشی، 
یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه 
مدعی شد که از ســوی وزارت اطاعات 

تحت شکنجه قرار گرفته است.
نکته قابل توجه اینجاســت که وی 
یکماه بعد از آزادی و حضور در محل کار، 

این ادعای مضحک را مطرح کرد.
حشــمت اه فاحت پیشه، رئیس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در روزهای 
گذشــته گفته بود:»اسماعیل بخشی در 
دوران زنــدان اعتراف کــرده که با حزب 
کمونیست کارگری که پایگاه این حزب 

در اروپا است همکاری داشته است«.
امــا ادعای اســماعیل بخشــی با 
استقبال گسترده اپوزیسیون و رسانه های 
ضدانقاب  مواجه شــد. در همین رابطه 
»م.ع« از ضدانقابیون بدنام در حســاب 
کاربری خود در یکی از صفحات اجتماعی 
تاکید کرد که »اسماعیل بخشی کارش را 

انجام داد و حاا نوبت ماست«.
متاسفانه در داخل کشور نیز برخی 
رســانه های زنجیره ای و فعالین مدعی 
اصاحــات در کنار برخــی نمایندگان 
فراکسیون امید مجلس، با این موج سازی 
همراه شــده و وزارت اطاعــات را مورد 

هجمه قرار دادند.

»علی نجفی خوشرودی« سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش 
به ادعای شــکنجه و هجمه بــه وزارت 
اطاعات گفت:»وزیر اطاعات و مدیران 
وزارت اطاعات ضمن ارائه گزارشــی از 
رونــد و اقداماتی که منجر به بازداشــت 
و دســتگیری آقای بخشی شــد تاکید 
کردند که به هیچ وجه این فرد در دوران 
بازداشــت وزارت اطاعات شکنجه نشده 

است«.
رئیس  واعظی«  »محمود  همچنین 
دفتر رئیس جمهور نیز روز چهارشــنبه 
در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع 
خبرنگاران گفت:»بر اساس دستور هفته 
گذشته رییس جمهور و هیاتی که به آنجا 
رفته بود و با خود بخشی صحبت کرده بود 
امروز وزارت اطاعات گزارش داد که این 
موضوع صحت نداشته و حق برای وزارت 
اطاعات و نظام هست که از این شخص 

شکایت شود.«
توصیه بی بی سی به روحانی!

روز سه شــنبه »ح.ب« که چندی 
پیش شــبه مســتندی با عنوان »بهتان 
بــرای حفظ نظــام« را علیــه جمهوری 
اسامی ایران ساخته بود در یادداشتی در 
بی بی ســی با عنوان »تکلیف نامشخص 
رئیس جمهور ایــران با وزارت اطاعات« 
نوشــت:»همزمان با تحریم یک معاونت 
وزارت اطاعات ایران به اتهام اقدام برای 
حذف فیزیکی مخالفان حکومت در اروپا، 
مشــاور حســن روحانی از صدور دستور 
رئیس جمهور برای رسیدگی به شکایت 
اسماعیل بخشــی از این وزارتخانه خبر 
داده اســت. این دو خبر ظاهرا بی ارتباط، 
در واقع برجسته کننده پدیده ای واحد، 

یعنی »نوع ارتباط رئیس جمهور با وزارت 
اطاعات« هستند.«

وی در ادامه نوشــت:»موضع دولت 
آقای روحانی، ممکن اســت این باشد که 
دست داشــتن ماموران وزارت اطاعات 
در ماجراهــای اروپایی اخیر و شــکنجه 
اسماعیل بخشی -یا اساسا وقوع هر گونه 
تخلف جــدی را در مجموعه اطاعات- 
قبول نکند، یا اتفاقات ایــن وزارتخانه را 

خارج از کنترل رئیس جمهور بداند.«
رســانه روباه پیر، به رئیس جمهور 
توصیه کرده است که درخصوص وزارت 
اطاعــات به جنجال ســازی روی آورده 
و اعام کند که اقدامــات این وزارتخانه، 

خارج از کنترل رئیس جمهور است.
همانطور که پیش از این نیز اشــاره 
شد، این روزها یک جریان خارجی و یک 
جریان داخلی به سان دو لبه یک قیچی، 
وزارت اطاعات جمهوری اسامی ایران را 

مورد هجمه قرار داده است.
این جریان در پی آن است تا ضمن 
جاده صاف کنی برای تحریم مردم ایران، 
یک فضای دوقطبی در کشور ایجاد کرده 
و وزارت اطاعات را محــل مجادله قرار 

دهد.
برانگیــز وزارت  اقدامات تحســین 
اطاعات جمهــوری اســامی ایران در 
شناسایی و انهدام گروهک های تروریستی 
و جاسوســی، جریان معاند و یک جریان 
خاص در داخل کشور را حسابی آشفته و 

عصبی کرده است.
وزارت  اطاعــات ایــران از معــدود 
وزارتخانه  هایی به شــمار مــی رود که 
بخش عمــده ای از  توفیقات حاصله در 
آن  مرهون همکاری مردم و گزارشــهای 
مردمی در جلوگیری از توطئه و ناامنی در 

کشور بوده است.
وزارت اطاعات در چند سال گذشته 
با ضربه به تیم های تروریســتی و کشف 
مــواد منفجره، و انهدام چند باند اشــرار 
و قاچاق ساح نســبت به تامین امنیت 
شــهروندان اهتمام جدی ورزیده و جان 

آحاد جامعه را حفظ کرده است.
همچنیــن وزارت اطاعــات از بدو 
شکل گیری تاکنون با انهدام شبکه های 
جاسوســی متعدد و شناسایی افرادی که 
در دام سازمان های اطاعاتی گرفتار شده 
اند، از آلوده شــدن آنها و خروج اطاعات 
اســتراتژیک و ذی قیمت و دسترســی 
بیگانگان به منابع حیاتی کشــور و انجام 
عملیات های خرابکارانه در زیرساخت های 

کشور  پیشگیری کرده است.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

 هجمه به وزارت اطاعات
عملیات مشترک اروپا و جریان آلوده داخلی

مرحله ســوم تولیــد بنزین 
در  خلیج فارس  ستاره  پاایشگاه 

بندرعباس به بهره برداری رسید. 
به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس دیروز در مراسم 
آغاز مرحله تولید بنزین این پاایشگاه 
گفت: ظرفیت جدید تولید بنزین 12تا 
15 میلیون لیتر است که مجموع تولید 
بنزین در ســتاره خلیج فارس تا هفته 
آینده به میزان 45میلیون لیتر در روز 

تثبیت خواهد شد.
محمد علــی دادور افــزود: برای 
بهره برداری از این فاز، 60میلیون دار 
عاوه بر هزینه های مرحله های یک و دو 

و مشترکات مرحله سه، هزینه شده است.
وی درباره کیفیت بنزین تولید شده 
اظهار داشت: پیش از راه اندازی مرحله 
ســه، روزانه 31 میلیون لیتر بنزین با 
کیفیتی بااتر از استانداردهای تعریف 

شده تولید می شود.
بــه گفتــه مدیرعامــل ســتاره 
خلیج فارس، میزان بنــَزن مجاز چهار 
درصد اســت که میــزان آن در بنزین 
تولیــدی بین چهــار دهــم )0/4( تا 
0/6درصد اســت و میزان گوگرد مجاز 
نیز 10پی پی ام است که میزان گوگرد 
اندازه گیری شده در بنزین تولیدی حدود 

نیم پی پی ام است.

بهره برداری از مرحله سوم تولید بنزین 
پاایشگاه خلیج فارس

استاد برجسته درس خارج حوزه 
بخشی از حوادث قیام 19 دی مردم 
انقابی قم را روایت و تأکید کرد که 
جنایات و خیانت های رژیم ستمشاهی 

باید تبیین شود.
آیت اه نوری همدانی در درس خارج 
خود که در مســجد اعظم قم برگزار شد، 
با گرامیداشت سالگرد قیام 19 دی مردم 
قم، گفت: 19 دی یکی از ایام اه بســیار 
مهم در تاریخ انقاب است که باید بزرگ 

داشته شود.
به گزارش رسا، این مرجع تقلید افزود: 
17 دی سال 56 روزنامه اطاعات به قلم 
احمد رشــیدی مطلق علیه حضرت امام 
مطلبی اهانت آمیز نوشــت، مبارزه امام و 
انقابیون با رژیم ستمشاهی بسیار جدی 
شــده بود و حضرت امام هیچگاه ساکت 
نبودند، از این رو رژیم پهلوی سعی می کرد 
که اجازه تحقق انقاب را ندهد و جلوی 

حرکت امام را بگیرد.
وی با بیان اینکه رژیم پهلوی سعی 
می کرد امام و انقابیون را بکوبد و انقاب 
را از بین ببرد، اظهار داشت: بعد از اهانت به 
حضرت امام ما گفتیم که نمی توانیم ساکت 
باشیم، بنده از اساتید و فضای درجه اول 
قم دعــوت کردم که تصمیم بگیریم چه 
اقدامی انجام دهیم، نتیجه این شد دروس 

و بازارها تعطیل و حرکتی انجام شود.

استاد برجســته درس خارج حوزه 
ادامه داد: مردم در منزل بنده جمع شدند 
و وظیفه دانســتم روشــنگری کنم، در 
سخنرانی آن روز اعام کردم کف روی آب 
یعنی دشمنان و رژیم ظالم از بین می روند 
اما آب یعنی امام و انقاب باقی می مانند و 

انقاب به پیروزی می رسد.
آیت اه نوری همدانی ابراز داشــت: 
بعد از ســخنرانی برای نماز و زیارت به 
ســمت حرم مطهر حرکــت کردیم اما 
جمعیت را به گلوگه بســتند و بنده را 
دستگیر و به خلخال تبعید کردند، این 
حرکت به اندازه ای در قم با عظمت بود 
که منشأ حرکات دیگر در شهرها شد تا 

شاهد پیروزی انقاب بودیم.
وی گفــت: زمانــی مــردم جرأت 
نمی کردند اســم امام را ببرند و نسبت به 
شاه ابراز تنفر کنند اما در قیام ها شعار مرگ 
بر شــاه طنین انداز شد، بعد از مردم قم 
مردم تبریز، یزد، قزوین، تهران و شهرهای 

دیگر دست به قیام زدند.
این مرجع تقلید با تأکید بر بزرگداشت 
19 دی، خاطرنشان کرد: وقتی امام به قم 
تشــریف آوردند، به منزل مــا آمدند و 
فرمودند انقاب از آنجا شروع شده است؛ 
بنابراین باید 19 دی را گرامی داشــت و 
جنایات و خیانت های رژیم ستمشــاهی 

را تبیین کرد.

در درس خارج مطرح شد
روایت آیت اه نوری همدانی از قیام ۱۹ دی مردم قم 

»جنایات پهلوی تبیین شود«



اخبار كشور

اختتامیه جشنواره عمار 
امروز برگزار می شود

اختتامیه نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار، امروز پنجشنبه ۲۰ دی 
ساعت ۱۸ در محل سینما فلسطین برگزار می شود.

در آیین اختتامیه این جشنواره، برگزیدگان بخش های داستانی و مستند در 
موضوعات جنگ نرم و جبهه فرهنگی، بیداری اسامی و اربعین، ملت قهرمان، 
جنگ اقتصادی، مدافعان حرم، نقد درون گفتمانی و تاریخ سیاســی، معرفی و 

تقدیر می شوند.
بنابر اعام دبیرخانه جشنواره، پاسداشت سیروس مقدم کارگردان سریال 

پایتخت نیز از دیگر برنامه های اختتامیه است.
حاشیه سازی ادامه دار مجری های زرد!

علی رغم انتقاداتی که به نحوه گزینش مجریان در صداوسیما می شود اما باز 
هم شبکه ای در سیما به انتصاب یک مجری غیرحرفه ای اقدام کرد و این مجری 

نیز در همان ابتدای کار، حاشیه آفرید!
به گزارش خبرنگار کیهان، هنوز حتی یک ماه هم از ماجرای مجری برنامه 
شبکه شــما و رفتار توهین آمیز و غیراخاقی وی در یک برنامه زنده تلویزیون 
نگذشته بود که این بار مجری جدید شبکه پنج، حاشیه ساز شد. نکته مهم این 
است که مجری این برنامه، تخصصی در زمینه اجرا ندارد. به طور طبیعی، مدیران 
شبکه های سیما وقتی افرادی بدون تخصص را در جایگاه یک کار تخصصی به 

کار می گیرند، باید منتظر حاشیه ها نیز باشند.
به نظر می رسد جای یک منشور یا قانون مشخص در زمینه انتصاب مجریان 
برنامه های ســیما و همچنین رفتار آنهــا در مقابل دوربین و نظارت بر کار آنها 

خالی است.
رادیو انقاب دائمی می شود

رادیو فصلی انقاب که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی 
از ۱9 آبان سال جاری آغاز به کار کرده بود، احتماا به زودی دائمی خواهد شد.

شنیده های خبرنگار کیهان حاکی است؛ رادیو انقاب که به عنوان یکی از 
شبکه های صدای جمهوری اســامی ایران به صورت مناسبتی در زمینه بیان 
تاریخ و دســتاوردهای کان انقاب اســامی و تحلیل رویدادهای سیاســی و 

فرهنگی فعالیت می کند احتمااً دائمی خواهد شد.
با توجه به فعالیت تخریبی معاندان داخلی و خارجی علیه انقاب اسامی، 

ادامه کار رادیو انقاب کاری ضروری است.
رادیو انقاب فعا تا پایان روز ۲۲ بهمن ۱397، به طور ۲4 ساعته به روی 

موج »اف ام« فرکانس 95/5 پخش خواهد شد.
مسابقه بزرگ کتابخوانی 

با موضوع زندگی امام خمینی)ره( برگزار می شود
به مناســبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی مسابقه 
بــزرگ کتابخوانــی با موضــوع زندگی رهبر انقــاب بر مبنای کتــاب »امام 

خمینی)ره(« نوشته امیرحسین فردی توسط انتشارات مدرسه برگزار می شود.
به گــزارش خبرنگار کیهان، مرحوم فردی، پدر داستان نویســی انقاب و 
سردبیر فقید نشریه »کیهان بچه ها« این کتاب را در قالب داستانی و مخصوص 
مخاطب نوجوان، درباره زندگی امام راحل نوشته بود. نسخه صوتی کتاب داستان 

»امام خمینی)ره(« نیز به تازگی از سوی انتشارات مدرسه منتشر شد.
زمان برگزاری این مســابقه از دیروز ۱9 دی آغاز شــد و تا ۲۲ بهمن 97 

ادامه خواهد داشت. 
استعفای مدیر باغ موزه قصر 

در پی نمایش اثر یک صهیونیست
در پی افشــاگری کیهان درباره نمایش یک اثر از گرافیستی صهیونیستی، 

مدیر محلی که این اثر را به نمایش درآورده بود از سمت خود استعفا داد.
کیهان روز شنبه ۱5 دی در گزارشی از به نمایش درآمدن یک اثر گرافیکی 
در نمایشــگاه آب در بــاغ موزه قصر خبــر داده بود که خالــق آن، تبعه رژیم 
صهیونیستی است. پس از این خبر و انتقادات وارده، مدیر باغ موزه قصر از سمت 

خود استعفا داد.
ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز اعام کرد که این مسئله در 
کمیته انضباطی این سازمان بررسی شده و پس از پیگیری و عذرخواهی مدیر 
باغ موزه قصر به خاطر این موضوع، محسن سلیمانی از سمت مدیریت باغ موزه 

قصر استعفا داد. این استعفا، مورد پذیرش کمیته انضباطی سازمان قرار گرفت.
تقدیر از پخش فیلم های ضدفتنه 

در صدا و سیما
قرارگاه اســاتید و طاب انقابی حوزه علمیه قم در نامه ای به رئیس  صدا و 
سیما از پخش فیلم ها و برنامه های ضدفتنه از شبکه های مختلف صداوسیما، به 

مناسبت نهم دی تقدیر کرد.
در بخشــی از این نامه آمده است: قرارگاه اســاتید و طاب انقابی حوزه 
علمیــه قم، وظیفه خود می داند مراتب تقدیر و تشــکر خــود را از جنابعالی و 
دســت اندرکاران بزرگداشت چهل سالگی انقاب اســامی در سرتاسر کشور و 
قاطبه کارگردانان، تهیه کنندگان، عوامل و هنرپیشگانی که در راستای روشنگری 
و بصیرت افزایــی تاش می کنند بویژه جناب آقای فروغی مدیر جوان و انقابی 
شــبکه سوم سیما ابراز نماید. پخش فیلم قاده های طا، از شبکه های مختلف 
صداوسیما، تهیه و پخش مستندهایی همچون کارنامه انقاب، خارج از دید یک 
و دو، مستند دستاوردهای چهل سالگی انقاب در راستای بصیرت افزایی و تولید 
بیش از ۱۰۰ فیلم، سریال و انیمیشن بخشی از فعالیت های انقابی این رسانه 
ملی است که موجبات خرسندی و دلگرمی فرزندان خمینی کبیر و خانواده های 
معظم شهدا را فراهم نموده است. تهیه کنندگان این نامه در ادامه ضمن قدردانی 
از تاش های شبانه روزی رسانه ملی به بیان انتظارات خود از این سازمان و ارائه 

برخی هشدارها و راهکارها پرداخته اند.

صفحه 3
پنج   شنبه ۲۰ دی ۱3۹۷ 

3 جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۷

اخبار ادبی و هنری قبول کن که زمانش رسیده برگردی
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

گمان  کنم حاا...
گمــان کنم که زمانش رســیده برگردی

به ساحت شــب قدر، ای سپیده برگردی
هــزار بیت فــرج نــذر می کنم، شــاید

بــه دفتــر غزلــم ای قصیــده برگردی
بکنــی کرامتــی  نرســیده  آن  زمــان 

قــدم به خانه گذاری بــه دیده برگردی؟
مــزار حضرت مهتــاب را نشــان بدهی

بــه شــهر ســبزترین آفریــده برگردی
گمان کنم کــه زمانش... گمان کنم حاا

کــه پلک شــاعری من پریــده برگردی
نگاه کن! به خدا بی تو زندگی تنهاســت

قبول کن کــه زمانش رســیده برگردی
نغمه مستشار نظامی

چشم انتظار
ای آن که آشــکارترین، دوســت دارمت

با من چه کــرده ای که چنین بی قرارمت
چون حس شــاعرانه به خونــم دویده ای

چــون درد اعــاج ســرودن، دچارمت
غمگین ترین مســافر شــهرم، شتاب کن

چشــم انتظارمت نیامــده،  رفتــه  ای 
حرفی شــو تا به طبــع لطیفی بگویمت

ابری شــو تــا به شــیوه بــاران ببارمت
گفتــم کــه در دلــم بنشــانم ُگل تو را

امــا کجــای ایــن دل هــرزه بکارمــت
کیومرث مرادی

 شفاعت
آقــا بیــا، ســکوت مــرا غرق نــور کن

مــا را قرین رحمت و لطــف حضور کن
وقتــی گنــاه کنج دلم ســبز می شــود

آقا، شــما شــفاعت ایــن ناصبــور کن

در هوای تو
ایجــاز شــاعرانه چشــم تــو تاکنــون

ما را کشــانده اســت به اعجازی از جنون
هــر روز در هــوای تــو پــرواز می کنیم

هر روز می شــویم چو خورشید سرنگون

آدم بشوم
این جمعه و جمعه های دیگر حرف است

آدم بشــوم، تــو شــنبه هــم می آئــی!

بی قرارها
را غبارهــا دربــر گرفتــه خلــوت دل 

بهارهــا! در  گل  شــکفتن  علــت  ای 
با چلچــراغ و آینــه و آب سال هاســت

صــف بســته اند در طلبــت بی قرارهــا
ای ناگهــان درخشــش بی ادعــا، ببــار

بر شــانه های مویــه ی شــب زنده دارها!
ما چشــم بــر نهایــت راهــت نهاده ایم

تا ممکن اســت باشــد ازیــن انتظارها!
زهرا محدثی خراسانی

صبر ایوب
خاکــم اگرچــه، نیم نگاه تو کیمیاســت

باور بکن که منتظرم، خاک، بی ریاســت
صبرم اگرچه رشــته ی ایوب بافته ســت

اما مگر تحمل این رشــته تا کجاســت؟
»ای غایب ازنظر که شدی همنشین دل«

من عاشقم، حساب من از دیگران جداست!
دســتی بکش به خاک من این بار بشکفد

پروانه ای که از قفس صبح و شب رهاست
صبحم، طلوع کــرده ام از ابتدای خویش

آنجا که قلب منتظران غرق در دعاســت
ای صاحــب تمــام زمانهــا، ظهــور کن

غوغایی از حضور شــما در دلم بپاســت
خاکم اگرچــه، در نفــس صبحهای من

هر لحظه ای که می شکفد، ردی از شماست

فردای تو
دامــن دریــای دل، فــرش قدم های تو

رقص کنان موجها، مســت تماشــای تو
ای نفــس آســمان از نفســت در طپش

فرش زمین پیشکش، عرش خدا جای تو
تیرگــی نظــرت  در  آفتــاب  نظــر  ای 

جلوه ی هر صبحگاه، خنــده ی زیبای تو
می رسد از هر طرف، یاد تو با چنگ و دف

ای که مائک به صف، خم شده بر پای تو
دســت زمین را بگیر، ای مــدد بی نظیر

ای همــه آفاق پیــر، در غم فــردای تو

گل حضور
و بی تو اشــک در آغاز راه سد شده است

حریم باغچه در زیر پا لگد شــده اســت
چگونه بی تو مســافر شــود در این وادی

دلی که تازه ره عشــق را بلد شــده است
و بی تــو ثانیه هــا مثــل قــرن می گذرد

ببین چگونه زمان با من و تو بد شده است
شکوه سبزه و گل جای خود ولی ای عشق!

گل حضور تو امروز سرســبد شده است...
تو می رسی و دلم تا به خود نجنبیده است

تمــام ثانیه ها مثل باد رد شــده اســت
نگاه پنجــره در کوچه خیــره می ماند...

و چشم محو سواری که می رسد شده است...
زهرا بیگدلی

رهبر معظم انقاب: ضرورت درک دشمنی پایان ناپذیر صهیونیست ها 
و آمریکایی ها مختص دولتمردان نیست و آحاد مردم، بخصوص عناصر 

دلسوز انقاب باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهند.

هدیه به خوانندگان

حضــرت آیت اه العظمی خامنــه ای رهبر معظم 
انقاب اسامی صبح دیروز )چهارشنبه( در سالروز قیام 
تاریخ ساز مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ در دیدار هزاران نفر 
از مردم قم، با  اشاره به ضرورت پرهیز از سهل انگاری و 
سهل اندیشی درباره ریشه دشمنی آمریکا و استکبار با 
ایران اسامی، »ماهیت و حقیقت انقاب و شجاعت و 
وفاداری ملت و نظام به اهداف و مبانی انقاب« را علت 
اصلی این خصومت عمیق و مستمر خواندند و با بیان 
وظایف مهم »مســئوان و مردم« در این مقطع تأکید 
کردند: رســیدگی به مشکات معیشتی مردم به ویژه 
قشــرهای ضعیف مهم ترین وظیفه امروز دولتمردان 
است و ملت و مسئوان باید با هوشیاری، تحریم های 
آمریــکا را همانند دوران دفاع مقدس به شکســتی 

بی سابقه برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضــرت آیت اه العظمــی خامنه ای با تجلیــل از قیام 

سرنوشت ســاز مردم قم در 
۱9 دی ســال 5۶ به عنوان 
نقطه عطف انقاب اسامی، 
قم را »شــهر، مرکز و مادر 
انقاب« خواندند و افزودند: 
البته انگیزه هایی برای تغییر 
فضای انقابِی قم و کمرنگ 
کــردن روحیــه انقابی و 
دینــی در آن وجود دارد و 
نباید از مکر دشمن و عوامل 

آن غفلت کرد.
ایشــان بــا تأکید بر 
این  هوشــیاری در مقابل 
انگیزه ها، تأکید کردند: قم 
سرچشمه اصلی و پشتوانه 
معنــوی انقابــی اســت 
متحــول کرد،  را  دنیا  که 
بنابرایــن بزرگان و جوانان 
قــم نبایــد اجــازه دهند 
دســت های خائن، قم را از 
مرکزیت انقــاب، خارج و 

این حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.
رهبر انقاب اســامی ســپس به بیان چند درس مهم 
و مانــدگار از قیــام ۱9 دی پرداختند و خاطرنشــان کردند: 
رئیس جمهور وقت آمریــکا در ۱۰ دی 5۶ به تهران آمد و با 
تمجیــد اغراق آمیز و دروغین از محمدرضــا پهلوی، ایران را 
»جزیره ثبات« یعنی مایه آرامش خیال آمریکا از ایراِن وابسته 

و مسئوان نوکرمآب آن، خواند.
ایشــان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابســته و فاسد 
پهلوی در فاصله ای کمتر از ده روز از این ســخنان را نشــانه 
ضعف عمیق دســتگاه محاســباتی آمریکا و غرب دانستند و 
گفتنــد: کمتر از ده روز پس از ســفر رئیس جمهور آمریکا و 
تعبیر او از ایران به جزیره ثبات، قیام عظیم مردم قم شــکل 
گرفت و به دنبال آن، قیام مردم تبریز و طوفان انقاب اسامی 

و نابودی رژیم سرسپرده طاغوت محقق شد.
آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است 

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای، استمرار ضعف دستگاه 
محاسباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و افزودند: 
با وجود آنکه عده ای غربزده و آمریکازده، پُِز قدرت محاسباتی 
و آینده نگری آمریکایی ها را می دهند اما آمریکا همچنان دچار 

ضعف محاسباتی است.
ایشان با  اشــاره به سخنان سال گذشــته  یک دولتمرد 
آمریکایی در جمع اوباِش تروریست و وعده او به آنها که جشن 
ســال ۲۰۱9 میادی را در تهران خواهیم گرفت، خاطرنشان 
کردند: توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد است، 
همان طور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفته ای به تهران 
برســد و منافقین مزدور نیز خیال می کردند در حمله مرصاد 

سه روزه از کرمانشاه به تهران خواهند رسید.
رهبر انقاب اسامی افزودند: برخی دولتمردان آمریکایی 
این طــور وانمود می کنند که دیوانه اند، البته بنده این را قبول 

ندارم اما آنها حقیقتاً »احمق های درجه یک« هستند.
ایشــان قیام مردم قم را نشــانه صف بندی دو دســتگاه 

محاسباتی یعنی صف بندِی »لیبرال دموکراسِی دروغین و پای 
در ِگل غربی« در مقابل »نظام توحیدی و اسامی« برشمردند 
و گفتند: پس از انقاب نیز آنها با تحریم جمهوری اســامی 
تصور می کردند کار نظام در کمتر از شش ماه تمام خواهد شد 

در حالی که انقاب اکنون به چهل سالگی رسیده است.
حضرت آیت اه العظمــی خامنه ای افزودنــد: در مقابل 
این محاســبات غلط اســتکبار، دستگاه محاســباتِی دقیق 
نظام اســامی وجود دارد که امــام بزرگوار ما فرمود »صدای 
شکسته شدن استخوان های مارکسیسم را می شنوم« و یکی دو 

سال بعد همه دنیا آن صدا را شنیدند.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای، دشــمنِی استکبار با 
پدیده تمدنِی انقاب اســامی را دشــمنِی عمیق دانستند و 
خاطرنشان کردند: برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر، علت 
دشمنی مستکبران را سخنان امام یا فان مسئول علیه آمریکا 
می دانند، در حالی که زورگویان جهانی با یک قدرت جوان، رو 
به رشــد، پرتاش و پرانگیزه 
دشمن هستند که این قدرت 
معنوی 4۰ ســال اســت در 
مقابل چشــم آنها روز به روز 
تنومندتر و قدرتمندتر شده و 
تََرک ها و شکاف های استکبار 

را عمیق تر کرده است.
ایران قّله موقعیت راهبردی 

در منطقه
اســامی،  انقاب  رهبر 
ایران را قلّه موقعیت راهبردی 
در منطقه خواندند و افزودند: 
آمریکایی ها  عصبانیت  علت 
در اول انقــاب این بود که 
لقمــه چرب و نــرم ایران را 
کشــور  مهم ترین  عنوان  به 
منطقه و ســرزمینی سرشار 
از ثروت هــای مادی و منابع 

طبیعی از دست دادند.
ایشان با  اشاره به اعتراف 
چند روز پیش یک مؤسسه 
غربی افزودند: خود آنها می گویند ایران با توجه به ظرفیت های 
فوق العاده اش پنجمین کشــور ثروتمند جهان است، بنابراین 
طبیعی است که به خاطر از دست دادن چنین ثروتی، عمیقاً 

عصبانی باشند.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای افزودند: این عصبانیت 
همچنان ادامه دارد اما مســئله اصلی و ریشه تقابل آمریکا و 
ملت ایران، تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل اســت، چرا که 
استکبار و اســتعمار از خون ملت ها تغذیه می کنند و انقاب 
اسامی در مقابل این ظلم آشکار ایستاده و برای بیدار کردن 

ملت ها نیز تاش کرده است.
رهبر انقاب اســامی، شــنیده شــدن فریاد »مرگ بر 
آمریکا« در کشورهای متعدد را بی سابقه و نشانه ای از موفقیت 
ایران برشــمردند و خاطرنشان کردند: استکبار تاش می کند 
ملت ها را با »ایران هراسی«، »اسام هراسی« یا »شیعه هراسی« 
گمراه کند، اما ملت ها ذاتاً با ایران اسامی دشمنی ندارند و هر 

جا حقیقت روشن بشود، از آن حمایت می کنند.
ایشــان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا را 
نشانه آشکار شدن پیامدهای خطرناک حفره های معنوی در 
تمدن غرب خواندند و افزودند: در طرف مقابل، مردمسااری 
دینی و حرکت به سمت تمدن اسامی با استفاده از امکانات 
و ابزارهای روز دنیا ادامه دارد و این واقعیت برای مســتکبران 

رعب آور است.
رهبر انقاب اســامی با تأکید بر پرهیز از سهل انگاری و 
سهل اندیشــی در زمینه علت واقعی و اصلی دشمنی ظالمان 
جهانی با ایران افزودند: علت اصلی این دشــمنی، »ماهیت و 
حقیقت حرکت عظیم انقاب اســامی، شجاعت، فداکاری و 
وفاداری ملت و پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی انقاب 
اسامی« اســت که اگر به توفیق الهی، این حرکت به نتایج 
موردنظر خود دســت یابد، بساط استکبار و استعمار غرب را 

برمی چیند.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای با استناد به آیات قرآن 

مجید افزودند: فرعون می دانست موسی حق است اما دشمنی 
می کرد و خدا به حضرت موسی گفت »نترسید، حرکت کنید 
من با شما هســتم« که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران 
است که در مقابل دشمنِی آگاهانه فراعنه عالم، ایستاده است.

رهبر انقاب اسامی در تبیین نتیجه صف آرایی استکبار 
و ملت ایران خاطرنشــان کردند: هر جبهه ای که در راه خدا 
حرکت کند، وعده قطعی و بدون تردید پروردگار درباره نصرت 
و پیروزی او محقق خواهد شد، همچنان که در طول 4۰ سال 
هر جا درســت حرکت کردیم، پیروز شدیم و هر جا کوتاهی 

داشتیم، پیروزی حاصل نشد.
چهل سالگی دوران عمق یافتن حرکت ها است 

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای رسیدن به چهل سالگی 
را در روند شکل گیری تمدن ها، آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند 
و افزودند: در این مســیر تمدنی، چهل سالگی نه دوران پیری 
بلکه دوران عمق یافتن حرکت ها اســت و به فضل الهی و به 

برکت »ایمــان دینی، عزم 
راســخ، حضور و آمادگی و 
کار و تاش ملت به ویژه انبوه 
و  جوانان خوش فکر، مبتکر 
امیدوار بــه آینده«، حرکت 
تاریخی ملت ایران به نتایج 
درخشان خود خواهد رسید.

ایشــان پیروزی انقاب 
و تشکیل جمهوری اسامی 
را مقدماتی برای شکل گیری 
متناسب  اســامی  »تمدن 
با دوران فعلی« دانســتند و 
اگر خدا  خاطرنشان کردند: 
اراده نکرده بود، این مقدمات 

فراهم نمی شد.
اســامی  انقاب  رهبر 
سخنانشان در جمع هزاران 
نفــر از مردم قــم را با بیان 
نکاتــی مهــم خطــاب به 
مسئوان و مردم ادامه دادند.
حضرت آیت اه العظمی 

خامنه ای در مهم ترین توصیه خود به مســئوان به خصوص 
دولتمردان تأکید کردند: اولویت کاری خود را حل مشــکات 
معیشتی مردم به ویژه قشرهای ضعیف قرار دهید، چرا که این 

مسئله اهمیت ویژه ای دارد.
با وجود تذکرات مکرر 

در تقویت تولید داخلی کارشکنی می کنند 
رهبر انقاب با  اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی 
مردم گفتند: منابع کشــور کم است اما چرا با وجود تذکرات 
مکرر، جریان هــا و افرادی، ظالمانه این منابع را می بلعند و با 
دال بازی و انحصارطلبی در تجارت، مانع پیشــرفت کشور 

می شوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی می کنند.
رهبــر انقاب بار دیگر مهم ترین کار امروز مســئوان را 
رســیدگی به مشکات معیشتی خواندند و افزودند: البته این 
کار فقــط با پول پخش کردن حاصل نمی شــود، باید مراقب 
جریان ها و دســت های خطرناک و مضر بود، همچنان که این 
مسائل را بارها با جزئیات در جلسات کاری به مسئوان تذکر 

داده ایم.
ایشان، کار و تاش و خدمت به انقاب ایران عزیز و ملت 
بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسئوان و دولتمردان تأکید 
کردند: قدر نعمت مســئولیت در نظام اسامی را بدانید و به 
لوازم قدرشناسی از آن یعنی »مراقبت در حرف و رفتار، پرهیز 
از گرایش به   اشرافی گری و اسراف و رفتارهای طاغوتی« پایبند 
باشید و تاش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی 

رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.
»شجاعت« و »عقانیت« دو نکته مهم و تذکر دیگر رهبر 

انقاب خطاب به مسئوان بود.
نه تهدید و نه وعده و قول و امضایشان

 اعتبار ندارد 
ایشــان افزودند: در مقابل توپ و تشــر و یاوه گویی های 
آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها نه تهدید، 

نه »وعده و قول« و نه حتی امضایشان اعتبار ندارد.

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای حرف های بی ربط برخی 
غربی ها را به حرف های دلقک ها تشبیه کردند و افزودند: آنها 
به ایران توصیه می کنند حقوق بشر را از سعودی ها یاد بگیرد؛ 

آیا این، حرف یک دلقک نیست؟
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای خاطرنشان کردند: رفتار 
صحیح و عقانی وظیفه مسئوان است، چرا که با احساساِت 
صرف، نمی شــود کشور را اداره کرد البته احساسات به عنوان 

پشتوانه عملی شدن تصمیمات عقانی ازم است.
»شناخت، قدردانی و استفاده از ظرفیت های درونی به ویژه 
جوانان« دیگر توصیه مؤکد رهبر انقاب اسامی به مسئوان 

و دولتمردان بود.
ایشان افزودند: جوانان می توانند گره های دستگاه ها را باز 
کنند، بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان را بدانید چرا که 
حتی بلندپروازی های آنها خوب است و کشور را به جلو می برد.
حضــرت آیت اه العظمی خامنــه ای در بخش پایانی 
نیز  را  مردم  سخنانشــان، 
بــه کمــک به مســئوان 
افزودند:  و  کردنــد  توصیه 
تولید  بخش مهــم تقویت 
زمینه هــای  در  داخلــی 
بــه  توزیعــی،  و  کیفــی 
تولید کننده و فروشــنده و 
مربوط  مــردم  و   مغازه دار 

می شود.
ایشان گفتند: امسال 
تولیــد  تقویــت  ســال 
کااهای ایرانی بوده است، 
اما اان در آخر سال باید 
ببینیــم چقــدر در این 
زمینه پیش رفته ایم و چه 

کارهایی کرده ایم.
حضرت آیت اه العظمی 
در  حضــور  خامنــه ای 
صحنه های انقاب را بهترین 
کمــک مــردم به کشــور 
دانســتند و افزودند: دشمن 
در تاش است با شایعه سازی و تهمت پراکنی مردم را مضطرب 
کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته نمی تواند، اما مردم باید 

با این شگردهای دشمن مقابله کنند.
ایشــان خاطرنشــان کردند: انقاب و نظام با خواست و 
حمایت مردم شــکل گرفته و استمرار یافته اما مستکبران با 
وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام فرا می خوانند که 
ازم اســت مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه آن 
حرکت کنند و جوانان با هوشمندی، فضای مجازی را به ابزاری 

برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای تحریم ها را باعث فشار 
و بروز مشکاتی برای کشور دانستند و افزودند: آمریکایی ها با 
خوشحالی می گویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه 
ندارد اما ملت ایران ان شــاءاه در این زمینه شکستی به آنها 

می دهد که در تاریخ بی سابقه باشد.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای با  اشاره به تحریم کامل 
ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزودند: دشــمنان حتی به 
ما سیم خاردار نمی دادند اما ملت و مسئوان، آن تحریم ها را 
به زمینه ای برای تکیه بر درون و شکوفایی استعدادها تبدیل 
کردند، به گونه ای که همان مســیر، امروز ایــران را به قدرت 

بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهبر انقاب تأکید کردند: باید با درس گیری از این تجربه 
درخشان و تکیه بر جوانان، تحریم کنونی را به وسیله ای برای 
کار و تاش و شکوفایی تبدیل کنیم و با بی نیازی از دیگران به 

جایی برسیم که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای تأکید کردند: به فضل 
الهی و در پرتو مقاومت و هوشــیاری مردم و مسئوان و کار 
و تاش بی وقفه، از تحریم ها و مشکات عبور خواهیم کرد و 
همچنان که در جنگ تحمیلی صدام را به خاک سیاه نشاندیم 
و به درک اســفل رفت، جمهوری اســامی هر روز موفق تر و 
زنده تــر خواهد بود و دشــمنان ملت در آمریــکا و غرب به 

سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

رهبر انقاب در دیدار پرشور مردم قم به مناسبت قیام ۱۹ دی:

رسیدگی به معیشت مردم
مهم ترین وظیفه دولتمردان است

دبیر شــورای نگهبان با  اشاره به بودجه سال ۹۸ 
گفت: شــوراي نگهبان با توجه به شرایط اقتصادي 
کشــور مي تواند و بایــد در بررســي بودجه دقت 
 بیشــتري کند تا از اســراف و تبذیرهاي احتمالي 

جلوگیري کند.
به گزارش فارس، آیت اه جنتی در جلسه امروز)چهارشنبه 
۱9 دی ماه( شورای نگهبان با عرض خیرمقدم به حضور مجدد 
آیت اه آملی اریجانی در شورای نگهبان، افزود: حضور آیت اه 
آملی مایه خوشــبختی است و سوابق ارزنده وی در این شورا 
محفوظ اســت و امیدواریم با حضور ایــن عالم عزیز حرکت 

جدیدی در کارهای شورا ایجاد شود.
وی با بیان اینکه امسال سال تلخی برای شورای نگهبان 
بوده است، گفت: متأســفانه امسال برادر عزیز آقای علیزاده 
و یا به تعبیری حافظه شــورای نگهبان را از دســت دادیم 
و بعد از آن آیت اه هاشمی شــاهرودی، آن فقیه عالم عامل 
مرحوم شــدند و اکنون هم با اظهار تأســف شاهد بیماری 
آیت اه مؤمن هستیم که از خداوند متعال شفای عاجل وی 

را خواستاریم.
دبیر شــورای نگهبان با برشمردن مراتب علمی آیت اه 
هاشمی شاهرودی در حوزه های علمیه نجف و قم، از سوابق 
انقابی و خدمات ارزنده وی در جایگاه های مختلف از جمله 
شورای نگهبان و قوه قضائیه نام برد و از درگاه الهی برای وی 

طلب مغفرت کرد.
آیت اه جنتی با  اشاره به ایام بررسی بودجه اضافه کرد: 
شــورای نگهبان با توجه به شرایط اقتصادی کشور می تواند 
و باید در بررســی بودجه دقت بیشــتری کند تا از اسراف و 

تبذیرهای احتمالی جلوگیری کند.
معارفه آیت اه آملی اریجانی

گفتنی است جلسه معارفه آیت اه صادق آملی اریجانی 
در شورای نگهبان با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش میــزان، آیت اه آملی اریجانــی در جریان 
جلســه دیروز شــورای نگهبان بعد از خوش آمدگویی دبیر 
شــورای نگهبان بــه حضور مجدد وی در این شــورا گفت: 
خداوند متعال را شــاکرم که می توانــم در این نهاد مقدس، 

مؤثر و مهم خدمت کنم.
وی با تشــکر از رهبر معظم انقــاب از اعتماد و ایق 
دانســتن وی برای حضور در شورای نگهبان افزود: امیدوارم 
بتوانم وظیفه ای را که به عهده دارم به نحو احسن انجام دهم.

آیت اه آملی اریجانی با بیان اینکه از زمان آغاز خدمت 
وی در شــورای نگهبان، ۱7 سال می گذرد، گفت: در مدت 
خدمتم در این شورا در محضر فقها و حقوقدان های عزیزی 
بودم که متأســفانه اکنون حاضر نیستند و امیدوارم خداوند 
متعال آنان را با پیامبر و اولیای خود محشور کند و مشمول 
رحمت الهی قرار گیرند و ما هم با توفیق الهی وظیفه کاری 

خود را مخلصانه انجام دهیم.

آیت اه جنتی:

شورای نگهبان باید از اسراف  احتمالی در بودجه جلوگیری کند

این طور  آمریکایی  دولتمردان  برخی   *
البته  دیوانه اند،  کــه  می کنند  وانمود 
بنــده این را قبــول ندارم امــا آنها 
یک«  درجه  »احمق هــای   حقیقتــاً 

هستند.
* آنها به ایران توصیه می کنند حقوق 
بشر را از سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا این، 

حرف یک دلقک نیست؟
* قم سرچشمه اصلی و پشتوانه معنوی 
انقابی اســت که دنیا را متحول کرد، 
بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید اجازه 
دهند دست های خائن، قم را از مرکزیت 
انقاب، خارج و این حرکت تحولی را در 

آن کمرنگ کنند.

منابع  خامنه ای:  آیت اه العظمی  حضرت   *
کشور کم اســت اما چرا با وجود تذکرات 
مکرر، جریان ها و افرادی، ظالمانه این منابع 
را می بلعنــد و با دال بازی و انحصارطلبی 
در تجارت، مانع پیشرفت کشور می شوند 
 و در تقویــت تولید داخلی کارشــکنی 

می کنند.
* قدر نعمت مسئولیت در نظام اسامی را 
بدانید و به لوازم قدرشناســی از آن یعنی 
»مراقبت در حرف و رفتار، پرهیز از گرایش 
به  اشــرافی گری و اســراف و رفتارهای 
طاغوتی« پایبند باشید و تاش کنید مسیر 
حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری 

و مدیریتی امیر مؤمنان باشد.

رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
گفت: بنیاد برکت 2۵00 تخت بیمارستانی در قالب 
ساخت ۱2 بیمارستان با هماهنگی وزارت بهداشت 

و درمان ایجاد می کند.
محمد مخبر در حاشیه بهره برداری از مرکز ناباوری 
لرستان که با کمک بنیاد برکت احداث شده در گفت وگو 
با خبرنگاران بیان کرد: از مجموع این ۱۲ بیمارستان 9 

مورد تحویل یا در حال تحویل است.
وی اظهار داشت: در بخش دارو مخصوصا داروهای 
تک بیمــاران صعب العاج بنیاد برکــت اقدامات خوبی 

انجام داده است.
مخبــر ادامه داد: ۲۰۰ مرکز بهداشــتی درمانی در 
سراسر کشور توسط بنیاد برکت احداث شده و ۶۰هزار 
نســخه بیماران سرطانی در ســال گذشته توسط بنیاد 

برکت پرداخت شده است.
وی افزود: چهار مرکز فوق تخصصی ضدســرطان در 
چهار نقطه کشــور راه اندازی شــده و در مجموع بیش 
از ۱۰ هزار طرح در ســال جاری در کشور بهره برداری 

می شود.
وی همچنین در مراســم بهره برداری از 5۰۰ طرح 

اشــتغالزایی اجتمــاع محور و تســهیات محور که در 
فرمانداری دلفان برگزار شــد. از سرمایه گذاری 3 هزار 
میلیارد تومانی بنیاد با مشــارکت مردم در روســتاها و 
مانطق محروم کشور خبر داد و افزود: با امکاناتی که در 
لرستان و شهرستان دلفان وجود دارد می توانیم دلفان را 
به یک منطقه موفق اقتصادی با محوریت اشتغال تبدیل 
کنیم و شاهد میانگین بیکاری ۲ یا 3 درصد پایین تر از 
آمار بیکاری اســتان لرستان باشیم و امیدواریم که طی 
دو سال آینده دلفان به یک شــهر توسعه یافته تبدیل 

شده باشد.

بنیاد برکت 2۵00 تخت بیمارستانی در کشور  ایجاد می کند
ســی ودومین یادواره شــهدای عملیات کربای 
پنج و سومین ســالگرد شهدای مدافع حرم  در غرب 
تهران از سوی پایگاه مقاومت بسیج روح اه)ره( تحت 
پوشش حوزه 2۱۳ فتح - ناحیه مقداد در روز پنج شنبه 
۱۳۹7/۱0/20 از ســاعت ۱7:۳0 الی 2۱ همراه با اقامه 
نمازجماعت مغرب و عشا در حسینیه خامنه ایها واقع 
در خیابان قصرالدشت بین خیابان طوس و دامپزشکی 

برگزار خواهد شد.
علــی رضایی مفرد دبیر ســتاد برگزاری مراســم ضمن 
بیان این مطلــب هدف از برگزاری این مراســم را تجلیل از 
حماسه آفرینی های مردان دفاع مقدس و به خصوص عملیات 
غرورآفرین کربای پنج، سومین سالگرد شهدای مدافع حرم و 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان در فضای جامعه عنوان 

کرد.

یادواره شهدای عملیات کربای پنج
و شهدای مدافع حرم

در دهلی نو صورت گرفت
بررسی مناسبات نفتی تهران و دهلی نو

در دیدار ظریف با همتای هندی
وزرای امــور خارجه ایران و هند در دهلی نو ابعاد مختلف مناســبات 
دوجانبه از جمله در حوزه های اقتصادی و بانکی، پتروشیمی، نفت، انرژی 

و حمل ونقل را بررسی کردند.
به گزارش فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران که دوشــنبه شب در رأس هیئتی سیاسی و اقتصادی به منظور انجام 
سفری سه روزه وارد دهلی نو شد، ظهر دیروز چهارشنبه با »سوشما سواراج« 

همتای هندی خود دیدار و گفت  وگو کرد.
بررســی ابعاد مختلف روابط دوجانبه از جملــه در حوزه های اقتصادی 
و بانکی، پتروشــیمی، نفــت و انرژی، حمل ونقل از جملــه موضوعات مورد 

گفت وگو بود. 
مسائل بین المللی و منطقه ای از جمله برجام و شرایط افغانستان از دیگر 

محورهای گفت وگوهای دو وزیر بود.
وزیــر خارجــه ایران پیش از ایــن و در بدو ورود بــه دهلی نو در جمع 
خبرنگاران درباره اینکه آیا در این ســفر دربــاره کاهش خرید نفت از ایران 
توســط هند گفت وگو خواهد کرد؟ گفت: بنده و وزیر خارجه هند روســای 
کمیســیون مشترک اقتصادی دو کشور هســتیم، در ماقات با وزیر خارجه 
هند این فرصت فراهم می شــود که در این زمینــه صحبت کنیم که ایران 

همواره تامین کننده مطمئن نفت برای هندوستان بوده و خواهد بود.
 ظریــف همچنین روز ســه شــنبه ضمن شــرکت در همایش تجاری 
مشترک ایران و هند و ایراد سخنرانی در این همایش، در اندیشکده شورای 
امور جهانی هند در جمع نخبگان و اندیشــمندان هندی درخصوص آخرین 
تحوات جهانی و منطقه ای ســخنرانی کرد و به پرسش های حاضران پاسخ 

داد.
رئیس  دســتگاه دیپلماســی جمهوری اســامی ایران همچنین صبح 
سه شــنبه با »نیتین گادکاری« وزیر حمل ونقل و کشــتیرانی هند دیدار و 
گفت وگــو کرد. در این دیدار درخصوص روابط دوجانبه، راه های گســترش 
روابط اقتصادی دو کشــور به ویژه در حوزه های حمل ونقل، کشتیرانی و نیز 

همکاری ها در بندر چابهار گفت وگو و تبادل نظر شد.
»جوزف بورل« وزیر امور خارجه اســپانیا نیز بعد از ظهر دیروز با حضور 
در محل اقامت ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در دهلی نو با وی دیدار 

کرد. 



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
پنج شنبه           ۲۰ دی ۱۳۹۷

۳ جمادی ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۹۷

کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/785/000سکه تمام طرح جدید
3/655/000سکه تمام طرح قدیم

1/940/000نیم سکه
1/203/000ربع سکه

660/000گرمی
343/640هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/870دار
12/720یورو
13/828پوند

1/975لیر ترکیه
2/959درهم امارات

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قبول 
دارم حذف صفر از پول ملی، تاثیری در تورم 
و رشد اقتصادی ندارد گفت: این اقدام کاری 

ظاهری و اسمی است. 
چند روز پیش عبدالناصر همتی از ارسال ایحه 
حذف چهار صفر از پول ملی به دولت خبر داد و گفت 
که بر اساس این ایحه که ازمه اجرای آن، تایید در 
دولت و ســپس تصویب در مجلس است، قرار است 
بر اســاس عرف چند ده ساله بین مردم هر 10 هزار 

ریال معادل یک تومان لحاظ شود. 
پس از آن برخی کارشناسان موضع منفی نسبت 
به این اقدام اتخاذ کردند و رئیس بانک مرکزی هم 
اعــام کرد ایــن کار یک فرآیند زمان بر اســت که 
اجرای آن حدود دو سال طول می کشد، با این حال، 
همتی در جدیدترین سخنان خود در حاشیه جلسه 
هیئت دولت مجددا بــه موضوع حذف صفر از پول 

ملی پرداخت. 

وی درباره حذف چهار صفر از 
پول ملی اظهار داشت: حذف چهار 
صفر پیشنهادی است که ارائه شده 
و موجب تسهیل امور در مبادات، 
کاهش هزینه چاپ اســکناس و 
متناسب تر شدن ارتباط پول ملی 
با ارزهای بین المللی می شود. این 
یک پیشــنهاد است و دولت باید 
بررسی کرده و مجلس تبدیل به 
قانون کند که باید اجازه دهیم در 

آرامش بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری فــارس، رئیس کل بانک 
مرکزی اضافه کــرد: برخی مطرح می کنند که این 
اقدام تاثیری در تورم و رشد اقتصادی ندارد و ما هم 
قبول داریم و چنین ادعایی نکرده ایم، این اقدام کاری 

ظاهری و اسمی است. 
همتی با بیان اینکه نقدهای انجام شده را بررسی 

و از آنها استقبال می کنیم گفت: 
نقدهای انجام شده نشان می دهد 
که این اقدام موضوع مهمی است 
و بایــد نظر کارشناســان مدنظر 
قرار گیرد و اگر جمع بندی مثبت 
نبود این اقدام را انجام نمی دهیم 
امــا به نظر من این اقدام مثبت و 

اثرگذار است.
در همین زمینه عبدا... مشکانی 
در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، با 
بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی در شــرایط 
فعلی کاری از پیش نمی برد، اظهار داشت: حذف صفر 
از پول ملی باید با سیاست های اقتصادی همراه باشد. 
در شرایط فعلی که ثبات اقتصادی نداریم حذف صفر 
از پول ملی نه تنها کمکی به حل مســائل اقتصادی 
نمی کند بلکه می تواند حتی نوعی نااطمینانی هم به 

اقتصاد منتقل کند. 

وی اضافه شدن صفرها به پول ملی در طول زمان 
را ناشــی از تورم دانست و ادامه داد: بدهی دولت به 
بخش خصوصی، این بخش را در ســال های گذشته 
بسیار ضعیف کرده که این مسئله باعث کاهش عرضه 
و رکود اقتصادی خواهد شــد. بخش خصوصی برای 
حل مشــکات خود به بازار گران و ناامن ســرمایه 
مراجعه می کند که این مسئله در نهایت باعث ناامنی 

تولید و صرفه قاچاق می شود.
این کارشــناس اقتصادی مجموع این شرایط را 
مســائل اصلی اقتصاد کشــور ارزیابی کرد و گفت: 
مطرح شــدن حذف چهار صفر از پول ملی در این 
شــرایط فقط باعث انحراف افکار عمومی از مسائل 

اصلی اقتصاد و بودجه می شود. 
پیش از این نیز حیدر مســتخدمین حســینی، 
معاون اســبق وزارت اقتصاد گفته بود این طرح در 
شرایط فعلی به بهبود اوضاع اقتصادی نمی تواند کمک 

کند و فقط مردم را سرگرم خواهد کرد.

همتی: حذف صفر از پول ملی
تاثیری برتورم و رشد اقتصادی ندارد

مدیرعامل شهر جدید پردیس اعام کرد: 
طی هفته های اخیر تعداد زیادی از واحدهای 

متوقف شده فاز 8 فعال شده است.
به گــزارش خبرگزاری فارس،  مهدی هدایت از 
آغاز ساخت واحدهای مسکن مهر در فاز 8 پردیس 
در راستای جبران کمبود واحدها خبر داد و گفت: 
اقدامات نهایی اقاله پروژه های مســکن مهر شرکت 
توسعه شهرسازی ایرانیان در حال انجام است؛ کاری 
که چندین ســال بود، انجام نشده بود و متقاضیان 

مسکن مهر در باتکلیفی به سر می بردند. 
وی همچنین از انجام عملیات آسفالت ورودی فاز 
8 و دو بانده کردن این مسیر بعد از 7 سال خبر داد 
و اظهار کرد: عملیات اجرایی ساخت مساجد، مدارس 
و... فعال شده است، ضمن اینکه هیچ مشکلی برای 
تامین منابع مالی وجود ندارد و نیازهای مالی از محل 

درآمدهای شرکت تامین شده است.
مدیرعامل شهر جدید پردیس همچنین از دیدار 
مدیران عامل شرکت عمران با ساکنان پروژه جهاد 
نصر در فاز 8 پردیس خبر داد و گفت: در بازدیدهای 
ما از ساکنان پروژه جهاد نصر و پردیس سازان نوید و 

مدیرعامل شهر جدید پردیس:

ساخت واحدهای جدید مسکن مهر دوباره در پردیس آغاز شد

طلیعه معماران آرتا در فاز 8 بسیار مثمرثمر بوده چرا 
که این دیدارها با محوریت بررسی مشکات و تسریع 

در برخی کمبودها می تواند مفید باشد.
هدایــت ادامه داد: مشــکل تحویــل نصبیات 
پروژه های مســکن مهر پردیس در فاز 11 در حال 
برطرف شدن است که تاکنون مشکل تحویل 500 

واحد حل شده است.

وی با بیان اینکه مســئله عدم تحویل پکیج به 
متقاضیان فاز 11 برطرف شده است از حل مشکل 

نبود آسانسور برای برخی از پروژه ها نیز خبر داد.
مدیرعامل شــهر جدید پردیس در مورد اینکه 
آیا قرار است در پردیس بارگذاری جدیدی صورت 
گیرد، خاطرنشان کرد: قرار نیست بارگذاری جدیدی 
صورت گیرد، بلکه قرار اســت از ظرفیت خود شهر 

جدید پردیس برای متقاضیان اضافه ثبت نام شــده 
مسکن مهر در نظر گرفته شود.

هدایت پیش تر در مورد متقاضیانی که ثبت نام 
کرده و آورده خــود را واریز کرده اند گفته بود، اگر 
متقاضیان مسکن مهر پردیس عاقه مند هستند که 
زودتر صاحب مســکن شوند می توانند به شهر پرند 
و هشــتگرد بروند، اما اگر ایــن متقاضیان از زمان 
تحویل واحدها مطمئن شوند، دوست دارند که در 

شهر پردیس صاحب مسکن شوند.
وی در مورد افزایــش قیمت ها نیز عنوان کرد: 
فعا بخشــنامه ای درمــورد افزایــش قیمت به ما 
اطاع رسانی نشده است، پس نمی توانیم به افزایش 

قیمت اقدام کنیم.
مدیرعامــل شــهر جدیــد پردیــس در مورد 
متقاضیانی که واحدهای خود را تحویل نگرفته ولی 
اقساط پرداخت می کنند، گفته بود، اولویت نخست 
حل مشکات با این متقاضیان است و اولویت بعدی 
نیز حل مشکل دارندگان مسکنی است که واحدهای 
مسکونی خود را تحویل گرفته اند، اما هنوز مشکات 

آنها حل نشده است. مرکز پژوهش های مجلس متذکر شــده است که علیرغم 
اینکه ۱۲۰ هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را بافت فرسوده 
تشکیل می دهد، اما هیچ حکمی درخصوص بافت فرسوده در 

بودجه سال آینده دیده نمی شود.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی بخش مسکن ایحه 
بودجه ســال 98 آورده است: در بررسی جهت گیری های ماده واحده 
ایحه بودجه سال 98 و تغییرات آن نسبت به بودجه مصوب سال 97 
نکته مهم این است که نه در تبصره 4 و نه در تبصره دیگری، درخصوص 
بافت فرســوده در ایحه بودجه 98 حکمی پیش بینی نشده است، در 
حالی که بافت فرســوده 120 هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را 
تشــکیل می دهد و در نظر گرفتن اقدامات مناسب درخصوص آن در 
تبصره های ایحه  بودجه سال 98 یک ضرورت و عدم اتخاذ تمهیدات 

ازم درخصوص آن یک ضعف است.
بنا بر این گزارش، براساس تبصره های ماده واحده بودجه مصوب 
سال 1397 به موجب تبصره 4 در بند »ب« دولت مجاز شناخته شده 
است که مبلغ معادل 143/750 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه 
ملی برداشت و بخشی از منابع حاصله از آن را در جهت بازسازی مناطق 
آسیب دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافت های فرسوده مصرف کند. 
نکته مهم این است که نه در تبصره 4 و نه در تبصره دیگری درخصوص 
بافت فرسوده در ایحه بودجه سال 98 حکمی پیش بینی نشده است.

همچنین به موجب بند »هـ« تبصره 10 به وزارت راه و شهرسازی 
اجازه داده شده است که عرصه و اعیان تعدادی از واحدهای مسکونی 
مســکن مهر که فاقد متقاضی است، با مجوزهای مربوطه و تسهیات 
پرداخت شــده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور واگذار کند که این تبصره 

در ماده واحده ایحه بودجه سال 1398 دیده نشده است. 
مهم ترین تبصره ای که در بخش مســکن و شهرســازی در ایحه 
بودجه سال 1398 اضافه شده، تبصره »8« است، به موجب مفاد این 
تبصره به دولت اجازه داده می شــود برای عملیات آماده سازی، تأمین 
خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های 
بازآفرینــی شــهری و احیای بافت های فرســوده و همچنین احداث 
واحدهای مســکن اجتماعی و حمایتــی اقداماتی به عمل آورد. نکته 
اصلی درخصوص این تبصره، تأمیــن منابع مالی برای اهداف اجرای 

طرح های آن است.
در جزء »1« بند »ب« این تبصره بیان شده که بدهی بانک مسکن 
به بانک مرکزی ایران بابت اصل ســود خطوط اعتباری طرح مسکن 
مهر تا ســقف 50 هزار میلیارد ریال به حســاب بدهی دولت به بانک 
مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک 

مسکن منظور می شود.
براســاس این بند، در واقع هیچ منبع مالی برای اجرای طرح های 
فوق الذکر ایجاد نخواهد شد، به این ترتیب، پیشنهاد اول حذف این بند 
از تبصره است و در غیر این صورت پیشنهاد می شود سقف تسهیات 
برای آن مشــخص شود، به این صورت که بانک مسکن موظف باشد 
از محــل منابع داخلی خود مبلغی در حدود حداقل 10 هزار میلیارد 
ریال را عاوه  بر تعهدات جاری خود در جهت اجرایی شــدن این بند 

از تبصره به کار گیرد.

دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: اگر 
روند فعلی توزیع و ترخیص نهاده های دامی اصاح نشــود، 

بی شک تولید مرغ و تخم مرغ دچار مشکل می شود.
فرزاد طاکش در گفت و گو با  باشــگاه خبرنگاران جوان، با  اشاره 
بــه اینکه نبوِد نهاده های دامی، صنعت مرغداری را با مشــکل جدی 
روبرو کرده اســت، اظهار کرد: ِکشــتی های زیادی در بنادر روی آب 
هستند. عدم ترخیص نهاده ها از ِکشتی، زمینه را برای افزایش قیمت 
و کمبــود نهاده  برای عرضه به مرغدار فراهم کرده اســت که چنین 
شرایطی مطلوب نیست. با توجه به مشکل کنونی نهاده های دامی از 
دولت انتظار می رود که ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام را در اختیار 

مرغداران قرار دهد و به داد آنها برسد.
دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با  اشــاره به اینکه 
در شــرایط فعلی بحث نوسان قیمت نهاده های دامی مطرح نیست، 
بیان کرد: با توجه به آنکه نهاده  ای برای توزیع به مرغدار وجود ندارد، 
از این رو بحث قیمت مطرح نیســت و تنها ممکن است مرغداران به 

سبب قرض به یکدیگر، نرخی را مطرح کنند.
طاکــش درباره اینکه با ادامه روند فعلی، تولید مرغ و تخم مرغ 
با چالش هایی روبرو می شود، افزود: در شرایط فعلی که امکان انتقال 
ارز بــرای واردات نهاده های اصلی خوراک مرغ وجود ندارد، جای این 
سؤال مطرح است که در صورت کمبود تولید مرغ و تخم مرغ چطور 

می توان به واردات برای تامین نیاز کشور اقدام کرد؟
وی ادامــه داد: با توجه به آنکه نهــاده دامی در بازار وجود ندارد، 
بنابراین بحث ضرر و زیان مرغدار مطرح نیســت چرا که با ادامه این 

روند صنعت مرغداری کشور به نابودی کشیده می شود.
دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با  اشــاره به اینکه 
قیمت تمام شده برای تولید تخم مرغ مطرح نیست، بیان کرد: با وجود 
آنکه 80 درصد قیمت تمام شده تولید مربوط به خوراک دام است، از 
این رو با نوسان نرخ نهاده های دامی، نمی توان قیمت تمام شده  تولید 

تخم مرغ را اعام کرد.
طاکش متوسط قیمت تخم مرغ در خرده فروشی های سطح شهر 
را 600 تا 700 تومان اعام کرد و گفت: البته ممکن است در برخی 
مغازه های سطح شهر با نرخ های 800 تا یک هزار تومان هم عرضه شود.

وی درباره اینکه مرغداران از افزایش 25 تا 30 درصدی نهاده های 
دامی نســبت به هفته هــای قبل انتقاداتی دارند، افــزود: با توجه به 
اختصــاص ارز 4200 تومانی بــه واردات نهاده های دامی، در کان، 
قیمت نهاده ها نباید تغییری داشــته باشد، اما به سبب عدم ترخیص 
بار از کشتی و پرداخت  تاخیر خسارت، تبعا قیمت نهاده ها با نوساناتی 

روبرو می شود.
این مقام مســئول در پایان با  اشــاره به اینکه مشکلی در تولید 
و عرضــه تخم مرغ وجود نــدارد، تصریح کرد: اگر روند فعلی توزیع و 
ترخیص نهاده های دامی اصاح نشود، بی شک تولید مرغ و تخم مرغ 

دچار مشکل می شود.

دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار:
کمبود نهاده های دامی تولید مرغ را 

به شدت کاهش می دهد

مرکز پژوهش های مجلس تذکر داد
حذف ساماندهی بافت های فرسوده 

از ایحه بودجه ۹۸

ارزش تسهیات صندوق پس انداز مسکن 
یکم با توجه به رشــد شدید بهای مسکن در 
یک سال اخیر و کاهش سهم این وام از بهای 

مسکن کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، صندوق پس انداز 
مســکن یکم و وام 80 میلیون تومانی مسکن برای 
خانه اولی ها در شــرایطی شکل گرفت که وام این 
صندوق به طور متوســط نیمی از بهای مســکن را 
پوشش می داد و در برخی مناطق حتی معادل 70 

درصد قیمت مسکن بود.
اما در یک سال اخیر و با رشد شدید قیمت ها در 
شــهر تهران، سهم این وام از بهای مسکن به شدت 
کاهش یافته است به طوری که متوسط قیمت هر 
متر مسکن از 4 میلیون و 789 هزار تومان در مهر 
مــاه 96 به 9 میلیون و 554 هزار تومان در آذر ماه 
امسال رسیده است که رشــدی 99.2 درصدی را 

نشان می دهد.
اما فرض  کنیم متقاضیان وام مسکن از صندوق 
پس انداز مســکن یکم متقاضی خرید مســکن در 
مناطقی غیر از مناطق اول تا هشــتم هم هستند. 
در این صورت متوســط قیمت هر متر مســکن در 
مناطق 9 تا 21 کمتر از متوســط قیمت مسکن در 

شهر تهران است.
با فرض بهای 5/5 میلیون تومانی برای هر متر 
مربع مسکن برای متقاضیان وام مسکن 80 میلیون 
تومانی، بهای تمام شده مسکن برای آنها برای یک 
خانه 60 متری 330 میلیون تومان می شود. بنابراین 
در بهترین حالت وام 80 میلیون تومانی مسکن فقط 

24 درصد از بهای مسکن را پوشش می دهد.
خانه اولی ها به امید خرید مسکن از ابتدای خرید 
مسکن تا مهر ماه امسال حدود 9 هزار میلیارد تومان 
ســپرده  گذاری کرده اند و به گفته مدیرعامل بانک 
مسکن تعداد کل حساب هایی که تا تاریخ 6 شهریور 
افتتاح شده 496 هزار فقره بوده که 52 هزار فقره از 
دریافت تسهیات منصرف شده و حساب را بسته اند.
انصراف 52 هزار نفر از دریافت تســهیات، در 
برابر دریافت 85 هزار فقره وام از ابتدای تاسیس این 
صندوق تاکنون نکته قابل تاملی است. سپرده گذاران 
این صندوق، متقاضیان خرید مسکن هستند و تنها 
به امید خرید مسکن در این صندوق سپرده گذاری 
کرده اند. بنابراین در صورتــی پول خود را نزد این 
صندوق قرار خواهند داد که امکان خرید مسکن با 

تسهیات این صندوق را داشته باشند.

افول تدریجی صندوق مسکن یکم

سیاست دولت فعلی برای خانه دار کردن مردم نتیجه چندانی نداشت

مدیرعامل بانک آینده گفت: برای عبور از شرایط تحریم 
باید برنامه داشته باشیم.

جال رســول اف، در جلسه هم اندیشــی مسئوان بانک آینده با 
اشاره به شــرایط اقتصادی کشور خطاب به مدیران و رؤسای شعب 
بانک گفت: همه ما به عنوان یک مدیر بانکی باید دوشادوش مسئوان 
اقتصادی کشور و همراه تمام مردم و برای عبور از شرایط دوران تحریم 
آماده بوده و برنامه داشته باشیم.وی توضیح داد؛ اقتصاد ایران، بانک 
محور بوده و به همین دلیل بیشــتر فشار دشمنان، بر تخریب نظام 
بانکی کشور متمرکز است. لذا، باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم که 
با بعضی شایعه پردازی معاندان، اعتماد مردم به بانک ها، دچار تزلزل 
گردد؛ گرچه مردم عزیزمان، هوشــیارتر از این هستند که خود را در 

معرض این گونه شایعات قرار دهند.
مدیرعامل بانک آینده تأکید کرد: حق مشــتری است که بداند 
در بنگاه اقتصادی که ســرمایه گذاری کرده و با آن کار می کند چه 
می گذرد؛ لذا، باید برای مشــتریان و دیگر ذی نفعان وقت بگذارید و 

خدمات و محصوات بانک را برای آنها به طور کامل توضیح دهید.
رســول اف همچنین از رؤسای شعب بانک خواست آن طور که 
شایسته شأن ذینفعان، مدیران، شــهروندان و نام بانک آینده است 
عمل نمایند تا مشــتریان مانند همیشــه وجه تمایز بانک آینده را 

احساس کنند.

* در سال 96، ظرفیت عملی نیروگاه ها با افزایش 1534 مگاوات نسبت 
به سال قبل به میزان 68 هزار و 132 مگاوات رسیده است. به گزارش 
فارس، بر اســاس اطاعات منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، 
ظرفیت عملی نیروگاه ها طی سال های برنامه چهارم توسعه دارای رشد 
7/1درصد بوده و طی ســال های برنامه پنجم توسعه 1/34درصد رشد 
داشــته است.براساس این گزارش، میزان تولید ناویژه انرژی برق )جمع 
انرژی تولیدی مولدهای برق یک نیروگاه که در طی یک دوره زمانی معین 
)مثًا یکســال( روی پایانه خروجی مولدها بر حسب کیلووات ساعت یا 
مگاوات ساعت اندازه گیری می شود( طی سال های برنامه چهارم توسعه 
3/5درصد و طی برنامه پنجم 3/67درصد رشد داشته است.در این ارتباط 
در سال 96 این مقدار با افزایش 8درصدی نسبت به سال قبل به میزان 

312479 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.
* یک کارشناس حوزه کار با هشدار به کسانی که به دنبال حذف 
حداقل های دستمزد در روستاها و شهرهای کوچک هستند،  گفت: 
تا زمانی که قانون کار در راستای مزد توافقی اصاح نشده، مجلس 
باید در برابر دیدگاه ها و طرح های خطرناکی که شــأن و کرامت 
انسان ها را زیر سؤال می برد، بایستد. حمید حاج اسماعیلی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مدتی است که بحث حذف حداقل 
دســتمزد در مناطق روستایی و شهرهای کوچک را می شنویم 
که فارغ از دیدگاه و نیت طراحان و توجیه کمک های اشتغال به 
جای پرداخت دستمزد، باید دانست که اساسا طرح چنین مباحث 

و دیدگاه هایی بدون توجه به قوانین کشور قابلیت اجرا ندارد.
* بانــک اقتصاد نوین با هدف افزایش قدرت خرید و حفظ ســرمایه و 
پس انداز مشتریان و کمک به رونق و شکوفایي چرخه اقتصادي کشور، 
طرح »کوشان« را معرفي کرد.به گزارش روابط عمومي این بانک، طرح 
تســهیاتي »کوشــان« فرصت خوبي را براي سپرده گذاران حقیقي و 
حقوقي بانک اقتصادنوین فراهم کرده تا بتوانند ضمن دریافت سود سپرده، 
تا 80 درصد مبلغ سپرده خود، بدون نیاز به ضامن و در کمترین زمان 
ممکن تسهیات ارزان قیمت دریافت کنند.نرخ سود یا کارمزد تسهیات 
در طرح »کوشان« متغیر بوده و به نسبت نرخ سود سپرده دریافتي توسط 
مشتري بابت سپرده تودیع شده و دوره زماني بازپرداخت تسهیات بین 

چهار تا 18درصد تعیین شده است.
* با توجه به استقبال عاقمندان، بانک پاسارگاد سومین جشنواره 
فیلم ۱8۰ثانیه ای را برگزار خواهد کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی دبیر اجرایی جشنواره ضمن اعام 
این خبر گفت: جشنواره فیلم ۱8۰ ثانیه ای بانک  پاسارگاد، در ۲ 
محور مسئولیت های اجتماعی در زمینه های تکریم خانواده، حفظ 
منابع  طبیعی و محیط زیست و اهدای عضو و همچنین حمایت 
از تولید ملی در بســتر اقتصاد مقاومتی، با دعوت از جوانان و 
عاقمندان به هنر فیلم ســازی که دغدغه  مسائل اجتماعی و 
فرهنگی را نیز دارند، برگزار خواهد شد. گفتنی است دبیرخانه 
فیلم ۱8۰ثانیه ای بانک  پاســارگاد به شماره 3۱-8۲893۰3۰ و 
سایت جشنواره به آدرس www.pasargadilmfest.ir آماده 

پاسخگویی به سؤاات عاقمندان خواهد بود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر 
راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با افزایش ۱۱/۲ درصدی 
تخصیص ارز نسبت به سال گذشته برای واردات برنج، نگرانی 

برای تنظیم بازار شب عید نداریم. 
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، مسعود بصیری درباره وضعیت 
برنج کشور اظهار کرد: میزان کل ارز تخصیص یافته به برنج وارداتی برای 
رفع کســری این محصول در بازار مصرف کشور، بیش از کل سال قبل 
اســت. ضمن اینکه براساس اطاعات اخذ شده از معاونت امور تولیدات 
زراعی، میزان تولید برنج کشــور بین دو تا 2/2 میلیون تن است و نیاز 
برنج وارداتی با احتســاب ســرانه مصرف 37/7 کیلوگرم برای هر نفر و 
نزدیک به 800 هزار تا یک میلیون و 100 هزار تن برآورد شده که این 

مقدار به غیر از ذخیره راهبردی است.
وی ادامه داد: به رغم اعمال تحریم های ظالمانه، با برنامه ریزی هایی 
که از قبل صورت گرفته در همه کااهای اساســی از جمله برنج، وضع 
ذخایر راهبردی خوب اســت و هر زمان بازار نیاز به ورود دولت داشته 
باشد می توانیم ورود پیدا کنیم. به منظور تخصیص ارز دولتی به واردات 
برنج مورد نیاز کشــور هیچ مشکلی نداریم و تا تاریخ 31 تیر 98 به هر 
میزان که بازار نیاز داشــته باشد می توانیم نسبت به تخصیص و واردات 
اقدام کنیم.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین وزارت جهاد کشــاورزی با 
بیان اینکه از ابتدای ســال تا 15 دی مــاه، بالغ بر یک میلیون و 117 
هزار تن برنج وارد کشور شده است، افزود: در مدت مشابه سال گذشته 
حدود یک میلیون و 113 هزار تن واردات این محصول به کشور صورت 
گرفت. مســئولیت تامین با وزارت جهاد کشاورزی است و واردات برنج 
مورد نیاز کشور نیز توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، اما نظارت 
بر توزیع در شــبکه های مویرگی این محصول بر عهده وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است.
بصیری با  اشاره به واردات برنج از کشورهای هند، پاکستان و تایلند 
گفت: سامت و استانداردهای این برنج ها از سوی سازمان غذا و داروی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تایید می شود. ضمن اینکه 
زمان ممنوعیت واردات برنج از 31 مرداد سال 98 است و تجار باید قبل 

از تاریخ مقرر برنج خود را وارد کشور کنند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی هر سال از 31 مرداد تا پایان آبان 
ماه برای حمایت از تولیدکنندگان در زمان برداشت، واردات برنج را ممنوع 
می کند و این زمانبندی بر اساس شرایط کشور گاهی جابه جا می شود. 
با توجه به شــرایط تحریم، ضرورت تامین برنج به اندازه کافی در بازار، 
رفع نگرانی ها و جلوگیری از افزایش قیمت برای مصرف کننده، امســال 

ممنوعیت واردات برنج از 31 شهریور تا اوایل آذر اعمال شد.

رئیس  انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران 
با اعام اینکه با ثبات نرخ ارز تغییری در قیمت 
محصوات سلولزی به وجود نیامده است، گفت: 
تولیدکنندگان امروز به وفور کاا تولید و راهی 

بازار می کنند. 
عباس فصیح خوشگرد در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، با  اشــاره به اینکه ثبات قیمت دار در بازار 
باعث شــده تا بازار محصوات صنایع سلولزی هم 
متعادل شــود، اظهار داشت: متأسفانه طی ماه های 

گذشته افزایش نرخ ارز باعث رشد قابل توجه قیمت ها 
و برهم زدن تعادل بازار شــده بود که در حال حاضر 

این موضوع از بین رفته است.
وی بــا اعام اینکه با ثبــات نرخ ارز تغییری در 
قیمت محصوات سلولزی به وجود نیامده است، افزود: 
تولیدکنندگان امروز به وفور کاا تولید و راهی بازار 
می کنند به نحوی که در بخش محصوات سلولزی 
کمبودی در بازار وجود ندارد. در حال حاضر تأمین 
ارز تولیدکنندگان از سامانه نیما انجام می شود و به 

همین دلیل، چندماهی است که بازار این محصوات 
روی آرامش دیده است.

گفتنی اســت، چند ماه پیش تامین مواد اولیه 
محصوات سلولزی و تخصیص ارز آن با مشکل مواجه 
شد و با توجه به افزایش نرخ ارز شاهد افزایش دو تا 
2/5 برابری قیمت محصوات سلولزی به دلیل گران 
شــدن مواد اولیه بودیم. تمام مواد اولیه تیشو و 80 
درصد مواد اولیه در بخش پوشک بچه، وارداتی است. 
قرار بود با کاهش نرخ ارز، قیمت محصوات سلولزی 

پایین بیاید اما این اتفاق رخ نداد. رئیس انجمن صنایع 
سلولزی ایران تصریح کرده بود: با توجه به تمهیداتی 
کــه دولت در نظر گرفته، ارز مــورد نیاز مربوط به 
تامین مواد اولیه محصوات سلولزی از طریق سامانه 
نیما و براســاس نرخ ارز در این ســامانه خریداری 
می شود و در صورتی که این نرخ کاهش یابد قیمت 
محصوات ســلولزی نیز به دلیل وابســتگی قیمت 
 مواد اولیه این محصوات به نرخ ارز، کاهش خواهد

 یافت.

وزارت جهاد کشاورزی:
برنج شب عید تامین شده است

مدیرعامل بانک آینده:
برای عبور از شرایط تحریم

 باید برنامه داشته باشیم

رئیس  انجمن صنایع بهداشتی:

محصوات سلولزی به وفور در بازار وجود دارد

شــرکت خودروسازی ایران خودرو از افزایش ۱۰ تا ۱3 میلیون 
تومانی محصوات خود برای ماشین های کمتر از 45 میلیون خبر داد. 
از سه ماه پیش قرار بود ستاد تنظیم بازار قیمت های جدید خودروهای 
زیر 45 میلیون تومان را اعام کند؛ موضوعی که با تعویق رو به رو شــد و 
چند روز پیش مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
گفت قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری و سایر خودروها، روز پنجشنبه 

)13 دی ماه( اعام می شود اما باز هم اعام آن به تعویق افتاد. 
در نهایت، روز گذشته قیمت های جدید خودروهای مذکور توسط شرکت 
ایران خودرو اعام شد که حاکی از افزایش بیش از 10 میلیونی در هریک 
از خودروها بود. البته پیش از این هم در اوایل دی ماه، ایران خودرو قیمت 

پنج محصول خود را از 20 تا 40 میلیون تومان افزایش داده بود. 
در افزایش قیمت های دو هفتــه پیش، قیمت »پژو پارس ال ایکس« 
اتوماتیــک از 54 میلیون و 800 هزار تومان بــه 76 میلیون و 700 هزار 
تومــان؛ »دانگ فنگ اچ30 کراس« از 50 میلیون و 45 هزار تومان به 75 
میلیــون تومان، »هایمــا اس5« از 98 میلیون و 640 هزار تومان به 138 
میلیون تومان، »دنا پاس« از 53 میلیون و 265 هزار تومان به 76 میلیون 
تومان، »پژو 207 دستی« از 47 میلیون و 128 هزار تومان به 70 میلیون 

تومان افزایش یافت.
همان طور که اشــاره شــد، قیمت این پنج خودرو به ترتیب حدود 22 
میلیون، 25 میلیون، 40 میلیون، 23 میلیون و 23 میلیون گران شــده اند 
که بر این اساس می توان گفت در لیست جدید قیمت های ایران خودرو از 

بیش از 20 میلیون تا 40 میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند. 
در حــال حاضر هم -همانطور گفته شــد- قیمت خودروهای زیر 45 
میلیون تومان ایران خودرو از 10 تا 13 میلیون تومان گران شده است؛ بر 
همین اساس، قیمت پژو 405 از 34 میلیون به 45 میلیون تومان، سمند 
از 36 میلیون به 47 میلیون تومان، پژو پارس از 42 میلیون به 54 میلیون 

و پژو 206 هم از 42 میلیون به 55 میلیون تومان رسیدند. 
جزئیات افزایش قیمت ها در جدول روبرو؛

با افزایش حداقل ۱۰ میلیون تومانی

قیمت های جدید محصوات ایران خودرو اعام شد
قیمت جدید )تومان(قیمت قبل )تومان(نوع خودرو

پژو405 بنزینی GLX با ترمز ضد قفل و ایموبیایز و 
32/945/60042/829/200کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه 

پژو405 دو گانه سوز )GLX(با ترمز ضد قفل و 
34/746/20045/170/000ایموبیایز و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 

پژو405 دو گانه سوز )GLX(با ترمز ضد قفل و ایموبیایز 
34/746/20045/170/000و کیسه هوای راننده و سرنشین تریم بژ و یورو 4 

 TU5 با موتور 16 سوپاپ SLX پژو 405 بنزینی
و ترمز ضد قفل و ایموبیایز و کیسه هوای راننده و 

سرنشین  یورو 4  و بهینه
35/106/80045/638/800

33/536/40043/597/300سمند LX سال بنزینی مالتی پلکس
36/083/20046/908/100سمند LX مدل EF7 پایه گاز سوز مالتی پلکس 

سمند LX مدل EF7 پایه گاز سوز مالتی پلکس با 
36/618/00047/603/400مخزن 100 لیتری

34/339/20044/640/900سمند LX مدل EF7 بنزینی با کیسه هوای راننده
پژو 206 تیپ 2 با ترمز ضد قفل و کیسه هوای 

36/287/90047/174/200راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو 4 بهینه
پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین و 
سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و 

شیشه باا بر عقب برقی و یورو 4 بهینه
41/943/60054/526/600

پژو 206 صندوق دار V8 با کیسه هوای راننده و 
سرنشین وسنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه 

جانبی و شیشه باا بر عقب برقی و یورو4 بهینه 
42/764/10055/593/300

39/510/10051/363/100رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه 
پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموبیایزر  و 
کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم اخطار 

سرقت و یورو 4 بهینه
40/775/80053/085/000

پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموبیایزر  و کیسه هوای 
40/596/70052/775/700راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید  و یورو 4 

پژو پارس سال دو گانه سوز با ترمز ضد قفل و 
ایموبیایزر  و کیسه هوای راننده و سرنشین و 

غربیلک فرمان طرح جدید  و یورو 4
42/242/00054/914/600

در شرایط کنونی با افزایش بهای مسکن، امکان 
خرید خانه برای خانه اولی ها کاهش یافته و به نظر 
می رســد اغلب متقاضیان توان خرید مسکن با این 

قیمت ها و این سقف وام را ندارند.
گفتنی است دولت روحانی در شرایطی روی کار 
آمد که حوزه ساخت و ساز مسکن در کشور با اجرای 
طرح ملی مسکن مهر روند مثبتی به خود گرفته بود و 
انتظار می رفت با ادامه یافتن آن مسیر، عرضه مسکن 
روند با ثباتی پیدا کند و قیمت ها متعادل شود. در آن 
صورت اعطای تسهیات مسکن می توانست به کمک 
مردم بیاید و اقشار کم درآمد را هم صاحب خانه کند.

اما دولــت روحانی با محوریت عباس آخوندی، 
وزیر مستعفی راه و شهرسازی، از یک طرف مسکن 
مهر را مورد انتقاد و توهین قرار داد و به جای آن ایده 
مسکن اجتماعی را مطرح نمود که آن هم روی کاغذ 
باقی ماند و خیری از قبل این طرح به مردم نرسید.
با کم توجهی به بخش عرضه، تنها سیاست دولت 
روحانی ایجاد صندوق مسکن یکم و ارائه تسهیات 
بود که آن هم مشــکات خود را داشت. ودیعه 80 
میلیون تومانی که زوجین باید به مدت یک ســال 
سپرده گذاری می کردند و همچنین اقساط سنگین 
این تســهیات، آن را عما از دسترس گروه زیادی 

از مردم خارج می کرد.
پس از جهش قیمت ها در یکسال اخیر، همین 
سیاســت هم شکست خورد و هم اکنون تسهیات 
صندوق مسکن یکم چیزی کمتر از یک چهارم قیمت 
مســکن، آن هم در نقاط متوسط و پایین تهران را 

پوشش می دهد.
اگر دولت روحانی به جای تبلیغات پنج ســال 
گذشته علیه مسکن مهر، روی بخش عرضه مسکن 
تمرکز می کرد، نه قیمت ها اینچنین افسارگسیخته 
زیاد می شــد و نه ارزش تسهیات مسکن این قدر 

کاهش می یافت.



گزارش روز
صفحه ۵

پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ 
۳ جمادی ااول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۷

افقی:
 1- محو و نابود کردن- بخشی از عمر انسان که 
به کندی ســپری می شود 2- بانک مرکزی ما و 
وزارت دارایی در این زمینه کوتاهی کرده و به تورم 
لجام گسیخته دامن زده اند 3- درد و مرض- تیره 
و کدر- عنوان ساطین روســیه- ردای روسی 
4- عنوان افراد شــکیبا در قرآن مجید- ایه ای 
از لباس چند ایه- ســرگردان 5- رئیس جمهور 
سازشــکار مصر- ضربه ای کاشــته در فوتبال- 
بنیان گذار 6- زندان- رنگی برای چشم- از نوروز 
تا آخر اســفند 7- سوره پس از فاطر- مساوی و 
هماهنگ- ســاح کشتار جمعی 8- درختی در 
شمال کشــورمان- پرچم- بچه شتر- گوسفند 
9- زمانــی قطب صنعت نفت مــا بود- بندری 
در نزدیکــی چابهــار- پراکندگــی 10- گرما و 
حرارت- درخت نورسته- ماه برگ ریزان 11- توان 
بدنی- فرومایه- بلند 12- پیشــوند روز و شب- 
سرایت کننده- مشتری 13- جغد- پول رایج در 
روسیه- داان بی ســر و ته- تیر پرتابی 14- از 
اقدامات تولیدکنندگان تریاک در افغانستان برای 
فروش هرچه بیشتر مواد مخدر 15- اثری از زنده 

یاد علی شریعتی- باور قطعی.

عمودی:
1- از غزوات معروف- نامی برای زنان- تیره روز 
2- تسویه بدهی و طلب- شنونده، گوش دهنده 
3- بهره بردن- نظم و نثر- سکه رایج در عصر 
قاجار- اندیشه 4- نوعی فیلمنامه- پول رایج 

شماره 11314 جدو    ل

در امارات- بانگ ندا 5- نیزه پرتابی کوچک- 
ســخن- اولین رد پیدا شده از مجرم 6- راه 
فرار- تدوین شده- ادیب نوبل گرفته شیلیایی 
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یکهزارم در سامانه متریک 12- پهلو، کنار- 
ســاز زهی محبوب در افغانستان- مقامی در 
ماهواره-  با  مرتبط  آنتن  سفارت خانه ها 13- 
جانوری بارکش- پرتو اتمی خطرناک- صدای 
اردک 14- مرکز- از سیاست های مستکبران 
برای ادامه سلطه بر ملل دیگر 15- پیش درآمد 
نه کباب- نه ســیخ بســوزد  رای   تلللی- 

 جسم و تن.

حقه های آناین در زرق و برق خرید اینترنتیپیامدها و مشکات خریدهای اینترنتی 
فریده شریفی بخش پایانی

خرید از فروشگاه های اینترنتی این روزها 
در بین اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان رواج 
زیادی پیدا کرده است. آمارها نشان می دهد که 
خرید و پرداخت های اینترنتی در سال های اخیر 
به طور چشــمگیری افزایش پیدا کرده و مردم 
ترجیح می  دهند که خریدهای خود را از طریق 
آناین انجام دهند. شاید چند سال پیش خرید 
اینترنتی مخصوص افراد خاصی بود، اما امروزه 
که اکثر افراد با تکنولوژي و دنیای الکترونیک 
آشنا شــده اند ورود به بازار اینترنتی فراگیر 
و عادی شــده و موقعیتی متفاوت برای تهیه 

نیازهای روزمره فراهم شده است.
هنگامی که قصد خریــد کفش، کیف، لباس یا 
کااهای دیگر را داریم، ابتدا به فروشــگاه موردنظر 
مراجعه می کنیم و بعد از اطاع از قیمت کاا به امتحان 
کردن آن می پردازیم تا از هر نظر از سایز، اندازه، رنگ 
و کیفیت آن مطلع شویم، اما در خریدهای اینترنتی 
شرایط متفاوت است، از نزدیک نمی توان با کیفیت، 
اندازه و مشــخصات کاا آشنا شد و اطاعات ازم را 
از فروشــنده پرسید و گاهی برای آشنایی با کاا باید 
حداقل 24 ســاعت منتظر ماند تا پاســخی از سوی 

فروشندگان اینترنتی دریافت شود.
امنیت در فروشگاه های اینترنتی

در بازار اینترنتی چندین فروشنده وجود دارد که 
با استفاده از آگهی های تبلیغاتی به عرضه محصوات 
خود می پردازند و معموا در این بازار  قیمت ها کمتر 
از بازار سنتی عنوان می شود و همین مسئله به خصوص 
اگر کیفیت کاا پایین باشد، مشکات زیادی به وجود 
می آورد، چرا که بسیاری از خریداران به هنگام سفارش 
کاا فقط تصویر آن را می بینند و از نزدیک باکیفیت 

آن آشــنا نمی شوند از طریق امتیازهایی که کاربران 
اینترنتی به نوع و کیفیت کاا می دهند، انتخاب نهایی 
خود را انجام می دهند. بنابراین شــرایط با زمانی که 
خریدار مســتقیما کاا را لمس می کند و آن را کاما 
می بیند تفاوت می کند، همین مسئله مشکات زیادی  
را در خرید اینترنتی به وجود می آورد که مهم ترین آن 
نبود امنیت و بی اعتمادی مشتریان برای واریز پول و 

خرید نهایت کاای اینترنتی است.
یک مــدرس ارتباطات و فنــاوری اطاعات در 
این باره می گویــد: »از آن جا که خریداران کااهای 
اینترنتی از نزدیک امکان آشنایی با کاای مورد نظر 
خود را ندارند و معموا کاای سفارشی خود را درب 
منزل تحویل می گیرند امکان کاهبرداری از این نوع 
خریدهای اینترنتی زیاد اســت، چرا که مشتریان با 
کیفیت و کمیت کاا از نزدیک آشنا نمی شوند و پس 
از تحویل متوجه می شوند که جنس و کیفیت کاایی 
که سفارش داده اند با آنچه که تحویل گرفته اند از زمین 

تا آسمان تفاوت دارد.«
وی اضافه می کند: »در خریدهای سنتی و دنیای 
واقعی خریداران با فروشندگان از نزدیک آشنا می شوند 
و در صورت تقلب می توانند از شخص مورد نظر انتقاد 
و شکایت کنند در حالی که در فضای مجازی فروشنده 
وجود خارجی ندارد و خریدار نمی تواند از کســی به 

خاطر کاهبرداری و تقلب شکایت کند.«
به گفته این اســتاد ارتباطات، ســازمان تجارت 
زیرمجموعه وزارت صنایع در سال های اخیر عامتی 
با عنوان »نماد الکترونیک« طراحی کرده است که اگر 
این آرم و نشانه به صورت نرم افزاری در فروشگاه های 
اینترنتی وجود داشــته باشد کاربر با کلیک روی این 
عامت به سایت رسمی نماد الکترونیک هدایت می شود 
و از اعتبار رسمی فروشگاه موردنظر اطمینان می یابد.

در ایــران قانونــی مربوط به جرایــم رایانه ای و 
اینترنتی شــامل هک، کاهبرداری و سوءاستفاده از 
حریم مجازی وجود دارد که قابل شکایت و پیگیری 
اســت، اما بخش خاصی مربوط بــه فروش آناین و 
خرید اینترنتی وجود ندارد. بنابراین خریداران آناین 
باید تمام دقت خود را به خرج دهند تا کاای تقلبی 
و غیرقابل استفاده دریافت نکنند، ضمن اینکه قانون 
مبارزه با جرایم رایانــه ای و اینترنتی نیازمند به روز 
شــدن است، چرا که مقتضیات فضای مجازی مرتب 

در حال تغییر است.
مشکات پیچیده

 در خریدهای اینترنتی
دسترســی به فروشــگاه های ســنتی همیشه 
امکان پذیــر نیســت و در ســاعات معینــی از روز 
فروشــگاه ها باز هستند، اما در خرید آناین هر زمان 
از روز و شب می توان به فروشگاه های اینترنتی مراجعه 
و کاای مورد نظر خود را سفارش داد، اما این راحتی 
یک روی ســکه خریدهای اینترنتی است و در روی 
دیگر سکه، مشکات متنوع و پیچیده ای وجود دارد 
کــه بازار اینترنتی را از رواج می اندازد و با کســادی 

مواجه می سازد.
آقایی که خود را »روشن افشار« معرفی می کند و 
مشغول خرید از یک فروشگاه کاای خانگی است به 

گزارشگر کیهان درباره خریدهای اینترنتی می گوید: 
»خریدهای آناین شــاید در نگاه اول راحت و آسان 
به نظر برســد، چرا که خریــدار در هر زمان می تواند 
در ســایت های مختلف اینترنتی چرخــی بزند و از 
این فروشگاه آناین به آن فروشگاه برود و با مقایسه 
قیمت ها کاای مورد نیاز خود را سفارش دهد، اما همه 
مسئله این نیست و آنچه که در اذهان عمومی مردم 
نقش بسته با واقعیت کاما فرق می کند، چرا که برای 
خرید اینترنتی در درجــه اول باید اینترنت و ابزار و 
وسایل آن مهیا باشد در حالی که دسترسی به سایت 
های مختلف به راحتی امکان پذیر نیســت احتیاج به 
فیلترشکن و دیگر نرم افزارها دارد، تازه بعد از دسترسی 
به اینترنت مشکات مربوط به درگاه پرداخت آناین 
پیش می آید و اگر همه این فرآیندها نیز به خوبی پشت 
سر گذاشته شود و مشکات اینترنتی حل شود مسئله 
اطمینان و اعتماد به فروشگاه اینترنتی پیش می آید 
که به طور مثال آیا این کاایی که توســط فروشگاه 
آناین عرضه شده از همه استانداردهای ازم و کیفیت 

مناسب برخوردار می باشد یا خیر؟«
وی اضافه می کند: »خریدهای اینترنتی از پشتوانه 
و ضمانت ازم برخوردار نیستند، چرا که طرف خرید 
یک فروشــنده مجازی است و اگر مشتری در هنگام 
خرید نیاز به مشورت داشته باشد، مشاوران اینترنتی 
همیشه در دسترس نیستند. معموا این فروشگاه ها 
ایمیل هایی برای پشــتیبانی ارائــه می دهند که در 
بسیاری از مواقع دیر به آنها رسیدگی می شود و گاه 
اصا پاسخی حاصل نمی شود به همین دلیل است که 
مردم در استقبال از فروشگاه های آناین اشتیاق زیادی 
از خود نشان نمی دهند و اگر چنین بود تا اان همه 
فروشگاه های سنتی باید به خاطر ورشکستگی بساط 

خود را جمع می کردند.«
تجارت الکترونیک هر روز در حال گسترش است، 
بازار اینترنتی بخشی از این تجارت محسوب می شود. 
در قرن 21 خرید و فروش اینترنتی نقش مهمی در 
زندگی انسان ها بازی کرده و مردم را در دهکده جهانی 
به یکدیگر نزدیک تر ساخته، اما این خریدو فروش و 
تبادل کاا به صــورت آناین و مجازی تا چه حد با 
باورها و فرهنگ مردمی در ارتباط است؟ سؤالی است 

که باید کارشناسان به آن پاسخ گویند.
خرید اینترنتی و باورهای مردمی

مردم کشورمان مانند تمام مردم دنیا عاقه مند 
به خریدهای اینترنتی و دسترسی آسان به کااهای 
موردنیاز خود هستند، اما بسیاری معتقدند که خرید 

کاا از طریــق اینترنــت و فضای مجــازی با توجه 
به مشــکاتی که دربر دارد بســیار ســخت و حتی 

غیرممکن است.
از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل 
شرایط متغیر بازار و نرخ ارز، ناهمگون بودن بافت بازار، 
هزینه باای بازاریابی و توزیع، پهناور بودن کشورمان 
به تمام موقعیت های فروش دسترسی ندارند و ترجیح 
می دهند که به جای بازار اینترنتی در بازار ســنتی 

سرمایه گذاری کنند.
یک مهندس کامپیوتــر در این زمینه می گوید: 
»خریــداران اینترنتی نگرانی زیــادی برای انتخاب 
فروشگاه و کاای مورد نیاز خود دارند، چرا که تصور 
می کنند پس از دریافت کاا همه چیز تمام می شود 
و اگر نارضایتی و شــکایتی در مورد کاای سفارشی 
خود داشته باشــند امکان مرجوع کردن کاا وجود 
ندارد چرا که بــا پرداخت اینترنتی هزینه آن را هم 
پرداخت کرده اند و بازپس گیری آن مســتلزم وقت و 

هزینه زیادی است!«
وی اضافه می کند: »با توجه به این که هیچ گونه 
محدودیت زمانی و مکانی برای فروشــگاه اینترنتی 
وجود ندارد، هم برای صاحبان فروشــگاه اینترنتی و 
هم برای خریداران اینترنتی این یک مزیت محسوب 
می شود. مشتریان در هر مکان و هر زمان با دسترسی 
به آدرس اینترنتی فروشگاه محصول خود را انتخاب 
نمــوده و خرید می کنند اما صاحبان فروشــگاه هم 
بایــد این امنیت و اطمینان را برای مشــتریان خود 
فراهم نمایند تا آنان با خیال آسوده خرید کنند و از 

کاهبرداری و تقلب واهمه ای نداشته باشند.«
به گفته این کارشناس، تبلیغات و بازاریابی باید 
به صورت شــفاف و کاما صادقانــه صورت گیرد و 
فروشندگان اینترنتی در تبلیغ محصول خود روراست 
باشند و کاایی را تبلیغ نکنند که در ظاهر زیبا ولی 

در عمل بدون کیفیت و نامناسب باشد.
یکی از فروشــندگان کااهای اینترنتی در این باره 
می گویــد: »نگرانــی و بی اعتمادی مردم نســبت به 
خریدهــای اینترنتی کاما قابل درک اســت، چرا که 
بــه موارد زیادی برخورده ایم که خریداران برای خرید 
کاای مورد نظر خود پرداخت اینترنتی انجام داده اند، اما 
متاسفانه طرف مقابل پول ها را برداشته و فرار کرده که 
نمونه اخیر آن همین کاهبرداری در »سکه ثامن« بود 
که خوشبختانه فرد کاهبردار دستگیر شد، اما همین 
نمونه ها باعث می شــود که اعتماد مردم به خریدهای 
اینترنتی کم شود اما از سوی دیگر خود فروشندگان هم 

مشکات فراوانی دارند که امیدوارم مردم آگاه و هوشیار 
ما این مشکات را دریابند و گاهی هم به ما حق بدهند. 
مثا همین نوسانات قیمت ارز فروش محصوات ما را 
با مشــکات زیادی روبه رو کرده است. ما محصولی را 
تهیه و در ســایت اینترنتی می گذاریم و کلی روی آن 
طراحی و تبلیغ می کنیم و قیمت آن را اعام می کنیم 
اما فردای آن روز قیمت خرید تغییر کرده و ما مجبوریم 

طراحی خود را تغییر و قیمت جدید را اعام کنیم.«
وی تصریــح می کند: »اگر افزایش قیمت ها بعد 
از یــک مدت زمان طوانی بود مســئله ای نبود اما 
مشــکل از آنجا آغاز می شود که قیمت ها روز به روز 
تغییر می کنــد و ما مجبوریم قیمت کاا را با توجه 
به ارز روز هماهنگ کنیم و همین مســئله موجب 
بی اعتمادی مردم می شــود که ما هم کاما حق را 
به مردم می دهیم و از مشکات آنان آگاه هستیم.«

مشکات ساختاری
یکی دیگر از مشکاتی که در خریدهای اینترنتی 
وجود دارد و ممکن است کمتر مورد لحاظ قرار گیرد 
مشکات ســاختاری است که فروشندگان کااهای 
اینترنتی با این مشــکات ساختاری دست و پنجه 

نرم می کنند. این مشکات مربوط به طراحی سایت، 
تبلیغات، نحوه بازاریابی، کاهش ســرعت اینترنت، 
مشکات مربوط به سرورها، قطع اینترنت و... است 
که دردســرهای زیادی برای فروشگاه های اینترنتی 

ایجاد می کند و مشتریان را فراری می دهد.
برخی از سفارش دهندگان کااهای اینترنتی به 
هنگام خرید آنچنان درگیر این مشکات ساختاری 
می شــوند و آن قدر اینترنت قطع و وصل می شود یا 
سرعت آن پایین است که از خرید منصرف می شوند 
و شال و کاه می کنند تا از فروشگاه های سنتی کاای 

مورد نیاز خود را خریداری نمایند.
در هر صورت اگرچه خرید محصوات اینترنتی ظاهرا 
ســاده و آسان به نظر می رسد و خریدار می تواند با چند 
کلیک ساده و صرف چند ثانیه محصوات مورد نظر خود 
را بررســی کند و سریعا سفارش دهد اما دنیای آناین 
و فضای مجازی به خاطر مشــکات و پیچیدگی هایش 
هنوز آنچنان که باید و شــاید درد دل های مردم جای 
خود را باز نکرده و مردم ترجیح می دهند لذت خرید از 
فروشگاه های ســنتی را از نزدیک لمس کنند و با چیز 

دیگر عوض نکنند.

* در ایران قانونی مربوط به جرایم رایانه ای و 
اینترنتی شامل هک، کاهبرداری و سوءاستفاده 
از حریم مجازی وجود دارد که قابل شکایت و 

پیگیری است، اما بخش خاصی مربوط به فروش 
آناین و خرید اینترنتی وجود ندارد که این 

قانون نیازمند به روز شدن است.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 68۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

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

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

فعالیت نمی باشد. 

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

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

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

معتبر است.

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی 
عمران و تولیدی 

نیرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۹۱۴۰8
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/7/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 
1396/12/29 شــرکت به تصویب مجمع عمومی رسید. 
محمــود نجفی اصل به شــماره ملــی 0033843465، 
حســین نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 و 
قاسم نجفی اصل به شماره ملی 0042994357 به عنوان 
هیئت مدیره شــرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند - 
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز )حسابداران رسمی( 
به شناسه ملی 10320847692 به عنوان بازرس اصلی 
و موسسه حسابرسی تراز مشهود محتسب به شناسه ملی 
 14007130998 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب شدند - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 

کثیراانتشار شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۹6۵۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹

بدون نقطه کور

اداره کل انتقال خون استان تهران در 
نظر دارد یک دســتگاه اتوبوس بنز او 457 با 
مدل 1388 و کارکرد حدوداً 9000 کیلومتر خود 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
به شماره سیستمی 100970308700002 را 
به مزایده بگذارد تاریخ اعان عمومی مزایده 

در ستاد 1397/11/3 می باشد.
م الف 3728



 حجت ااســام محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، طی 
نامه ای به حجت ااســام رستمی، رئیس  نهاد رهبری در دانشگاه های 
کشور، توصیه هایی درخصوص اســتفاده حداکثری از توانمندی های 
حوزویان و روحانیون حاضر در دانشگاه ها برای ترویج بیشتر معارف 
دینی در محیط های آکادمیک ارائه کرده اســت که در ادامه به نقل از 

خبرگزاری حوزه تقدیم خوانندگان عزیز می شود.
***

پیرو نامه ای که به مقام معظم رهبری )مدظله العالی( دادم، مبنی بر اینکه 
در دانشــگاه ها افرادی از مراکــزی، ویژگی خاصی دارند کــه می توان از آنان 

استفاده هایی کرد، نظیر:
دانشجویانی که از ابتدا گزینش شده اند )مانند جامعه الصادق(، دانشجویانی 
که از ابتدا هم گزینش و هم اســتخدام شده اند )دانشگاه امام حسین)ع( سپاه(، 
دانشجویانی که هفته ای یکی دو روز درس های حوزوی می خوانند، دانشجویانی 
که بعد از لیسانس طلبه شده اند، دانشجویانی که از خانواده های علماء، جانبازان، 
شــهداء، آزادگان و- هستند و گروه های دیگری که توانایی های خاصی دارند و 

می توان از ظرفیت های آنان استفاده کرد.
ایشان موضوع را پسندیده و مسئولیت را به جنابعالی موکول کرده اند و چون 
رونوشتی از دفتر مقام معظم رهبری برای من آمد، فکر کردم باید پیشنهاداتم 

را فهرست وار خدمت شما ارائه بدهم:
۱- باید اســتمداد از خدا داشــته باشــیم. از او بخواهیم دل ها به سوی ما 
گرایش پیدا کند: »َفاْجَعْل أَْفِئَدًه ِمَن الَنّاِس تَْهوی إِلَْیِهم « از او توفیق اقامه نماز 
اهِ« از او بیان و الهام حق بخواهیم: »الهی  داشته باشیم: »َرِبّ اْجَعلْنی  ُمقیَم الَصّ

انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی«
۲- نگذاریم دوســتان در دانشــگاه ها به صورت کارمند دربیایند، بلکه زّی 
طلبگی و روحانی بودن در آنان حفظ شود و به جای ساعت کار،عشق و اخاص 

نسبت به کار دیده شود.
۳- به کار رســمی خود قانع نباشیم، بلکه یا حق کار را انجام دهیم )نظیر 
آیــات حق تقاته، حق تاوته، حق جهــاده( و یا ااقل تمام توان خود را به کار 

ببریم: )اتقوا اه ما استطعتم، اعدوا لهم ما استطعتم، فاقروا ما تیسر(
۴- ایمان داشــته باشیم که فرصت روحانیون در دانشگاه ها از ائمه جمعه 
به مراتب مغتنم تر اســت زیرا همه  مخاطبین ،جوان، باسواد، پرتوان و پرنشاط 

هستند که شاید صد نفر از این گروه در نماز جمعه ها نباشند.
شاهد این حرف، قرآن است که می فرماید: حضرت موسی و خضر از مردم 
منطقه ای طلب طعام کردند، ولی آنان حتی از دادن نان خالی به این دو پیامبر 
ُفوُهما« ولی امروز حقوق و امکانات و  سرباززدند:»اْســَتْطَعما أَْهلَها َفأَبَْوا أَْن یَُضِیّ

مزایا و عزت و احترام و همه چیز در اختیار ما هست.
۵- اگر هر صدنفر جوان، یکی مثل جوانی صیاد شیرازی یا شهید رجایی و 
شهید بابایی داشته باشیم، از میان حدود پنج میلیون دانشجو، پنجاه هزار نفر 

از این قشر در اختیار ما هستند.
۶- برای شروع به کار باید این مسیر را طی کنیم:

اول: خود مسئولین نهاد معتقد باشند که تنها مدارک حوزه و دانشگاه کافی 
نیست. باید دوره های ویژه برای بیان احکام، عقاید، شیوه تفسیر، شیوه جذب و 

برخورد را در دستور کار خود قرار دهند.
دوم: همانگونه که یک وســیله نقلیه پس از پنج مرحله به صورت ماشین 
در می آید، )کشف معدن آهن، استخراج، ذوب، قطعه سازی، مونثاژ( ما نیز باید 
افرادی را کشــف و آنان را اســتخراج و با تحت تأثیر قراردادن از طریق گفتار 
و رفتار، ذوب و متحول کنیم و ســپس با ســبک منطقی، آنان را ساخته و این 
نیروها را به یکدیگر متصل و هم پیوند کنیم تا ان شــاء اه در ســایه امدادهای 

الهی بتوانیم آینده را بسازیم.

سوم: برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که اگر مثًا دانشجویانی که به فکر 
علوم حوزوی افتاده اند، پس از چندی منصرف یا خســته شــدند، همان مدت 
کوتاه عقاید مستند، و اطاعات ضروری خود را به دست آورده باشند. به خصوص 
دانشــجویان دختر که به خاطر ازدواج اکثراً دســت از حوزه می کشند. لذا باید 
برنامه ریزی برای آنان با نگاه کوتاه مدت باشــد. )آری حساب خیمه های عرفات 

که برای چند ساعت است، از حساب هتل های بزرگ و دائمی مکه جداست(.
۷- باید برای هر رشــته معارفی متناسب با آن رشته تعریف شود. سیمای 
حقوق برای دانشــکده حقوق، سیمای سیاست برای دانشکده علوم سیاسی و 

سیمای جبهه و جنگ برای دانشجویان قوای مسلح.
۸- محتوای معارفی دانشگاه باید مثلث  گونه باشد. ضلعی به قرآن و روایات و 
نگاهی به نکات تفسیری و ضلعی برای تهذیب اخاق و ضلعی دست مایه سخنرانی 
و تبلیغات باشد تا نیاز به سه جلسه تهذیب و تحقیق و تفسیر جداگانه نباشد.

۹- قرآن باید محور باشــد تا محتوای ارائه شــده ، هم منطقی، هم ابدی و 
هم در دسترس همگان باشد و نیاز به سند و گروه ویژه سنی و شیعه نباشد.

۱۰- در دانشگاه ها باید صندوق هایی نصب شود تا جوانان مشکات خود را 
یادداشت و در آن بریزند تا نویسندگان کتب معارف براساس آن نیازها و مشکات 

محتوای کتب درسی را تهیه و تألیف کنند.
۱۱- باید نهضت تلخیص راه بیفتد تا به جای مطالعه ده ها جلد کتاب های 

پاسخ به سؤاات، یک کتاب کوچک پرمحتوا تهیه و همان را بخوانند.
۱۲- برای راه های جذب نسل نو باید کتابی که نوشته شده است، در اختیار 
همــه روحانیون قرار گیرد. همانگونه که برای ایجاد انگیزه نیز جزوه دیگری و 

برای شیوه های دعوت به نماز جزوه سومی را روحانیون حتماً مطالعه کنند.
۱۳- از بحث هایــی که هیچ نتیجه عملی ندارد، صرف نظر کنیم. مثًا در 
قرآن راجع به مدیریت صنعتی ذوالقرنین حدود سی نکته ناب مطرح است ولی 
ما بحث می کنیم که آیا ذوالقرنین اســکندر بود یا کوروش؟ سدی که ساخت 
همان دیوار چین است یا جای دیگری است؟ یا ضمیر »عبس و تولی« به چه 
کسی بازمی گردد؟ در حالی که هدف قرآن مسئله بازگشت ضمیر نیست. بلکه 
هدف انتقاد از برخورد دوگانه اســت که چرا نسبت به فقیر عبوس و نسبت به 

پولدار بانشاط برخورد شد.
۱۴- نهاد رهبری باید یک معاونت برای تعطیات داشته باشد تا از فرصت 
ْیف « استفاده کند و دانشجویان را جداگانه  تاءِ َو الَصّ تابستان طبق آیه »رِْحلََه الِشّ

و بدون اختاط به مناطق دیگری ببرد و آموزش های مناسب را بدهد.
۱۵- از سهم تجربه غافل نشویم و تنها به مدرک نگاه نکنیم.

۱۶- طابی که ائمه جماعات هستند، هر ماهی یکی دوبار دور هم جمع شوند 
و تجربیات خود را به یکدیگر انتقال دهند و در برابر یکدیگر دقایقی سخنرانی 

کنند و مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
۱۷- از آنجا که مهم ترین مسئله جوانان همسر است و ازدواج کار نیک است 
و قرآن می فرماید: »تعاونوا علی البر« نهاد رهبری در این مســئله چاره اندیشی 

مناسب داشته باشد.
۱۸- روحانیون نهاد با اســاتید محبوب و دانشــمند اگر شریک شوند، کار 
موفق تر خواهد بود. همانگونه که حضرت موســی از خدا خواست هارون را در 

کار تبلیغ شریکش قرار دهد:»اشرکه فی امری«
۱۹- از تبلیغ چهره به چهره غافل نشویم که گاهی از تبلیغ عمومی مفیدتر و 
مؤثرتر است و لذا قرآن در کنار »یا ایها الناس« و »یا ایها الذین آمنوا« کلماتی 

نظیر »یا بنی«، »یا ابت«، »قل لنسائک و بناتک« استفاده کرده است.
۲۰- و در پایان اگر بخواهیم از پوکی بیرون بیاییم و یک هویت داشته باشیم، 
راهی جز اقامه قرآن نداریم وگرنه تمام تاش های ما عاقبت پوک خواهد بود. به 
ْوراَه َو اْلِنْجیَل َو ما  دلیل آیه:»ُقْل یا أَْهَل الِْکتاِب لَْسُتْم َعلی  َشیْ ءٍ َحَتّی تُقیُموا الَتّ
أُنِْزَل إِلَْیُکْم ِمْن َربُِّکْم«؛ ای اهل کتاب! شما هیچ آیین صحیحی ندارید، مگر اینکه 
تورات و انجیل و آنچه را از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است، برپا دارید.

برای این مسائل، حرف ها، تجربه ها، جزوه ها دارم که اگر خواستید همه را 
در اختیار می گذارم. »ان شاء اه«

صفحه ۶
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بر اســاس آموزه های قرآن، خردورزی تنها راه رهایی بشر از دوزخ 
است؛ زیرا این تعقل و خردورزی است که به انسان یادآور می شود که 
خدا و غیب هایی چون قیامت و آخرت هســت و جهان، بیهوده خلق 
نشــده و دارای فلســفه و هدفی مشخص است که خدای حکیم آن را 

آفریده و به عنوان رب العالمین پروردگاری می کند.
به ســخن دیگر، خردورزی است که نقل را معتبر می کند و وحی 
را به عنوان یکی از راه های شــناخت حقایق هستی مورد امضا و تایید 
قرار می دهد؛ زیرا اگر عقل نباشــد، نقل بی اعتبار خواهد شد. از این رو 
در آموزه هــای قرآن، همواره بر اهمیت خردورزی و بهره گیری از عقل 

تاکید شده است.
ا فِی أَْصَحاِب  ا نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما ُکَنّ خدا در قرآن می فرماید: َوَقالُوا لَْو ُکَنّ
ــِعیِر؛ )دوزخیان( گفتند: اگر ما می شنیدیم یا تعقل می ورزیدیم از  الَسّ

اصحاب آتش دوزخ نمی بودیم. )ملک، آیه ۱۰(
هر چند در این آیه سخن از نقل و شنیدن نیز به میان آمده و حتی 
به عنوان اولین گزینه مطرح است؛ ولی باید توجه داشت که این تقدیم 
به چند اعتبار می تواند باشد: ۱. به دلیل اینکه بیشتر مردم از راه شنیدن 
با حقایق آشنا می شوند و کمتر کسی است که به درجه عقانیت برسد 
و تعقل ورزد؛ زیرا بسیاری از مردم خیالبافی را با تفکر و تعقل یکسان 
دانسته اند و خیالبافی خود را به فکر کردن نسبت می دهند؛ در حالی که 
تعقل و خردورزی که تفکر و اندیشیدن را به باور می آورد، بهره گیری از 

معلومات قطعی برای شناخت مجهوات است. بر این اساس، خیالبافی 
را نمی توان تفکر و تعقل دانســت؛ ۲. دیگر آنکه انســان ها بسیاری از 
حقایق غیبی را نمی توانند حتی از راه تعقل به دســت آورند؛ زیرا عقل 
به کلیات آگاهی می یابد و در جزئیات نیازمند نقل اســت. از همین رو 

نقل در آیه، مقدم داشته شده است.
هــر چند در آیه واژه »اَْو« به معنــای »یا« به عنوان دو راه رهایی 
مطرح شــده است؛ ولی باید دانست که از نظر آموزه های قرآنی، سمع 
و شــنیدن یعنی راه نقل باید با راه عقل امضا و تایید شود؛ زیرا اگر به 
هر نقلی بســنده شــود، از مصادیق تقلید کورکورانه است که در قرآن 
نفی شــده اســت. پس باید نقل را به عقل عرضه داشت تا عقل، آن را 
تایید کند. لذا برخی از مفسران» أَْو« را به معنای »واو« عاطفه گرفته 
و گفته اند آنچه را شنیده با تعقل ارزیابی کند. بنابراین، تنها راه رهایی 
انســان از دوزخ، بهره گیری از تعقل است و انسان باید نقل را به تعقل 
دهد تا پس از ارزیابی به عنوان نقل معتبر از آن بهره گیرد. اصوا انسان 
زمانی به وحــی قرآنی به عنوان نقل معتبر تکیه و اعتماد می کند که 
تعقل در این آیات وی را به این نکته رهنمون می کند که وحی قرآن، 
مطابق حقایق عقلی و مستندات آن است. از همین رو در آیات قرآن، 
تفکر تعقلی در آیات تدوینی و تکوینی بارها مورد تاکید قرار می گیرد؛ 
زیرا این تعقل و تفکر است که انسان را به نقل معتبر و قابل اعتمادی 

چون وحی می رساند و بستری برای رهایی از دوزخ فراهم می آورد.

خردورزی، راه نجات از دوزخ 

سه گروه دزد
قال اامام الصادق)ع(: »السراق ثاثه: مانع الزکوهً ، و مستحل 

مهور النساء، و کذلک من استدان دینا و لم ینو قضاءه«
امام صادق)ع( فرمود: دزدان بر سه گروه هستند: کسی که زکات 
خود را پرداخت نمی کند، و کســی که اســتفاده از مهر زنان را برای 
خود حال می شمرد، و نیز کسی که وام و قرض می گیرد و پرداخت 

آن را در نیت ندارد.)۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــ
۱- خصال، شیخ صدوق، ص ۱۵۳

اهل گفتار، بسیار و اهل عمل، اندکند!
امــام باقر)ع( نقل کردند: روزی در خدمت پدرم زین العابدین)ع( 
نشسته بودم و اصحاب حضرت هم بودند. حضرت زین العابدین)ع( رو 
به اصحاب فرمودند: چه کسی حاضر است آتش را در دستش بگیرد 
تا خاموش شــود؟ امام باقر)ع( به ابن ابی مریم فرمودند: من به پدرم 
عرض کردم که حاضرم این کار را بکنم. بقیه ســاکت بودند. پدرم به 
من فرمودند: نه تو از منی و من از تو هســتم. حضرت بار دوم تکرار 
کردند که چه کسی حاضر است. کسی حاضر نشد. حضرت بار سوم هم 
تکرار کردند، و هیچ کس حاضر نشد این کار را انجام دهد. بعد حضرت 
این جمله را فرمودند: چه بسیار هستند کسانی که اهل گفتارند و چه 
بسیار اندک هستند کسانی که اهل کردارند. همه مدعی هستند که 
خداپرست هستیم، اما وقتی مرحله عمل پیش می آید، معلوم می شود 

که آیا سر تسلیم و تواضع به فرامین خدا فرود آورده ایم یا نه؟)۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- اخاق ربانی، آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج ۷، ص ۱۹۳

آثار گناهان)8(
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 هفت بخش قبلی پاســخ به این سوال، پاسخ اجمالی و 
تفصیلی آن شامل: آثار عام گناهان و آثار خاص گناهان شامل:1- 
گناهانی که نعمت ها را تغییر می دهد. 2- گناهانی که پشیمانی 
مــی آورد. 3- گناهانی که عذاب و بدبختــی را به دنبال دارد. 
4- گناهانی که  روزی و قسمت را تغییر می دهد. 5- گناهانی 
کــه پرده ها را می درد.6- گناهانی که باها را نازل می کند. 7- 
گناهانی که دشمنان را قدرت می بخشد. 8- گناهانی که عمر را 
کوتاه می کند. 9- گناهانی که امید را قطع می کند. 10- گناهانی 
که هوا را تاریــک می کند. 11- گناهانی که باعث آبروبر و کنار 
رفتن پرده ها می شود. 12- گناهانی که دعا را حبس می کند را 
مطرح کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.

و( ترک صدقه 
و ترک الّتقرب الی اّه عّز و جّل بالبّر و الصّدقة؛ باصدقه دادن و کار 
نیک به خدا تقّرب پیدا نکردن از این جمله فهمیده می شــود که فقط 
نمــاز و دعا... عامل تقّرب به خدا نیســت بلکه صدقه و انجام کار نیک 
اگر به قصد الهی باشد انسان را به خدا نزدیک می کند و از نظر معنوی 

انسان را رشد می دهد.
ز( بد زبانی

واســتعمال البذاء و الفحش فی القول؛)۱۷( فحش و ناســزا گفتن 
نکته ای که مردم خیلی کم به آن توّجه دارند.

13- گناهانی که مانع باریدن باران می شود
والّذنوب الّتی تحبس غیث الّســماء؛ گناهانی که باران آســمان را 

حبس می کند.
چند امر اســت که ضروری اســت در خشکســالی ها به آن توّجه 

جّدی تر بشود.
الــف( جور الحــّکام فی القضاء؛ جور و ســتم حاکمان و قضات در 

قضاوت و داوری.
ب( شهادت ناحق و شهادة الّزور؛ شهادت ناحق دادن.

ج( و کتمان الشهادة؛ کتمان نمودن شهادت )حق(.
د( زکات و قــرض ندادن و منع الّزکاْهً و القرض و الماعون؛ زکات و 
قرض به دیگران، و وســائل زندگی را ندادن ماعون وسائلی مثل بیل، و 

کلنگ، تیشه و... را گویند.
؛  ه ( بی رحمی به نیازمندان و قســاوت القلب علی اهل الفقر و الفاقْهً
بی رحمــی بر کســانی که فقیر و ندارند برخی معنــی کرده اند فقیر و 
نیازمندی که قساوت قلب داشته باشد عامل دیگری است برای حبس 

باران.
؛)۱۸( ستم بر یتیمان و  و( ســتم بر یتیمان و ظلم الیتیم و اارملْهً

بیوه زنان
ز( دست خالی رد کردن سائل

و انتهار الســائل و رّده باللیل؛ ناامید کردن گدا )از در خانه( و رّد او 
را )دست خالی یا از منزل( در شب)وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۲۰( این 
مجموعه از گناهان در واقع در جواب کلیدی ترین پرســش های جامعه 
مطرح شده است؟ چرا نعمت ها تغییر می کند؟ چه چیز باعث حسرت و 
پشیمانی می شود؟ چرا عذاب و با نازل می شود؟ چرا پرده دری می شود؟ 
چرا جوانمرگی فراوان شده است؟ چه گناهانی دشمن را تقویت می کند؟ 
و عامل خشکسالی ها چیست؟ و چرا با این همه اصرار دعای ما مستجاب 

نمی شود؟ و پرسش های دیگر.

توجه و تاش برای کسب مقام به بهانه تقرب به خدا 
و خدمت به مردم از شیطان است!

)بدان ای سالک راه خدا!( از زیر بار مسئولیت انسانی که خدمت 
به حق در صورت خدمت به خلق است شانه خالی مکن! که تاخت و 
تاز شیطان در این میدان، کمتر از میدان تاخت و تاز در بین مسئولین 
و دســت اندرکاران نیست، و دست و پا برای به دست آوردن مقام هر 
چه باشد، چه مقام معنوی و چه مادی، مزن! به عذر آنکه می خواهم 
به معارف الهی نزدیک شوم، یا خدمت به عباداه نمایم، که توجه به 
آن از شیطان اســت، چه رسد که کوشش برای به دست آوردن آن. 
یکتا موعظه خدا را با دل و جان بشــنو، با تمام توان بپذیرد و در آن 
خط سیرنما: بگو به یک سخن پندتان دهم، و آن اینکه دو تن دو تن 

و تک تک برای خدا قیام کنید )سبأ - ۴۶()۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- وعده دیدار، نامه های امام خمینی)ره( به فرزندش سیداحمد، ص ۱۲۶

امروزه با گسترش دامنه ارتباطات و فضای مجازی، به راحتی درباره دیگران و آبروی افراد بدون 
آنکه تحقیق و بررسی صورت گیرد و یا از صحت و سقم اطاعات و ادعاهای مطرح شده اطمینان 
حاصل شود قضاوت می شود و حتی آبروی افراد به بازی گرفته می شود که در همه این عرصه ها 
باید به خدا پناه برد. عقل و شرع حکم می کند که تا از خبری یقین حاصل نکرده ایم، آن را بازنشر 

ندهیم و قضاوتی هم نکنیم و دربرابر موارد شبهه ناک و مشکوک با خود بگوئیم: »معا ذاه«.

 از نظر قرآن، شرور بســیاری انسان را 
احاطه کرده است که بسیاری از آنها برای 
انسان ناشناخته است، از همین رو از جایی 
که نمی داند و نمی شناسد به او شر و زیان 
می رسد، از همین رو باید شخص همواره 
در حال استعاذه به خدا باشد و بهترین ذکر 

استعاذه ، معاذاه است.

 بیشترین خطری که انسان ها را تهدید 
می کند، بهره گیری شیاطین جنی از نقطه 
ضعف جنسی بشــر است؛ زیرا بسیاری 
از مشکات جوامع به دو حوزه جنسی و 

اقتصادی باز می گردد.

معاذاه در برابر مسائل جنسی
با نگاهی به آیات قرآن، دانسته می شود که حضرت یوسف)ع( 
در دو جا با واژه »معاذاه« به خدا پناه برده اســت تا از شــرور 
این مواضع خطرناک در امان باشــد. یکی از این مواضع، موضع 
بسیار خطرناک مسائل جنســی است. خدا می فرماید: َوَراَوَدتُْه 
الَِّتي ُهَو فِي بَْیِتَها َعْن نَْفِسِه َوَغلََّقِت اْلَبَْواَب َوَقالَْت َهْیَت لََک َقاَل 
الُِموَن؛ و آن بانو  ِ إِنَُّه َربِّي أَْحَســنَ َمْثَواَي إِنَُّه َا یُْفلُِح الَظّ َمَعاَذ اَهّ
که وی در خانه  با او رفت و آمد و مراوده داشــت، خواست از او 
کام گیــرد؛ و درهــا را پیاپی چفت کرد و گفت: بیا که از آن تو 
آماده و مهیا هستم. یوسف گفت: پناه بر خدا. او آقای من است 
به من جای نیکو داده است. قطعا ستمکاران رستگار نمی  شوند. 

)یوسف، آیه ۲۳(
واژه »معاذاه« همانند ســبحان اه به سبب آنکه در حالت 
مصدری اســت، گویا از جهاتی ابلغ و افصح است و در رسایی و 
شیوایی بهتر از دیگر الفاظی است که برای پناه جویی و استعاذه 

به خدا به کار می رود. 
خدا در قرآن به اشــکال گوناگون الفــاظ و جماتی را برای 
استعاذه بیان کرده و به پیامبرش تعلیم داده است که از جمله 
آنها می توان به موارد زیر  اشــاره کرد: َوُقــْل َرِبّ أَُعوُذ بَِک ِمْن 
ــَیاِطیِن؛ و بگو پروردگارم، من به تو از وسوسه های  َهَمَزاِت الَشّ
درونی شــیاطین پناه می برم. )مؤمنون؛ آیه ۹۷( یا می فرماید: 
َوأَُعــوُذ بَِک َرِبّ أَْن یَْحُضُروِن؛ و به تو  ای پروردگارم پناه می برم 
از اینکه شیاطین در نزدم حاضر شوند. )مؤمنون، آیه ۹۸( و نیز 
می فرماید: بگو به پروردگار فلق و سپیده دم پناه می برم. )فلق، آیه 
۱( یا می فرماید: بگو به پروردگار مردم پناه می برم. )ناس، آیه ۱(

از نظر قرآن، انســان می بایست از شیاطین انسی و جنی و 
بویژه ابلیس، خود را در پناه خدا قرار دهد؛ زیرا آنان در کمین 
انســان هستند و چون دیده نمی شوند، معلوم نیست چگونه به 
آدمی آسیب می رسانند. خدا به مردم هشدار داده و می فرماید: ای 
فرزندان آدم زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد چنانکه پدر 
و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند 

درمسائلجنسیوقضایی
 علی سلطانی میمند

اشاره
بر اساس آموزه های قرآنی، انسان ها با همه آزادی و 
اختیاری که به ســبب اراده دارند، با محدودیت هایی از 
ســوی درون و بیرون مواجه هستند و این گونه نیست 
که »فعال ما یشاء« باشند و هر چه بخواهند انجام دهند؛ 
بلکه برای تحقق هر چیزی می بایســت شرایطی فراهم 
آید که گاه بیشتر آنها بیرون از دایره قدرت انسان است 
و هیچ گونه توانایی تصرف در آنها را ندارد؛ از این رو خدا 
از مومنان خواســته پس از عزم عملی بر کاری، به خدا 
توکل کنند؛ زیرا اگر مشیت الهی نباشد، عزم ایشان به 
نتایج مثبت نمی رسد و نتیجه ای در بر نخواهد داشت؛ هر 
چند که همه قوت و قدرت خویش را به کار گرفته باشند.
برخی از موانعی که در سر راه تحقق مقاصد انسان به 
وجود می آید، موانعی ظاهری و آشنا است، اما بسیاری از 
آنها غیر قابل شناخت است؛ زیرا یا موانع ملکوتی است 
یا موانع ملکی غیر قابل دیدن یا شناخت. به عنوان نمونه 
شیاطین جنی از موانع انجام کارهای خیر و عمل صالح 
عبادی است که انسان ها به سبب غیر قابل رویت بودن 
جنیان نمی توانند از آن آگاه شوند و علیه آن عمل کنند. 
در این موارد تنها راهکاری که باقی می ماند، پناه جویی و 
استعاذه به خدا است. البته از نظر قرآن، در برخی از مسائل 
اساسی همچون مسائل جنسی و قضاوت و داوری در حق 
دیگران، انسان می بایست بیش از هر چیز دیگری به خدا 
پناه برد؛ زیرا این مسائل از خطرناکترین مواضعی است که 
انسان ها در آن قرار می گیرند و ضعف و ناتوانی بشر در 
این دو حوزه بیش از دیگر مسائل است. نویسنده در این 
مطلب به تبیین و تحلیل چرایی و چگونگی پناهجویی 
حضرت یوسف)ع( به خدا با عبارت »معاذاه« در این دو 

مسئله مهم بر اساس آموزه های قرآنی پرداخته است. 

اقامه قرآن ، راه نجات
 از پوکی و بی هویتی

توصیه های حجت ااسام محسن قرائتی
 به رئیس نهاد رهبری در دانشگاه های کشور

 از تبلیغ چهره به چهره غافل نشــویم که 
گاهی از تبلیغ عمومی مفیدتر و مؤثرتر است 
و لذا قرآن در کنار »یا ایها الناس« و »یا ایها 
الذین آمنوا« کلماتی نظیر »یا بنی«، »یا ابت«، 
»قل لنسائک و بناتک« استفاده کرده است.

»معاذاه«
تا عورتهایشان را بر آنان نمایان کند، در حقیقت او و قبیله  اش 
شــما را از آنجا که آنها را نمی  بینید، می  بینند. ما شیاطین را 
دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی  آورند. )اعراف، آیه ۲۷(

البته دشمنی شیاطین انسی و جنی محدود به مردم عادی 
نمی شود، بلکه حتی پیامبران هم در خطر هستند؛ زیرا آنان با 
کارهای گوناگون از جمله بازی های زبانی و سخنان شیوا و زیبا 
مردم را فریب می دهند؛ چنانکه خدا می فرماید:و بدین گونه برای 
هر پیامبری دشمنی از شیطان های انس و جن برگماشتیم بعضی 
از آنها به بعضی برای فریب یکدیگر سخنان آراسته القا می کنند 
و اگر پروردگار تو می  خواســت چنین نمی کردند پس آنان را با 

آنچه به دروغ می  سازند واگذار. )انعام، آیه ۱۱۲(
به نظر می رســد که بیشترین خطری که انسان ها را تهدید 
می کند، بهره گیری شــیاطین جنی از نقطه ضعف جنسی بشر 
اســت؛ زیرا بسیاری از مشــکات جوامع به دو حوزه جنسی و 
اقتصــادی باز می گردد؛ زیرا خدا در قرآن می فرماید: دوســتی 
شهوات و خواستني های گوناگون از زنان و پسران و اموال فراوان 

از زر و سیم و اسب های نشاندار و دام ها و کشتزارها برای مردم 
آراســته شده لیکن این همه مایه تمتع زندگی دنیاست و حال 

آنکه فرجام نیکو نزد خداست. )آل عمران، آیه ۱۴( 
از نظر قرآن اولین عاملی که موجب می شود که انسان در دنیا 
گرفتار متاع دنیا شــود، همان مسائل جنسی مربوط به مسائل 
زنان اســت. لذا ازم است که انسان در مسائل جنسی به خدا 
پناه برد. در قرآن بیان شده که حضرت مریم)س( نیز در هنگام 
مواجهه با مردی زیبا و رشید و کامل به خدا پناه می برد تا مورد 
تعرض جنســی قرار نگیرد و دچار بی عفتی نگردد؛ زیرا ایشان 

دختری پاکدامن بود و خدا در توصیف پاکدامنی وی را سرمشق 
مومنان و مومنات قرار می دهد و می فرماید: و مریم دخت عمران 
را همان کســی که خود را پاکدامن نگاه داشــت و در او از روح 
خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتاب های او را تصدیق 

کرد و از فرمانبرداران بود. )تحریم، آیه ۱۲(
و در جایی دیگر می فرمایــد: َوالَِّتي أَْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا 
فِیَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعلَْناَها َوابَْنَها آیَْهً لِلَْعالَِمیَن؛ و آن زن را یاد کن 
که خود را پاکدامن نگاه داشــت و از روح خویش در او دمیدیم 
و او و پسرش را برای جهانیان آیتی قرار دادیم. )انبیاء، آیه ۹۱(
خدا در داستان تولد حضرت عیسی بن مریم)ع( به داستان 
مواجه شــدن ایشان با روح القدس و جبرئیل  اشاره می کند که 
چون او را نمی شــناخت، از شــرش به خدا پناه می برد. خدا در 
قــرآن بیان می کند: و در این کتاب از مریم یاد کن آنگاه که از 
کســان خود در مکانی شرقی به کناری شتافت و در برابر آنان 
پرده  ای بر خود گرفت. پس روح خود را به ســوی او فرستادیم 
تا به شــکل بشری خوش اندام بر او نمایان شد. مریم گفت: اگر 
انسان پرهیزکاری، من از تو به خدای رحمان پناه می برم. )مریم، 

آیات ۱۶ تا ۱۸(
از اینکه مریم)س( پنداشت آن شخص، بیگانه است و قصد 
سوء دارد و از شّر او به خدا پناه برد، استفاده می شود که استعاذه، 
انسان را از شّر در امان نگه می دارد. بنابراین، انسان در مواردی 
که احســاس خطر می کند، می بایست به خدا پناه برد تا از هر 

گونه شری در امان ماند.
از نظر قرآن، برای هر خلقی می تواند یک جنبه شر در نظر 
گرفت و این گونه نیست که مخلوقات بی شر باشند؛ همچنین، 

مهمترین شروری که انســان را احاطه کرده است، عبارتند از: 
شر ســپیده دمان:)فلق، آیه ۱(، شر مخلوقات و آفریده ها )فلق، 
آیه ۲(، شــر غاسق هنگام جهش)فلق، آیه ۳(، شر زنان دمنده 
در گره ها و ســحر و طلسم کننده )فلق، آیه ۴(، شر حاسدان در 
هنگام حســد عملی و فعلی ایشان)فلق، آیه ۵(، شر وسواسان 

خناس.)ناس، آیه ۴(
باید از خشــم خدا به خودش پنــاه برد، لذا در روایات آمده 
است: اعوذ بک منک؛ یعنی از خود به خود پناه می برم؛ به این 
معنا که از جال خودت به جمال و اکرام تو پناه می برم؛ زیرا در 
هیچ حالی نمی توان از حکومت خدا فرار کرد. پس انسان همانند 
کودکان که مادر تنبیه می کند، باید به آغوش مهر او پناه برد تا 

از خشم او در امان ماند.
از نظر قرآن، پناه جویی به خدا آثار چندی دارد که شــامل 
دفع شرور و رفع شرور و حتی جلب رحمت الهی می شود)توبه، 
آیــه ۱۱۸(؛ عطف »تاب علیهم ...« با حرف »ثّم« که برای ترتّب 
است، نشان می دهد که می توان با توبه و استعاذه، رحمت الهی 

را جلب کرد.
به هر حال، از نظر قرآن، شرور بسیاری انسان را احاطه کرده 
اســت که بسیاری از آنها برای انسان ناشناخته است، از همین 
رو از جایی که نمی داند و نمی شناسد به او شر و زیان می رسد، 
از همین رو باید شــخص همواره در حال استعاذه به خدا باشد 
و بهترین ذکر اســتعاذه را می توان معاذاه دانست. از مهمترین 
جاهایی که انســان در معرض خطر جدی قرار می گیرد، خطر 
جنسی است که بسیاری از اقوام بدان مبتا و حتی نابود شدند؛ 
چنانکه قوم لوط این گونه بودند. حفظ خویش از خطر جنسی 
می تواند انســان را به عنوان سرمشق مومنان و مومنات مطرح 
کند که خدا در آیات۱۰ تا ۱۳ سوره تحریم به عنوان نمونه به 

حضرت مریم)س( توجه داده است.
استعاذه در مسائل قضایی 

زمینه دیگر که انســان در معرض خطر بســیاری قرار دارد، 
مسائل قضایی و حقوق دیگران است؛ زیرا گاه با قضاوتی نادرست 
و ظاهری و بر اساس خواهش های نفسانی یا خواسته های دیگران، 
در حق دیگران ظلم می کند؛ از این رو انسان می بایست در مسائل 
قضایی بسیار احتیاط کند و از آنجا که بسیاری از مسائل بر شخص 
نهان است، برای دستیابی به قضاوت درست باید به خدا پناه برد.
خد در آیات قرآن از جمله آیات ۱۳۵ ســوره نساء  و آیه ۸ 
سوره مائده، از مومنان می خواهد تا به عدالت نه تنها قیام کنند، 
بلکه قوامین بالقســط باشند. حمایت از مظلوم در دفاع از ظالم 
می بایســت به گونه ای باشد که بی توجه به خواسته های خود یا 

خویشان به قسط قیام کند و آن را تحقق بخشد. 
از نظر قرآن، در مســائل قضایی بویژه اجرای احکام قضایی 
باید بسیار مواظب و مراقب بود تا خطایی انجام نشود. از این رو 

در این موارد باید به خدا پناه برد.
چنانکه گفته شــد حضرت یوسف)ع( در دو مقطع حساس 
از زندگــی خویش به خدا پناه برده و با جمله »معاذاه« از خدا 
خواسته تا در پناه او باشد. مقطع نخست مقطع مسائل جنسی 
بود؛ دومین مســئله ای که ایشــان به خدا پناه می برد درحوزه 
مســائل قضایی و داوری در حق دیگران اســت. خدا در قرآن 
می فرماید:گفتند ای عزیز، او پدری پیر سالخورده دارد بنابراین 
یکی از ما را به جای او بگیر که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. 
گفت: معاذاه، پناه به خدا که جز آن کس را که کاای خود را 
نزد وی یافته ایم بازداشت کنیم؛ زیرا در آن صورت قطعا ستمکار 

خواهیم بود.)یوسف، آیات ۷۸ و۷۹(
بنابراین، از نظر حضرت یوسف)ع( عدم مراعات قوانین حقوقی 

و قضایی در حق دیگران چیزی جز ظلم نیست.
البته این قضاوت نادرســت و عدم اجرای حقوق دیگران در 
قضاوت، اختصاص به حوزه دادگاه و دادگستری ندارد، بلکه در 
رفتار اجتماعی نیز این گونه رفتارهای نادرســت به وفور انجام 
می شود و به قول معروف: گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر 

زدند گردن مسگری.
این نوع رفتارها می تواند بســیار خطرناک و آســیب زا برای 
شــخص بلکه اجتماع باشد و امنیت قضایی و اعتماد را از مردم 
ســلب کند. بر این اساس، همگان بویژه رهبران و قضات دادگاه 
می بایست از شرور قضاوت های نادرست و بیجا به خدا پناه برند 

و حقوق مردم را خواسته یا ناخواسته تضییع نکنند.
خدا می فرماید: ای داوود ما تو را در زمین خلیفه و جانشین 
گردانیدیــم. پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس 
پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند. در حقیقت کســانی 
که از راه خدا به در می روند به سزای آنکه روز حساب را فراموش 

کرده  اند. عذابی سخت  خواهند داشت. )ص، آیه ۲۶(
امروزه با گسترش دامنه ارتباطات و فضای مجازی، به راحتی 
درباره دیگران و آبروی افراد بدون آنکه تحقیق و بررسی صورت 
گیرد و یا از صحت و ســقم اطاعات و ادعاهای مطرح شــده 
اطمینان حاصل شود قضاوت می شود و حتی آبروی افراد به بازی 
گرفته می شود که در همه این عرصه ها باید به خدا پناه برد. عقل 
و شــرع حکم می کند تا از خبری یقین حاصل نکرده ایم، آن را 
بازنشــر ندهیم و قضاوتی هم نکنیم و دربرابر موارد شبهه ناک و 

مشکوک با خود بگوئیم: »معا ذاه«.
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واژه »افراط گرا« در لغــت »رادیکال« یا »تندرو« 
تعریف شده است، این کلمه از واژه یونانی »رادیکس« 
به معنای »ریشه« گرفته شده است و مفهوم آن دفاع از 
دیدگاه ها یا اقدامات افراطی است، خشونت نیز حاصل 

استفاده از قوه قهریه و نتیجه افراط گرایی است.
البتــه امروز از این دو واژه بیشــتر در عرصه دین 
و سیاســت استفاده می شود، اما ســایر حوزه ها مانند؛ 
اقتصاد، فرهنگ، جامعه و امنیت را نیز شامل می شود 
و در دو بخــش دولتی و غیردولتــی )گروهی یا حتی 

فردی( قابل بحث است.
ویژگی های افراط گرایان

افراط گرایان کسانی هستند که در کار و عملشان 
تعادل وجود ندارد، قانون گریز هستند، با تمام اشکااتی 
که بر آنها وارد اســت، فقط خودشــان را قبول دارند، 
معمواً نمی توانند برای کارهایشــان استدال منطقی 
بیاورنــد و اصواً منطــق را قبول ندارنــد، از وقایع و 
موضوعــات بــه نفع خودشــان تصویرســازی کاذب 
می کنند، منشــأ ظلم و جنایت هســتند و دیگران را 
متهم می کنند، برای به کرســی نشاندن اهدافشان از 
هیچ جنایتی فروگذار نمی کننــد، برای تصمیم گیری 
و قضاوت در امــور بین المللی، معیارهــای دو و بلکه 
چندگانه دارند، گاهی مانند داعش با ابزار و فناوری های 

جدید مخالفند، اما خود از آن استفاده می کنند. 
سابقه و علت اصلی بروز 

و تشدید افراطی گرایی و خشونت
خشــونت و افراطی گــری از بــدو خلقت حضرت 
آدم)ع( با قتل هابیل به دســت قابیل شروع شد و در 
طول تاریخ با ظهور افراط گرایان و خشونت طلب هایی 
مانند؛ نرون، آتیا، چنگیزخان مغول، استالین و هیتلر 
و گروه هایی مانند؛ داعش و النصره در عصر جدید ادامه 

یافته است.
با این حال، در حال حاضر نژادپرستی و ناسیونالیسم 
ناشــی از خودبرتربینی و همچنین زیــاده خواهی ها، 
یکجانبه نگری ها و سیاســت های مداخله جویانه غرب 
اعم از آمریکا و اروپا و ســایر کشورهای همسو با آنها، 
مهم ترین عوامل افراطی گری و خشونت در سطح جهان 

به شمار می روند.
اگرچه در حال حاضر به علت عناد نظام ســلطه با 
ایران و اسام، کشــور ما بیش از هر کشور دیگری در 
این رابطه در رسانه های غربی مورد اتهام قرار می گیرد، 
اما خوب است که بدانیم، کشور ایران حداقل طی 250 
ســال گذشته آغازگر هیچ جنگی نبوده و متقابًا تمام 
جنگ های چنــد قرن اخیر در نقــاط مختلف جهان، 

نتیجه دخالت و افراطی گری غربی ها بوده است.
صرف نظــر از جنگ هــای صلیبــی کــه حدود 
1000 ســال قبل توســط غربی ها علیه سرزمین های 
اســامی و بعضاً بین برخی از مذاهب مســیحی آغاز 
و به طور پراکنده حدود 200 ســال به درازا کشــید و 
یا بدون در نظر گرفتن تجاوز و اشــغالگری کشورهایی 
مانند؛ شــوروی، انگلیس و پرتغــال علیه ایران، باید از 
جنگ جهانی اول به عنــوان اولین و مهم ترین نتیجه 

افراطی گری غربی ها در تاریخ معاصر نام برد.
در این جنگ که حدود 4 ســال طول کشــید و 
تقریباً تمام کشــورهای دنیا درگیر آن شدند، بیش از 
20 میلیــون نظامی و غیرنظامی کشــته و میلیاردها 
دار خســارت به زیرساخت های شــهری و اقتصادی 

کشورهای متخاصم وارد شد. 
البته با اســتناد به منابع مختلــف تاریخی، آمار 
کشــته های این جنگ با احتساب 8 میلیون نفر ایرانی 
که به خاطر اشغالگری بیگانگان و قحطی مصنوعی ناشی 

از چپاول و غارت مواد غذایی آنها توســط انگلیسی ها 
)برای تأمین غذای جبهه متفقین در شــوروی(، جان 
خودشــان را از دست دادند، به بیش از 28 میلیون نفر 

می رسد.
در واقــع با وقوع این جنایت کــه از آن به عنوان 
یک هلوکاست واقعی علیه مردم ایران نام برده می شود، 
بیش از 40 درصد از جمعیت 20 میلیونی کشور ایران 
در آن زمــان، قربانی یک جنگ ناخواســته و جنایت 
انگلیســی ها در حق خود شــده و مجموعه کشور نیز 

خسارت های فراوانی را در ابعاد مختلف متحمل شد.
حدود 20 ســال بعد، جهان شاهد دومین جنگ 
جهانی ناشی از افراطی گری و خشونت حاکم بر ساختار 
حکومتی و فرهنگ فاســد غربی بود. در این جنگ که 
حدود 6 ســال کشورهای مختلف جهان را درگیر خود 
ساخت، بین 55 تا 85 میلیون نظامی و غیرنظامی در 
کشــورهای مختلف جهان جان خود را از دست داده 
و همانند جنگ جهانی اول، میلیاردها دار خســارت 
نیز به زیرساخت ها و تأسیســات زیربنایی کشورهای 

متخاصم و مورد تجاوز وارد شد.
جالب اســت که در هر دو جنگ، با این که کشور 
ایــران اعام بی طرفی نمــود، امــا در نهایت به خاطر 
موقعیت استراتژیکی خود و همچنین به خاطر نواقص 
ســاختاری و ضعف نظامی حکومت های وقت، توسط 
بیگانگان اشغال و به نوعی درگیر جنگ شد و حتی در 
اواخر جنگ جهانی دوم، تحت تأثیر و فشار اشغالگران، 

رسماً به آلمان اعان جنگ داد.
جنگ تحمیلی که با تحریک و مشارکت مستقیم 
و غیرمســتقیم جبهه عبری، عربی و غربی  و حمایت 
آشــکار و علنی آنها از رژیم بعثی صدام صورت گرفت، 
نمونه دیگری از زیاده خواهی، افراطی گری و خشــونت 
غربی ها در تاریخ معاصر اســت، جنگی که به واســطه 
پشــتیبانی همه جانبه نظام سلطه، باید از آن به عنوان 

جنگ جهانی سوم نام برد.
در ایــن جنــگ نیز بیــش از 220 هــزار نفر از 
مؤمن تریــن، خالص تریــن و فداکارتریــن مــردم و 
به خصوص جوانان این مرز و بوم به شــهادت رسیدند. 
جوانانی که بسیاری از آنها در زمره متخصص ترین افراد 
کشور قرار داشته و امیدهای آینده کشور برای پیشرفت 
ایران و تحقق و پیاده سازی دولت، جامعه و تمدن نوین 

اسامی به شمار می رفتند.
مردم ایران عاوه بر فشــارهای مختلف اقتصادی و 
سیاسی و نیز تهدید و تحریم از سوی غرب و تخریب و 
بمباران شهرهای خود توسط رژیم بعثی مورد حمایت 
اســتکبار، در جریان ترورهای کور مــزدوران داخلی 
آنهــا نیز، بیش از 17 هزار نفر از مســئولین، نخبگان، 
دانشــمندان و دیگر هموطنان خود را از دست دادند 
و نوعی دیگر از خشــونت طلبی و افراطی گرایی غربی 

را تجربه کردند.
کمی جلوتر )حدود 26 سال قبل( و تقریباً همزمان 
با اواخر جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران، وارد جنگ 
خانمانســوز دیگری می شــویم که آتش آن باز توسط 
غربی ها و این بار در شــبه جزیره بالکان شعله ور شد و 
حدود 3 سال  خشــونت گرایی را ترویج کرد، البته در 
جریان ماجراجویی و افراطی گری جدید، غربی ها یک 
کشور اسامی به نام بوسنی هرزگوین را در قلب اروپا 
هدف قرار داده بودند و سرانجام با تجزیه حدود نیمی از 

خاک این کشور، ظاهراً مخاصمه پایان پذیرفت.
با این حال این پایان آتش افروزی و خشونت طلبی 
غربی هــا نبــود، باردیگر غربی هــا اوج خصومت خود 
با اســام را با دامن زدن و تشــدید اختافات مذهبی 

بین مسلمانان و تربیت و پرورش هزاران تروریست در 
منطقه غرب آسیا آشکار ساختند.

اگرچه در آتش افروزی و شرارت جدید، کشورهای 
مختلفی از منطقه درگیر جنگ و خشــونت ساخته و 
پرداخته غرب شــدند، اما در واقع هدف اصلی نابودی 
اسام و خاموش کردن ندای حق طلبی، عدالت خواهی، 

ظلم ستیزی و استقال طلبی انقاب اسامی ایران بود.
بنابراین در گام نخست دامنه جنگ به کشورهای 
منطقه و همجوار ایران از جمله ؛ عراق و سوریه کشیده 
شد و غربی ها تاش کردند تا با حضور بدون مجوز خود 
در این کشورها و حتی در کشورهایی مانند؛ پاکستان 
و افغانســتان، جنگ های نیابتی در منطقه را تشــدید 

نمایند.
در ادامــه با هدایت کشــورهای مذکــور، تقریباً 
همزمان آتش جنگ گریبان سایرکشــورهای همسو با 
ایران مانند یمن را نیز در بر گرفت، البته در جریان این 
خصومت ها مسلمانان سایر کشورها از جمله؛ مسلمانان 
میانمار، نیجریه، لیبی و سایر باد اسامی نیز از آتش 

مستقیم و غیرمستقیِم خشــم و خشونت غربی ها در 
امان نماندند.

صفحات ننگین تاریخ غرب سرشار از شرارت های 
مشــابه دیگری نیز هســت که بیان همه آنها در این 
وجیزه نمی گنجد، اما اهداف مشــخصی در پس پرده 
همه این رفتارهای ددمنشــانه غربی ها نهفته است که 

برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:
- ایجــاد شــرایط بهتر برای ســلطه بیشــتر بر 
کشــورهای مختلف جهان، در جهت استثمار و غارت 

منابع و دارایی آنها
- اسام هراسی در جهت جلوگیری از ترویج اصول 

و ارزش های اسامی و پیشگیری از بیداری اسامی
- ایران هراســی در جهت منزوی ساختن انقاب 
اســامی و تحت الشــعاع قــرار دادن پیشــرفت ها و 

دستاوردهای ملی و فراملی آن
- آتش افــروزی در نقــاط مختلف جهــان و فروش 
تسلیحات بیشتر در راستای تأمین منافع کمپانی های غربی

- تحت الشــعاع قرار دادن افکار عمومی شهروندان 
غربــی در جهــت جلوگیــری از رشــد و گســترش 

جنبش های اعتراضی در غرب
- مشــروعیت بخشــیدن به اقدامات غیرانسانی 
رژیم اشــغالگر قدس و تحت الشعاع قرار دادن جنایاتی 

که خود مرتکب می شوند
- قهرمــان ســازی کاذب و ایفای نقش منجی در 
ســناریوهای ســاخته و پرداخته خود، به منظور فریب 

افکار عمومی جهان
چرا اسام و انقاب اسامی ایران؟

یکی از دایل اصلی دشــمنی غرب با اســام این 
است که دین اســام می تواند نظام سرمایه داری را به 
چالش بکشــد درست به همین دلیل است که همواره 
تاش می کنند تا ضمن مخدوش ساختن چهره نورانی 
اســام و تحت الشــعاع قرار دادن اصول و ارزش های 
اســامی، هرگونه امکان تبلیغ و ترویج را نیز از ایران 

و علمای راستین اسام سلب نمایند.
به عنــوان مثال؛ بــا این که ادعای دفــاع از حقوق 
بشــر و حمایت از آزادی اندیشه و دموکراسی غربی ها 
گوش فلک را کر کرده اســت، طی چندســال گذشته 
قراردادهــای اجاره 20 ماهواره از 23 ماهواره ای که در 
اجاره ایران بود را لغو و متقابًا چندین شبکه تلویزیونی 
ماهواره ای را همراه با حمایــت مالی فراوان در اختیار 

سایر ایرانیان به ظاهر مسلمان غرب نشین قرار دادند.
عاوه براین؛ به رغم تحریم های ظالمانه علیه ایران 
و نیز هزینه های سرســام آور اداره شبکه های تلویزیونی 
ماهواره ای و هزینه های هنگفت تولید فیلم و برنامه های 
تلویزیونی، رأساً نیز اقدام به تأسیس بیش از 253 شبکه 
فارســی زبان یا با زیرنویس فارسی کرده اند، که عمدتاً 
مخاطبان ایرانی را هدف سمپاشی های خود قرار داده اند.
از این تعداد حدود 74 شــبکه نمایش مِد لباس و 
لوازم آرایش، 5۹ شبکه نمایش فیلم و سریال و تعداد 
قابل توجهی نیز ارائه هدفمند برنامه های ویژه کودکان 
و نوجوانان و مباحث سیاســی و اعتقادی را در دستور 

کار خود قرار داده اند..
ماهیت ضداستکباری، ظلم ستیزی، عدالت طلبی 
و اســتقال طلبی و همچنین موقعیت و ظرفیت های 
انحصاری ایران )موقعیت استراتژیک، راه های ترانزیتی، 
گردشــگری، منابع نفت و گاز، مواد معدنی، دسترسی 
به آب های آزاد، بازار منطقه ای، موقعیت کشــاورزی، 
صنعت در حال رشــد و...( از دیگر عواملی هستند که 
مانع از چشم پوشی غربی ها از این بخش از کره خاکی 

می شود.

اما در حال حاضر دلیل اصلی این دشمنی را باید در 
روند رو به رشد و پیشرفت ایران در ابعاد مختلف مادی 
و معنوی و نیز نفوذ منطقه ای و بین المللی و نقش این 
کشــور در معادات بین المللی از جمله؛ نقش ایران در 
فروپاشی نظام دو قطبی حاکم بر جهان، برهم خوردن 
نقشه از نیل تا فرات رژیم اشغالگر قدس، خنثی سازی 
طرح ایجاد خاورمیانه بزرگ آمریکایی ها، جلوگیری از 
تجزیه کردستان عراق، نابودی داعش، ایفای نقش در 
ایجاد نهضت بیداری اســامی و تأثیرگذاری در بروز و 

ظهور جنبش های اعتراضی در غرب جست وجو نمود.
آیا فقط اسام و ایران هدف قرار گرفته اند؟

همان گونه که اشاره شــد، بی شک در حال حاضر 
دین اســام به واســطه عدالت خواهی، ظلم ستیزی و 
سایر اصول و ارزش های الهی آن، در معرض بیشترین 
هجمه نظام ســرمایه داری غربی ها قرار دارد، اما قطعاً 
زیاده خواهــی غربی ها اختصاص به ایــران ندارد، زیرا 
اصواً ســاختار حکومت های غربی بر اساس استعمار و 
استثمار و ظلم و بی عدالتی و شرارت و آتش افروزی بنا 
نهاده شده و خشونت و افراط گرایی در ذات دولت های 

غربی و استعماری نهادینه شده است.
به عبارت دیگر؛ افراطی گری و خشــونت در فرهنگ 
غربی در حدی اســت که؛ حتی در جشــن ها و ســایر 
برنامه های به اصطاح فرهنگی غربی ها )مثل؛ جشــن 
هالوین، شب جادوگران، گاوبازی و فوتبال خشن( هم رد 
پای خشونت به شکل کامًا مشهود در آن دیده می شود.
همان گونه که اشــاره شــد، این رفتــار جاهانه و 
عملکرد خصمانه محدود به دشمنی با ایران نمی شود و 
اتخاذ سیاست متفاوت در مورد جنایات دولت میانمار 
علیه مسلمانان این کشور، بی توجهی به حوادث نیجریه 
و بلکه حمایت از آن، بی تفاوتی نسبت به کشتار مردم 
یمن و حمایت علنی و رسمی از رژیم آل سعود، ایجاد 
جنگ در ســوریه و عراق و لیبــی و دخالت و حضور 
آشکار و غیرقانونی در آنها، حضور ظالمانه در پاکستان 
و افغانستان و کشــتار مردم و مواردی مانند؛ جنگ و 
تجزیه بوســنی هرزگوین و اســتضعاف دیگر کشــور 

مسلمان را نیز شامل می شود.
اســتثمار کشــورهای آفریقایی و آسیایی و حتی 
کشــورهای آمریکای جنوبی توسط اروپا و آمریکا و یا 
دخالت در امور داخلی کشورها و تعیین نوع حکومت ها 
و همچنیــن نحوه تعیین خطوط مرزی مســتعمرات 
امپراطوری فروپاشیده بریتانیا نیز، همگی بیانگر وسعت 
دامنه افراطی گری کسانی است که ظاهراً بر شرارت آنها 

پایانی متصور نیست. 
کام آخر؛ در بیان نمونه دیگر از عناد و کینه ورزی 
غربی ها نسبت به اسام و مسلمین، باید به تناقض گویی 
آشــکار غربی ها و به خصوص آمریکایی ها در مقابله با 
داعش و ســایر تروریست ها اشاره کرد، که در هر حالت 
یا دروغگویی و بلوف در مــورد توانمندی های نظامی 
آنهاســت و یا خیانــت و جنایت در حق مســلمین و 

کشورهای اسامی است.
ماجرا از این قرار اســت که آمریکایی ها از یک سو 
مدعــی در اختیار داشــتن مجهزتریــن و دقیق ترین 
تجهیزات و تســلیحات جهان هستند و در عین حال 
در جریان دخالت در امور ســوریه و عراق، هواپیماهای 
آمریکایی بارها اشتباهاً کمک های به ظاهر بشردوستانه 
خود را در مقر تروریســت ها و بمب های خود را بر سر 

نیروهای جبهه مقاومت فرو می ریختند.
در هرحــال این عملکــرد و رفتارهای افراطی و یا 
گفتارهای متناقض و دوگانه غــرب نباید مورد غفلت 

واقع و جنایت آنها در این موارد نادیده انگاشته شود.

احمدرضا هدایتی

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیــده که خاصه آن 
به شــرح زیر جهت اطاع عموم آگهــی می گردد. 1- موضوع 
شرکت: رشته آب کلیه امور پیمانکاری، بهره برداری، نگهداری 
و تعمیرات، مربوط به بندها، ســدها و ساختمان نیروگاه آبی، 
سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخزن و شبکه های توزیع 
آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضاب بزرگ، 
خطوط انتقال آب، ایســتگاه های پمپاژ آب و فاضاب بزرگ، 
شــبکه های جمع آوری و انتقال فاضاب، کانالهای انتقال آب 
و شبکه ذهای آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمانی)ســیویل( تصفیه خانه های آب و فاضاب. رشــته 
تاسیســات و تجهیزات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی 
ســدها، سیســتم های ســردکننده ســاختمان و تجهیزات 
ســاختمان)آب، گاز، برق و فاضاب( و انتقال زباله، تاسیسات 
و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضاب کوچک وســایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم 
از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، ساختمانی، محوطه های 
کوچک، دیوارکشــی، ارای پیاده روها. شــرکت در مناقصه ها و 
مزایده ها. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای ازم( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شــرکت: تهران- تهرانپارس- خیابان جشــنواره- 
خیابــان زهدی- کوچه ده متری طالقانی- طاهر16- پاک ۹ 

کد پستی 1657715۹41 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به 100 سهم 10000ریالی که تعداد 100 سهم 
بانام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 220/ ۹5ص/3۹1 
مورخ ۹5/8/25 نزد بانک پاســارگاد شــعبه بازار بلورفروشان 
پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران شرکت: رضا رضائی به 
شماره ملی 520۹۹50281 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و ســیدمجید فاطمی به شماره ملی 0682342521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود امیری به شماره ملی 
0670185681 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و بانکی با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هــای اداری با امضاء آقــای رضا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی 
یزدانی به شماره ملی 0681۹3051۹ به عنوان بازرس اصلی و 
مهدی منصوریان پور به شماره ملی 0681۹26805 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد(
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان صنعت اترک در تاریخ ۱۳۹5/۹/20 
به شماره ثبت 502288 به شناسه ملی ۱۴006۴065۱8 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹7/07/0۹ 
مبلــغ  بــه  ریــال  مبلــغ 1100000000  از  ســرمایه شــرکت 
30000000000 ریال منقســم به 3000000 سهم 10000 ریالی 
بــا نام از طریق مطالبات حال شــده افزایش یافتــه و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح یاد شــده اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
25۴0۳8 و شناسه ملی ۱0۱02۹۴۴۴۴۳ 

آقای حجت اه ترابی قهفرخی دارای شناسنامه شماره 225 به شرح 
دادخواست به کاسه 929/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم نجاتعلی 
ترابی قهفرخی به شناســنامه 6820 در تاریخ 1397/9/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به
1- اســداه ترابی قهفرخی به شــماره شناسنامه 48 دارای شماره 

ملی 4622400588 فرزند متوفی
2- قدرت اه ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 159 دارای شماره 

ملی 4622467100 فرزند متوفی
3- حجت اه ترابی قهفرخی به شــماره شناســنامه 9736 دارای 

شماره ملی فرزند متوفی
4- مظفر ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 118 فرزند متوفی

5- مهدی ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 10244 فرزند متوفی
6- داود ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 489 فرزند متوفی

7- گیتی ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 238 فرزند متوفی
8- میترا ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 243 فرزند متوفی

9- احمد ترابی قهفرخی به شــماره شناســنامه 462 فرزند متوفی 
و اغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا 

گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شورای حل اختاف شماره 20 فرخ شهر
 حوزه قضایی فرخ شهر- شهرستان شهرکرد

اداره کل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
لرســتان به اســتناد مجوز اخذ شده از کمیســیون ماده 2 به 
شــماره 131/10/10981 مورخــه 97/8/19 از امور اقتصادی 
و دارایی در نظر دارد تعداد یک دســتگاه خودرو ســواری قابل 
شماره گذاری خود را به صورت مزایده عمومی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( به فروش برساند. لذا متقاضیان 
عاقه مند به شــرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطاعات 
بیشــتر و ارائه پیشــنهاد قیمت از تاریخ 1397/10/20 به مدت 
10 روز به ســامانه تدارکات الکترونیک دولت)ســتاد( مراجعه و 
پیشــنهادات خود را حداکثر تا مورخه 97/11/2 از طریق سامانه 
ســتاد اعام و رسید واریز وجه سپرده یا ضمانت نامه شرکت در 

مزایده را به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند.
سایر شرایط:

1- ضمانت نامه معتبر بانکی جهت شــرکت در فرآیند مزایده به 
میزان 60/000/000 ریال و یا واریز وجه نقد به حســاب شماره 
2173064900007 نــزد بانک ملی به نام تمرکز وجوه ســپرده 

اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان
توجه:  در صــورت انصراف برنده مزایده، مبلغ موصوف نفع اداره 

کل ضبط خواهد شد.
2- ارائــه پیشــنهاد از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولت)سامانه ستاد(
3- هزینه کارشناسی خودرو به عهده برنده مزایده می باشد.

4- هرگونــه هزینه نقل و انتقال و ســایر هزینه های مرتبط به 
عهده برنده مزایده است.

5- جلسه بازگشایی پاکات روز پنج شنبه 97/11/4 راس ساعت 
9 در دفتر مدیریت اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان، واقع 
در انتهای خیابان ولیعصر- روبروی هنرستان ولیعصر- اداره کل 

نوسازی مدارس استان لرستان
6- ضمنا جهت اطاع بیشتر با مسئول محترم واحد نقلیه جناب 
آقای حمید احمدی تماس حاصل فرمایید. تلفن: 09161604005
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس 
استان لرستان- فرج اه بیرانوند

آگهی مزایده عمومی خودرو یک مرحله ای
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز  یک نوبت شماره ۹۴7۴

مدارس استان لرستان

بانو قمر شهرت نریمانی نام پدر نصیر به شناسنامه 154 صادره از بهبهان درخواستی به خواسته 
صــدور گواهی حصر وراثت تقدیــم و توضیح داده که پدرم مرحوم نصیر شــهرت نریمانی به 
شناسنامه 41 صادره بهبهان در تاریخ 97/9/18 در بهبهان اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش 
عبارتند از: 1- طالب نریمانی به ش.ش 1359-9 صادره از بهبهان )پســر متوفی( 2- احســان 
نریمانی به ش.ش 1364-54 صادره از بهبهان )پســر متوفــی( 3- محترم نریمانی به ش.ش 
1350-34 صادره از بهبهان )دختــر متوفی( 4- قمر نریمانی به ش.ش 1353-154 صادره از 
بهبهــان )دختر متوفی( 5- فاطمه نریمانی به ش.ش 1356-1 صادره از بهبهان )دختر متوفی( 
6- لیــا نریمانی به ش.ش 1357-846 صادره از بهبهان )دختر متوفی( 7- فریده نریمانی به 
ش.ش 1360-38 صــادره از بهبهان )دختر متوفی( 8- فریبــا نریمانی به ش.ش 41-1362 
صــادره از بهبهان )دختر متوفــی( 9- قدم دهبان بــه ش.ش 1332-1275 صادره از بهبهان 

)زوجه دائمی متوفی( 10- ماه زرافشان به ش.ش 1308-84 صادره از بهبهان )مادر متوفی(
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یــک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
 قاضی شعبه هشتم شورای حل اختاف بهبهان

  کاسه پرونده: 97099870076700161آگهی حصر وراثت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی آقوزلو دارای شماره شناسنامه 1032 به شرح دادخواست 
به کاسه یک ســیار از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا حاج علی به شناسنامه 
1034 در تاریــخ 97/9/29 اقامتگاه دائمی خود روســتای وروق در 
 بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت  آن مرحوم منحصر اســت به 
1- علی آقوزلو فرزند رامند علی شماره شناسنامه 1032 متولد 1335 

)همسر متوفی(.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر 

این صورت گواهی صادر خواهد شد.
حسینی- قاضی شورای حل اختاف آوج

آگهی حصر وراثت
آقای محمدعلی شهرت دهدشتی نام پدر قلی بشناسنامه 31767 صادره از 
بهبهان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که فرزندم مرحوم حسین شهرت دهدشتی بشناسنامه 1850384681 
صــادره بهبهان در تاریخ 97/8/12 در بهبهان اقامتگاه خود فوت ورثه اش 
عبارتند از: متقاضی: 1- محمدعلی دهدشــتی فرزند قلی ش ش 31767 
صــادره از بهبهان پدر متوفی 2- معصومه نــردی زاده فرزند رضا ش ش 

1860614930صادره از بهبهان مادر متوفی و اغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر 
وهر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف بهبهان

کاسه پرونده: 970446

55/10/1

58/6/30

آگهی اباغ دادخواست و ضمائم وفق ماده 7۳
بدینوســیله به علیرضا عشــقعلی ذوقی مجهول المــکان اخطار و 
اباغ می گردد دادخواســتی بطرفیت شــما مبنی بر مطالبه به دفتر 
شورای حل اختاف بندر امام خمینی)ره( تقدیم نموده که به کاسه 
1048/97 ثبت و برای روز 97/12/14 ســاعت 12 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده اســت لذا حسب تقاضای خواهان و دستور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشــار درج تا خوانده با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمایم را دریافت و در جلســه رسیدگی مقرر 
حضور یابد در غیر این صورت اباغ قانونی صورت گرفته و شــورا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شورای حل اختاف بندرامام خمینی)ره(
سامی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ســید مهدی خضر دارای شناســنامه شــماره 3731720353-157 به شرح 
دادخواست به کاسه 8/971275 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان مستوره صمدی به شناسنامه 3730106074-10626 
در تاریخ 1397/9/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد مشروح ذیل:
1- ســید مهدی خضــر ش ش 157 ت.ت 1318/3/6 کد ملــی 3731720353 
پســر متوفی 2- ســید علی اکبــر خضــر ش ش 403 ت.ت 1327/8/28 کد ملی 
3731802481 پسر متوفی 3- سید علی اصغر خضر ش ش 211 ت.ت 1333/9/30 
کد ملــی 1582056341 پســر متوفــی 4- عزیزه خضــر ش ش 29236 ت.ت 

1336/2/2 کد ملی 3730290851 دختر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف سنندج

آگهی فقدان سند مالکیت
شرکت پست جمهوری اســامی ایران با تقدیم برگ استشهاد 
مدعی هستند مالکیت ششدانگ پاک 518 فرعی از 29 اصلی 
واقع در بخش ده ســنندج به نام شرکت مذکور صادر و تسلیم 
گردیده است، بعلت ســهل انگاری مفقود و ازبین رفته و از این 
اداره تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اند لذا مراتب 
در اجــرای مــاده 120 آئین نامه اصاحی قانــون ثبت مصوب 
1380/11/14 در یک نوبت منتشــر تا هر کســی مدعی انجام 
معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود اســت از تاریخ انتشار 
ایــن آگهی ظرف مدت ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض 
نماید در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر 

خواهد شد.
جال شجاعی رئیس ثبت منطقه دو سنندج

 دادنامه
پرونده کاسه 9509987722100881 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنگستان )اهرم( تصمیم 

نهایی شماره 9709977722100983
خواهان: آقای یاسر برقی نژاد فرزند عباس به نشانی اهرم خ جهاد کشاورزی پاک 33 منزل پدری

خوانده:  آقای رضا قاسمی فرزند علی به نشانی مجهول المکان
خواسته : مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

رای دادگاه
در خصوص دادخواســت آقای یاسر برقی نژاد فرزند عباس به طرفیت آقای رضا قاسمی فرزند علی به خواسته 
مطالبه مبلغ چهارصد وشصت میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره 571750 عهده بانک ملی ایران 
به تاریخ 92/12/27. به عاوه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی 
خواهان- اظهارات وی در جلسه دادرسی، کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه 
و اینکه خوانده با وصف اباغ حاضر نشــده اســت و دلیل یا مدرک محکمه پسندی که حاکی از پرداخت وجه 
چک موصوف باشــد ارائه نشده اســت تا مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و اصل نیز بر بقاء دین است مگر 
اینکه خاف آن ثابت شــود لذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستند به مواد 198- 303- 305- 515- 519 
قانون آئین دادرســی مدنی و مــواد 1284-1257 قانون مدنی حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهارصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 94/2/7 لغایت اجرای حکم 
قطعی و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می دارد. این رأی غیابی ظرف مدت بیست روز قابل 
واخواهــی در این دادگاه پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تنگستان
م الف 169 خدراحم گزدرازی

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 آئین  دادرسی دادگاه های عمومی انقاب در امور کیفری با انتشار این آگهی 
برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار متهم به نام عبدالحســین دیناروند که به لحاظ 
مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده اســت احضار می گردد تا ظرف مدت یک ماه 
پس از نشر این آگهی در این دادیاری حاضر شده و از اتهام منتسبه در پرونده کاسه 960063 
موضوع ســرقت چک از خود دفاع نماید و اا درصورت عدم حضــور متهم یا عدم عذر موجه 

دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیاری شعبه 5 دادسرای عمومی و انقاب اندیمشک
حمزه پارسه
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۳ جمادی ااول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۷
دریچه ای به جهان 

khareji@kayhan.ir

جرقه جنبش
شهروندان فرانسوی که در اعتراضات سراسری 
طی دو ماه گذشــته در خیابان ها و بزرگراه های 
شــهرهای مختلف فرانسه شرکت می کنند خود 
را »جلیقــه زرد«هــا می نامنــد. »جلیقه زرد«، 
جلیقه ای به رنگ زرد شــبرنگ اســت که طبق 
قوانین راهنمایی و رانندگی در فرانسه هر خودرو 
باید به آن مجهز باشــد تا در صورت نقص فنی و 
توقف خودرو در میان بزرگراه، صاحب خودرو باید 
جلیقه زرد رنگ را بر تن کند.جرقه جنبش »جلیقه 
زردها« نخستین بار در شبکه های اجتماعی و با 
اعتــراض به طرح پیشــنهادی دولت برای وضع 
مالیات بر ســوخت های فسیلی زده شد.. روزنامه 
فرانســوی لیبراســیون درباره اولین جرقه های 
اعتراض می نویســد: دو راننده بین  شهری جوان 
اهل»ســنه مرن« )شهری نزدیک به پاریس( روز 
دهم اکتبر از طریق فیســبوک، برای »راه بندان 
سراسری در اعتراض به افزایش قیمت سوخت« 
فراخوان زدند. فراخوانی که بیش از ۲۰۰ هزار نفر 
در فیسبوک قول شرکت در آن را دادند. به تدریج، 
فراخوان های دیگری در شبکه های مجازی توسط 
شهروندان عادی بدون وابستگی به صنف یا گروه 
خاصی شکل گرفت تا روز ۱۷ نوامبر )۲6 آبان ماه(، 
که اولین اعتراض سراســری در فرانسه با شرکت 
۲۸۰ هزار نفر و مسدود کردن بزرگراه ها آغاز شد 

و تا به امروز ادامه دارد.
طی دو ماهی که از تولد جلیقه زردها می گذرد، 
تحلیل های زیادی درباره این جنبش، گروه های 
اجتماعی و سیاسی حامی آن، خواسته ها و اهداف، 
نوع عملکرد و آینده این جنبش مطرح شده است. 
»جلیقه زرد« ها بیشتر شهروندانی هستند که با 
وجــود کار و درآمد، در گــذران زندگی و معاش 
به مشــکل برمی خورند. کارمنــدان، کارگران و 
خانواده هایــی که در حومه شــهرهای بزرگ یا 
مناطق روســتایی زندگی می کنند و برای رفت و 
آمد و زندگی روزمره به خودروی شخصی وابسته 
هســتند.. آنها به گفته خودشان، »بازتاب خشم، 
تــرس، تحقیر و نابرابری اجتماعی در فرانســه« 
هستند. در میان جلیقه زردها از هر طیف و طبقه 
اجتماعی حضور دارند؛ دانشجو، دانش آموز، پرستار، 
کارمند، کارگر، راننده کامیون، معلم، خدمتکار. این 
افراد پیش از آغاز جنبش همدیگر را نمی شناختند 
آنها هیچ وجه مشترکی با هم ندارند جز مشکات 
مالی آخر ماه، که برای همگی یکسان است. آنها 
به هیچ حزب و سندیکای خاصی وابسته نیستند 
و همین کار را برای دولت فرانســه مشکل کرده 
اســت، چرا که دقیقا نمی داند باید برای کنترل 

بحران، سراغ چه کسی برود! 
یکی از ویژگی های مهم اعتراضات جلیقه زردها، 
نبودن رهبری سیاســی در ایجــاد و تداوم این 
اعتراضات است. در این رخداد هیچ یک از احزاب 
سوسیالیست و محافظه کار فرانسه نقش نداشتند 
و معترضان در نپذیرفتن مرجعیت سیاســی این 
احزاب مصّر هســتند. در واقع، مرجعیت احزاب 
ســّنتی فرانسه مدت هاســت دچار تزلزل شده و 
به طور کلی به قدرت رســیدن خوِد ماکرون نیز 
نشانه ای بزرگ از این موضوع بوده است. ماکرون 
طــی ســال های ۲۰۰6 تــا ۲۰۰9 عضو حزب 
سوسیالیست فرانسه بود، اما در سال ۲۰۱5 اعام 
کرد به صورت مستقل فعالیت سیاسی اش را ادامه 
خواهد داد. او در آوریل ۲۰۱6، زمانی که هنوز در 
کابینه »فرانسوا اواند« وزیر اقتصاد و صنعت بود، 
با هدف فرا رفتن از احزاب چپ و راست فرانسه، 
حزب »آن َمرش« )به معنای در حرکت( را تأسیس 
کرد. کارشناســان رویکرد حزب وی را سوسیال ـ 
لیبــرال تعریف می کنند و وقتــی ماکرون با این 
رویکرد وارد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 
ســال ۲۰۱۷ شده بود، با استقبال فراوانی روبه رو 
شد. نامزد جوان و مستقل، در انتخابات توانست 
رقبای باتجربه خود را پشت سر گذاشته و بر کرسی 
ریاست جمهوری فرانســه تکیه بزند. اما ماکرون 
با این پیــروزی خیره کننده فکر نمی کرد تنها با 
گذشت ۱۸ ماه از ریاست جمهوری اش، محبوبیت 
او به ۲5 درصد، یعنی حتی کمتر از »ســارکوزی 
« و اواند، تنّزل کند و مقابل معترضانی که دل به 
سیاست های »مترّقی« وی بسته بودند، قرار گیرد. 

نبود رهبری سیاســی در بین جنبش جلیقه 
زردها باعث شــده احزاب چپ و راســت افراطی 
در فرانســه به شــدت تاش کنند تا جنبش را 
به نفــع خود مصادره کنند. تا اینجای کار نیز به 
نظر می رســد چپ های فرانسه از راست افراطی 
جلو زده آند، چرا که خواســته هایی نظیر افزایش 
حداقل حقوق، افزایش مســتمری و کاهش سن 
بازنشســتگی، کاهش مالیات از قشرهای پایین 
و افزایش مالیات قشــرهای باا. تعیین حداکثر 
حقوق و دســتمزد و یک سلســله خواست های 
دیگر که خواســت های تاریخی جنبش کارگری 
فرانسه است اکنون به صورت خواسته های عمده 

استعفای ماکرون
 یا ادامه سرکوب جلیقه زردها

فرانسه به کدام سو می رود؟

اشاره
طرح افزایش مالیات بر قیمت سوخت، تغییر قانون کار، حذف مالیات بر دارایی، کاهش کمک های نقدی برای اجاره بهای خانه های اجتماعی، 
ســخت تر شدن شرایط پذیرش در دانشگاه ها در کنار سایر سیاســت های نئولیبرالی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور جوان فرانسه را در چشم 
بسیاری از شهروندان این کشور به »رئیس جمهور پولدارها« تبدیل کرده است.حاشیه نشین های فرانسوی بیش از دو ماه است که تحت عنوان 
جنبش »جلیقه زردها« به خیابان ها ریخته اند. آنها به گفته خود »بازتاب خشم، ترس، تحقیر و نابرابری اجتماعی در فرانسه« هستند.  10 کشته 
نزدیک به 8000 دســتگیری و زخمی، 10 میلیارد یورو خســارت به اقتصاد فرانسه ماحصل اعتراضات تا امروز بوده است. ماکرون معترضان را 
دعوت به گفت و گو کرده ولی آنها می گویند دولت به چشــم گدا به معترضان نگاه می کند. آینده سیاسی دولت ماکرون در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. باید منتظر بود و دید اعتراضات چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟ آیا شعله های آتش زبانه می کشد و ماکرون را در خود فرو می برد یا او 
با پلیس و ارتش معترضان را سرکوب و روانه خانه خواهد کرد؟ شماری از کارشناسان معتقدند بحران امروز فرانسه که در حال گسترش به سایر 
کشورهای اروپایی مثل بلژیک، هلند و مجارستان است. بحران لیبرالیسم در اروپا است. تفکری که به طبقات زیرین و فرودست جامعه توجهی 
نمی کند و اصالت را به ســود و سرمایه می دهد. این بحران بحران هویت را نیز در اروپا تشدید کرده و جامعه اروپایی به دو دسته اقلیت دارا و 
فرا دست و اکثریت ندار و فرودست تقسیم شده است.                                                                                                       سرویس خارجی کیهان  

 حاشیه نشین های فرانسوی بیش از دو ماه است که تحت عنوان جنبش
 »جلیقه زردها« به خیابان ها ریخته اند آنها به گفته خود »بازتاب خشم، ترس، 

تحقیر و نابرابری اجتماعی در فرانسه« هستند.  

جلیقه زردها دو ماه پیش با شعار کاهش قیمت سوخت، اعتراضات 
خود را شروع کرده اند و امروز به استعفای ماکرون، تغییر قانون 

اساسی و خروج فرانسه از اتحادیه اروپا و ناتو رسیده اند. 

 خبرگزاری فرانسه، امانوئل ماکرون با امواج فزاینده خشم مردمی 
روبه رو شده است. خشمی که ریشه آن را باید در گسترش 

نابرابری و کاهش عدالت اقتصادی در فرانسه جست وجو کرد«.

۱۰ کشته، نزدیک به 8 هزار دستگیری و زخمی، 
۱۰ میلیارد یورو خسارت به اقتصاد فرانسه، ماحصل 

اعتراضات تا امروز بوده است.

 فیگارو: »آنچه در فرانسه روی داده اتفاقی گذرا نیست، بلکه جنبشی است که از اعماق برمی خیزد
 و تمام کشور را درمی نوردد. کشوری که له شدن طبقات متوسط خود را در نظر نمی گیرد

 به کژراهه می رود و می تواند گرفتار نیروهای افراطی شود«

شرکت کنندگان در اعتراضات درآید. ملی گرایان 
تندرو نیز در این میان بیکار ننشسته اند. »مارین 
لوپن« که رهبر حزب دست راستی و افراطی جبهه 
ملی فرانسه است، سوار بر موج اعتراضات، سعی 

دارد، رهبری اعتراضات را به دست گیرد. 
خواسته های جنبش

حضور گروه هــا و طبقات مختلف اجتماعی، 
خواســته های جنبش نوظهور را نیز بسیار متنوع 
کرده اســت. جلیقه زردها دو ماه پیش با شــعار 
کاهش قیمت ســوخت اعتراضات خود را شروع 
کرده بودند، امروز به اســتعفای ماکرون، خروج 
فرانسه از اتحادیه اروپا و ناتو، افزایش دستمزدها 
و... رسیده اند. کارشناسان معتقدند حقوق ناچیز، 
وضعیت بد معیشــت و قــدرت خرید پایین قوه 
محرکه انقاب شــهروندی کنونی اســت. تغییر 
قانــون اساســی و اداره دموکراتیک تر جامعه نیز 
ار دیگر خواســته های مهم جنبش نوظهور است. 
جلیقه زردهــا معتقدند ماکرون نماینده اکثریت 
جامعه نیست و باید روندها تغییر کند حرف آنها 
زیاد هم بی ربط نیســت چرا که ماکرون با شعار 
»نه چپ، نه راســت« و با یک برنامه مشــخص 
اقتصادی-سیاســی در دور دوم انتخابــات و در 
حالی که تمام نیروهای راست و چپ میانه )حزب 
سوسیالیست( برای جلوگیری از به قدرت رسیدن 
مارین لوپن، رهبر جریان راست گرای افراطی جبهه 
ملی از وی حمایت کرده بودند، پیروز شــد.با این 
حال و طبق آمار وزارت کشور، با توجه به میزان 
عدم مشــارکت در این انتخابات، ماکرون، در دور 
دوم رای 43 درصد شــهروندان واجد شــرایط را 
کســب کرد. پرده بعدی پیروزی جنبش ماکرون 
به همین شکل در انتخابات پارلمانی رقم خورد؛ 
در دور دوم، که تکلیف تقریبا تمام کرســی های 
مجلس مشــخص شــد، تنها 4۲ درصد واجدان 
شرایط شــرکت کردند. به عبارت دیگر کمتر از 
نیمی از شهروندان، برای اکثریت جامعه تصمیم 
گرفتند. جلیقه زردهای فرانســه، فارغ از آنکه در 
آن 4۲ تــا 43 درصد بودند یا نه، امروز می گویند 
وکای مجلس و رئیس جمهوری، منتخبان اقلیت 
هستند و خواسته های آنها را نمایندگی نمی کنند.

جلیقه زردها چه می گویند؟
برای درک درســت از خواســته های جنبش 
نوظهور، باید سراغ شهروندان فرانسوی رفت که 
هشــت هفته تمام در پاریس و ســایر شهرهای 
فرانسه حاضر نیســتند خیابان ها را ترک کنند. 
خبرگزاری»یــورو نیــوز« این کار را کــرده و با 
معترضان از طیف های مختلف به گفت و گو نشسته 
است. شاید بهترین برداشت از خواسته های جلیقه 
زردها دقت در اظهارات اعضای این جنبش باشد.

 »هزینه زندگی خیلی بااست. مالیات نفس 
ما را بریده و نابرابری اجتماعی بیداد می کند. تمام 
امتیاز هــا برای پولدارهاســت در حالی که طبقه 
متوســط و ضعیف در حال له شدن هستند. این 

وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند«، »تا زمانی که 
ماکرون و دولتــش به حرف های ما گوش نکنند 
اوضاع روز به روز وخیم تر می شــود. دوست ندارم 
از این تعبیر استفاده کنم اما باید بگویم که با یک 
جنگ داخلی فاصله چندانی نداریم.«، »شــوهرم 
۲5 سال اســت که با حقوق ماهیانه ۱۷۰۰ یورو 
در کارخانه خودروســازی کار می کند. اما وقتی 
هزینه های سوخت، گاز، برق، بیمه، بیمه پزشکی 
و غیره را در نظــر بگیرید... من هرگز حتی یک 
مسافرت هم نرفته ام.«، »مشکل از نخبگان و طبقه 
برگزیده ناشی می شود، آنها امروز در حال کشتن 

مردم فرانسه هستند.«، »وقتی افراد بی خانمان را 
در خیابان می بینیــد یعنی فقر و فاکت. هزینه 
زندگی باا و همه چیز گران اســت. بازنشسته ها 
با ســختی مواجه اند. زندگی برای همه مشــکل 
شده اســت«، »وقتی سیاستمداران از این امتیاز 
برخوردارند که کت و شلوارهای 45 هزار یورویی، 
معادل حقوق ســاانه سه نفر به تن کنند پس ما 
باید حق شورش داشته باشیم، این دردناک است.«، 
»مسئله خیلی ساده تر از این حرف هاست، ما برای 
محکوم کردن سیاست های دولت که زندگی مردم 
را دشوار کرده، اینجا هستیم.«، »من در سن 33 
ســالگی بیکار هستم و باید در خانه پدر و مادرم 
زندگی کنم، خیلی ســخت است. دو فرزند دارم 
و بــه دلیل طاق باید نفقــه پرداخت کنم. برای 
همین مجبور شــدم خانه ام را بفروشــم. دنبال 

خانه دیگری می گردم اما با حقوق بیکاری کمتر از 
۱۲۰۰ یورو، پیدا کردن خانه بسیار دشوار است.«، 
»نمی دانم آیا موفق می شوم سرپناهی برای خود 
پیــدا کنم یا باید مثل خیلی ها در خیابان زندگی 
کنم و روزگار بگذرانم. این مشــکل بســیاری از 
جوان هاســت.«، »تنوع به ما قدرت می دهد.، در 
میان خود، بازنشستگان و دانشجویان را هم داریم 
که به جنبش پیوسته اند. ما افرادی داریم که بیکار 
هستند، یا تعدادی که صبح زود برای کار از خانه 
بیرون می زنند و حتی افراد معلول. همه این افراد 
بر ضد ماکرون هستند.«، »ما از تکنوکرات ها که با 

خواسته های مردم بیگانه اند خسته شده ایم. عمده 
مردم صبح زود برای امرار معاش بلند می شوند و 
سخت کار می کنند، برخی از آنها دارای معلولیت 
هســتند و برخی هیچ کمکی دریافت نمی کنند. 
دیگر بس اســت. ما اکنون بــه نمایندگانی نیاز 
داریم که شرایط خودمان را داشته باشند.« »»ما 
از مالیات خســته شده ایم، از رئیس جمهوری که 
به فکر مردم نیســت و تنهــا در پی مال اندوزی 
است بیزاریم«، »گرســنگی زندگی ما را سخت 
کرده، برخی اوقات حتی یک یورو هم در بســاط 
نیســت اما کمکی دریافت نمی کنیم.. باید بگویم 

متاسفم از اینکه فرانسوی هستم متاسفم.«،»من 
در جنبش مه ۱96۸ حضور داشتم. حاا هم برای 
انجام مجدد آن آماده ام. زیرا آنها به خواسته های 
ما تن نمی دهند. ما نیز تسلیم نمی شویم.«، »من 
برای خرید های روزانه به سوپرمارکت می روم تا از 
تخفیف های پنجاه درصدی اســتفاده کنم. تاریخ 
مصرف این محصول را می بینید؟ من به ســرعت 
آن را در فریزر می گذارم. زیرا تاریخ مصرفش رو به 
اتمام است«،»دیگر استطاعت ازم برای پرداخت 
قبــض گاز و برق را ندارم به همین دلیل در خانه 
اغلب چراغ ها خاموش اســت و درجه شــوفاژ در 
پایین ترین حد قرار دارد«. »دچار افسردگی شده ام. 
حتی قبا به خودکشی هم فکر کردم، گفتم خودم 
را بکشم تا مشکات تمام شود. «، »اینجا فرانسه 
نیســت.، فرانسه هرگز اینگونه نیست. اینجا ما را 

سرکوب می کنند، در حالی که هیچ کاری انجام 
نداده ایم«، »این جنبش فوق العاده اســت، زیرا ما 
برای آزادی مبارزه می کنیم«، »ما نمادی از چهره 
واقعی فرانسه هستیم؛ چهره ای که بازتاب خشم، 
ترس، تحقیر و نابرابری اجتماعی است«، »هدف 
تنها ماکرون نیست. او آخرین قطره جریان است. 
بدبختی ما از زمان میتران تا حال ادامه دارد. من 
تعطیات ندارم. کفش نمی خرم. جوراب و شلوار 
چسبان نمی پوشم، زیرا توان خریدش را ندارم. این 
طبیعی نیست«، »این جنبش می تواند نه تنها در 
فرانسه بلکه در دیگر کشورهای اروپایی گسترش 

یابد و مردم را به خیابان ها بکشــاند. زیرا ما دیگر 
نمی خواهیم مردمی ستم دیده و سرکوب شده باقی 
بمانیم«،»ما نمی خواهیم کسی جنبش ما را به نام 
خــود مصادره کند. ما رهبر جنبش نمی خواهیم. 
انقاب فرانســه با جنگ آرد آغاز شد. اکنون این 

جنگ برای ما، جنگ مالیات سوخت است.«
پاسخ دولت به اعتراضات

رئیس جمهوری فرانســه سه روز پس از آغاز 
اولین اعتراضات »جلیقه زرد «ها در سفری رسمی 
بــه بلژیک، به آن واکنش نشــان داد و بدون نام 
بردن از جنبش »جلیقه زردها« اعام کرد: »تنها 

با گفت و گو و ارائه توضیحات اســت که می توان 
به ایــن اعتراضات پایان داد. دولت اکنون با یک 
جنبش اعتراضی مواجه شده است. ما باید با یک 
روحیه جمعی مسئول باشیم«. رئیس جمهوری 
فرانسه درباره اســتراتژی دولت اینگونه توضیح 
داد: »هدف در واقع، افزایش مالیات بر سوخت های 
فسیلی به منظور کاهش آلودگی هوا است، ولی 
در عین حال برای اقشــار کم درآمد، کمک هایی 
برای خرید خودروهای کم آاینده در نظر گرفته 
خواهد شد. « با ادامه اعتراضات، ماکرون موضع 
سخت تری در پیش گرفت و در حساب توئتیری 
خود خشونت ناشی از اعتراضات را محکوم کرد و 
با اعام اعزام ارتش برای برقراری نظم، از معترضان 
»جلیقه زرد« خواست تا به قانون احترام بگذارند. 
وی همچنین تاکید کرد که در مقابل معترضان 

عقب نشــینی نخواهد کرد. امــا زمانی که دولت 
دید سرکوب و دستگیری معترضان دیگر جواب 
نمی دهد در نهایت به این نتیجه رســید که باید 
به طور مســتقیم با مردم سخن بگوید. »ادوارد 
فیلیپ« نخست وزیر فرانسه، در سخنانی اعام کرد: 
»ده ها هزار فرانسوی از سه هفته پیش با تجمع در 
میدان ها، بزرگراه ها، مراکز تجاری و یا خیابان های 
بسیاری از شهرها خشم خود را ابراز کردند. برای 
ندیدن و نشنیدن این اعتراض باید کور و کر بود.« 
نخست وزیر فرانسه در ادامه گفت: »پس از شنیدن 
سخنان بخش عمده ای از نمایندگان جنبش که 

طی روزهای اخیــر با آنها گفت و گو کردم، اعام 
می کنــم که اجرای طرح مالیات بر ســوخت به 
مدت شــش ماه به حال تعلیــق در می آید.« در 
ادامه نیز دولت تصمیــم گرفت طرح مالیات بر 
ســوخت را کاما لغو کند. یک ماه پس از شروع 
بحران و  برای جلوگیری از وقوع انقاب، ماکرون 
نیز بااخره مجبور شد سکوت خود را بشکند وی 
گفت »بی شــک، پاسخ های ما طی یکسال و نیم 
گذشته به اندازه کافی سریع و قانع کننده نبودند 
و من ســهمی از این مســئولیت را می پذیرم. ما 
خواهان فرانسه ای هستیم که هر کس بتواند در 

آن با شــغل و کار خود زندگی شایسته ای داشته 
باشد. ما در این جهت بسیار کند حرکت کردیم. 
من تمایل دارم ســریع و به صورتی محسوس به 
این مسئله بپردازم. از دولت و پارلمان می خواهم 
آنچه ازم اســت را انجام دهند تا هر کس بتواند 
از ابتدای سال آینده بوسطه درآمد خود، زندگی 
بهتری داشته باشد. حداقل دستمزد از سال ۲۰۱9 
ماهانه ۱۰۰ یورو افزایش خواهد یافت، بدون آنکه 
هزینه ای اضافی برای کارفرمایان داشــته باشد.« 
وی در جدید ترین اظهار نظر خود نیز خواســتار 

گفت و گوی ملی در فرانسه شده است.
واکنش جلیقه زردها 

به نظر می رسد که این عقب نشینی ها بسیار 
دیر صورت گرفته، بــه نحوی که برای خاموش 
کردن اعتراض ها غیر موثر است. این ژست ها در 
عوض، آتش خشم معترضان را شعله ورتر کرده 
اســت. اگرچه برخی از جلیقه زردها تمهیدات 
ماکرون را »اولین قــدم مثبت« ارزیابی کردند، 
اما بیشــتر جلیقه  زردها اعام کردند از اظهارات 
ماکرون ناامید شده اند و به اعترضات خود ادامه 

خواهند داد.
»رئیس جمهور ثروتمندان«، »پرت و ناآگاه از 
جامعه« که »خرده چیزی به فرانسوی ها پیشنهاد 
می کند« و »نمی خواهد جهت سیاســت هایش 
را تغییــر دهد«، از جملــه عبارت هایی بود که 
اپوزیســیون در واکنش به سخنان ماکرون علیه 
او استفاده کردند. جناح راست افراطی فرانسه به 
رهبــری مارین لوپن، ماکرون را پرت و ناآگاه از 
جامعه ارزیابی کرده است که حاضر نیست مدل 
اقتصادی و سیاسی مورد نظرش را تغییر دهد..

جمهوری خواهان فرانســه که جناح راســت را 
شامل می شوند، تمهیدات ماکرون برای افزایش 
حداقــل دســتمزد را تبدیل جامعــه به جامعه 
حداقل حقوق ارزیابی کرده و گفتند که ماکرون 
تنها خرده چیزهایی برای خاموش کردن خشم 
فرانسوی ها به آنها پیشنهاد می کند و این اقدامات 
را ناکافی ارزیابی کرده اند».ژان لوک مانشون« 
رهبر حزب چپگرای »فرانســه تسلیم ناپذیر«، 
ماکرون را با عبارت »رئیس جمهوری ثروتمندان« 
مورد خطاب قرار داده و گفت تمام تمهیداتی که 
ماکرون در ســخنرانی خود اعام کرد از جیب 
مالیات دهندگان معمولی و بیمه شدگان پرداخت 
خواهد شد و نه از جیب ثروتمندان بزرگ.حزب 
سوسیالیت فرانســه به رهبری »اولیویه فور« با 
انتقاد از ماکرون گفت: »او مسیر سیاست هایش 
را تغییــر نداده و پیشــنهاد او به عنــوان ابتکار 
جدید، همان سیاست سارکوزی است. سیاست 
حذف مالیات از ساعات اضافه کاری معنایش این 
است که فشار به بیکارها و بازنشسته ها افزایش 

می یابد.«
بحران لیبرالیسم

شماری از کارشناسان معتقدند بحران امروز 

فرانســه که به سرعت در حال گسترش است و 
بر اســاس برخی گزارش ها، بــه بلژیک، هلند و 
مجارستان نیز رسیده و به بحران لیبرالیسم در 
اروپا تبدیل شــده اســت. تفکری که به طبقات 
زیرین و فرودست جامعه توجهی نمی کند، تفکری 
که اصالت را به ســود و سرمایه می دهد، تفکری 
کــه در آن اصالتی بــرای عدالت به خصوص در 
حوزه اقتصاد وجود ندارد. در اروپا به بن بســت 
رســیده و نشانه های آن، در خیابان های پاریس، 
مارسی، بروکسل و.. قابل مشاهده است. به نوشته 
خبرگزاری فرانسه، ماکرون»با امواج فزاینده خشم 

مردمی روبه رو شده است. خشمی که ریشه آن 
را باید در گســترش نابرابــری و کاهش عدالت 
اقتصادی در فرانسه جســت وجو کرد«. فیگارو 
نیز نوشــته اســت: »آنچه در فرانسه روی داده، 
اتفاقی گذرا نیســت، بلکه جنبشــی است که از 
اعماق برمی خیزد و تمام کشــور را درمی نوردد. 
کشوری که له شدن طبقات متوسط خود را در 
نظر نمی گیرد، به کژراهه می رود و می تواند گرفتار 
نیروهای افراطی شود«. روزنامه لیبراسیون نیز از 
دولت فرانسه به عنوان کشتی بی ناخدا یاد کرده 
و نوشته است »اعتراضات جاری در فرانسه علیه 
فقر با همدردی و همبســتگی مردم این کشور 
روبه رو شده است.« دیوید آندلمن پژوهشگر مرکز 
امنیت ملی در دانشگاه فوردهام آمریکا در تشریح 
این وضعیت می گوید؛:»فرانسه به دو بخش تقسیم 
شده است؛ یکی فرانسه ثروتمندان که دولت نیز 
با آن همراه اســت و یکی فرانسه فقرا که دولت 
نه تنها آنها را رها کرده، بلکه سیاست هایی را در 
پیش گرفته که فشار را بر این قشر افزایش داده 

و به سود ثروتمندان تمام می شود.« 
بسیاری این جنبش را مخدوش، مبهم و بدون 
ســر می دانند که با همان سرعتی که اوج گرفته 
ممکن است فرو بشــیند اما هستند کسانی که 
نسبت به گسترش آن هشدار می دهند. »ریچارد 
هاس« رئیس شــورای روابط خارجی آمریکا، در 
توییتی به بروز تغییر و تحوات ســریع در قاره 
اروپا و در هم ریختن اوضاع در برخی کشورهای 
مهم این منطقه اشاره کرده و آن را »تکرار تاریخ« 
خوانده است. وی می نویسد: »اروپا به سرعت از 
پایدارترین منطقه جهان، در حال تبدیل شدن 
بــه منطقه  ای غیرپایدار اســت. پاریس در آتش 
می ســوزد و پایان عصر آنگا مرکل صدر اعظم 
آلمان فرا رســیده اســت. ایتالیا در حال بازی 
خطرناک با اتحادیه اروپا بوده و روســیه در حال 
تجزیه اوکراین اســت. انگلیــس نیز با برگزیت 
مشغول شده و در مجموع، تاریخ در حال تکرار 
شدن اســت.«. به گفته کارشناسان بحرانی که 
امروز فرانســه با آن دســت و پنجه نرم می کند 
بحران فراموش شــدگان است. بحرانی است که 
در در طول سال ها متراکم شده و حاا بیرون زده 
است. شهروندانی که بحران هویت دارند خود را 
اروپایی یا فرانسوی نمی دانند. پاسخ های اقتصادی 
نیز به این جنبش شاید بتواند به عنوان مسکنی 
بر این درد باشــد و این زخم چرکین دیر یا زود 

بار دیگر از جای دیگر سر باز می کند..
آینده جنبش

جلیقه زردها شــنبه گذشــته و بعد از همه 
عقب نشینی ها و حتی دعوت دولت به گفت و گوی 
ملــی و تهدید معترضان به برخورد خشــن تر، 
هشــتمین گام خود را خشــن تر و پــر فروغ تر 
برداشتند که این به خوبی نشان می دهد ظاهرا 
این جنبش قرار نیست به این زودی ها فروکش 
کند. تا کنون این جنبش ۱۰ کشــته و نزدیک 
به ۸۰۰۰ نفر زخمی و دســتگیری داشته و ۱۰ 
میلیارد یورو نیز خسارت به اقتصاد فرانسه وارد 
کرده است. در مورد اینکه جلیقه زردها در روزها 
و هفته های آینده به چه سمت و سویی خواهند 
رفت نیز بین کارشناسان اختاف نظر است. برخی 
معتقدند جنبش جلیقه زردها جنبشی بی سر بوده 
و زود فروکش خواهد کرد. برخی هم می گویند 
با توجه به آشوب های روزهای گذشته، احتمال 
پیوستن حاشیه نشــین ها به این جنبش، سوار 
شدن جریانات افراطی بر آن و گسترده تر شدن 
اعتراضات وجود دارد. فیگارو در این باره نوشته 
اســت: »جلیقه زردها، پس از تظاهرات خود در 
پاریس، اینک سخنان ناهمگون و متضادی در بارۀ 
آیندۀ جنبش خود بر زبان می آورند. در حالی که 
برخی از سخنگویان آنان، بر ارادۀ گفت و گو تاکید 
دارند و هر گونه وابستگی سیاسی را انکار می کنند 
و خواستار اخذ تصمیم بر اساس پیشنهادات دولت 
و بررسی آنها هستند، برخی دیگر، همگان را به 
گردهمائی دیگری در روز شنبۀ آینده در پاریس 
فراخوانده و پایگاه خبری ویژه ای به اسم »صفحۀ 
رســمی جلیقه زردها« در فضای سایبری ایجاد 
کرده اند.« یکی از ســخنگویان این جنبش، در 
گفت و گو با فیگارو، کســانی را که از حاا دعوت 
به تظاهرات بعدی می کنند، به سوءاســتفاده از 
احساســات و مطالبات متهم می کند. اخیرا در 
برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز مثل ایتالیا، 
مجارستان، بلژیک اتریش و صربستان، معترضان 
به تقلید از جلیقه زردها به خیابان ها ریخته اند. 
بایــد منتظر بود و دید فرجــام این جنبش چه 
خواهد شــد؛ آیا این جنبش دچار انشقاق شده 
و فروکش خواهد کرد؟ یا روز به روز شــعله های 
آتشی که جلیقه زردها روشن کردند در فرانسه 
و سایر کشورهای غربی شعله ورتر خواهد شد. و 
در نهایت اینکه پاســخ ماکرون چه خواهد بود؛ 

استعفا یا ادامه سرکوب؟

 در میان جلیقه زردها از هر طیف و طبقه اجتماعی از 
دانشجو، دانش آموز، پرستار، کارمند، کارگر، راننده 

کامیون، معلم و خدمتکار حضور دارد

سید محمد امین آبادی



ورزشی

سرویس ورزشی-
فدراسیون فوتبال در شرایطی مجمع را لغو کرد 
که از ابتدا هم برگزاری این مجمع با توجه به همزمانی 

با جام ملت های آسیا بعید به نظر می رسید. 
در حالــی که قرار بود مجمع فدراســیون فوتبال دیروز 
چهارشــنبه برگزار شود اما سه شنبه شب سایت فدراسیون 
اعام کرد این مجمع »با درخواست تعدادی از اعضای مجمع 
و همچنیــن ماحظه شــرکت تیم ملی فوتبــال جمهوری 
اســامی ایران در رقابت های جام ملت های آسیا و ضرورت 

تمرکز همه جانبه بر موفقیت تیم ملی« لغو شد.
برنامه ریــزی بــرای برگزاری این مجمــع و لغو آن ۲۴ 
ســاعت قبل از برنامه اعام شده از چند جهت قابل بررسی 
اســت. با باا گرفتن بحث بازنشســته ها در فوتبال و فشار 
نهادهای نظارتی و قانونگذار، اعضای بازنشسته هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال مکلف به ترک پست هایشان بودند. قرار 
بود مجمع فدراسیون فوتبال هم به همین بهانه برگزار شود 
تا درخصوص ثبت نام نامزدهای جدید برای احراز پست های 

خالی شده تصمیم گیری شود.
تعــدادی از اعضای بازنشســته هیئت رئیســه از همان 
ابتدا مقابل این قانون سرســختی نشان دادند و در جلسات 
خصوصی اعام کردند از ِسمت هایشــان کنار نمی روند. این 
در حالی بود که مهدی تاج رئیس  فدراسیون فوتبال توانست 
مجوز ادامه فعالیتش را بگیرد تا شرایط تیم ملی تحت تاثیر 
تغییرات قرار نگیرد ولی برای ســایر اعضا، استثنایی وجود 

نداشت.
ابتدا عنوان شــد مجمــع دی ماه فدراســیون فوتبال 
برای انتخاب جایگزین های اعضای بازنشســته و مســتعفی 
برگزار می شــود اما به مرور زمان و در خبرهایی که ســایت 
فدراســیون فوتبال منتشر می کرد، عنوان شد دستور جلسه 

این مجمع »عادی«، گزارش عملکرد فدراسیون فوتبال ۹۷-
۹۶، پیش بینی برنامه و بودجه فدراســیون ســال ۹۸-۹۷ و 
گزارش صورت های مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۹۷ بوده است. 
موضوعی که به خودی خود بحث بازنشســته ها را در سایه 

قرار می داد.
آذری: برگزاری مجمع منافاتی با بازی تیم ملی نداشت

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن به عنوان یکی 
از اعضای مجمع فدراســیون فوتبال در این باره گفت: ســه 
شنبه شــب و ســاعت ۲۱:۲0 با بنده تماس گرفته و اعام 
کردند که مجمع لغو شــده اســت. علت آن را پرسیدیم که 
گفتند در اطاع ثانوی تاریخ جدید مجمع را اعام می کنیم.

وی درخصوص اینکه در اطاعیه  فدراسیون  اشاره شده 

مجمع عمومی فدراســیون به علت حضور تیم ملی در جام 
ملت ها لغو شــده است تا تمرکز تیم ملی از بین نرود، گفت: 
من فکر می کنم از ابتدا برگزاری مجمع در این تاریخ اشتباه 
بود، اما منافاتی نداشــت. تنها موضوعــی که در این زمینه 
وجود دارد، این است که اکنون تمام هم و غم ما نتیجه گیری 
تیم ملی اســت و در این بین مهدی تاج و سایر دوستان هم 
بــرای حمایت از تیم ملی در امــارات بودند. از این نظر فکر 
می کنم تمرکز ازم برای برگزاری مجمع نبود، چون مدیریت 

مجمع تمرکز و انرژی زیادی می خواست.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن و یکــی از اعضای مجمع 
فدراســیون فوتبال در واکنش به این سؤال که آیا ممکن بود 
به دلیل حضور تیم ملی در جام ملت ها برخی موارد در مجمع 

لحاظ نشود، خاطرنشان کرد: به نظرم وقتی تمرکز ازم وجود 
نداشته باشد، نمی توان همزمان روی دو موضوع تمرکز کرد. 
از این جهت فکر می کنم اولویت همه ما اکنون باید موفقیت 

تیم ملی باشد و مجمع در زمان بهتری برگزار شود.
چرا 19 دی به عنوان زمان برگزاری مجمع اعام شد؟

نکته مهمی که در صحبت های آذری نیز به آن  اشــاره 
شــد این بود که مسئوان فدراســیون فوبتال از ابتدا اطاع 
داشــتند که ۱۹ دی ماه زمان برگزاری دیدارهای تیم ملی 
اســت.آنها با علم بر این موضــوع ۱۹ دی را به عنوان زمان 

برگزاری مجمع انتخاب کردند. 
دیروز خبرگزاری مهر در گزارشــی مدعی شد: »در نظر 
گرفتن تاریــخ ۱۹ دی برای مجمع باتوجه به همزمانی جام 
ملت های آســیا و برگزاری دیدارهای تیم ملی جای ســؤال 
داشــت و از همان زمان اعام تاریخ مجمع، به نظر می رسید 
که فدراســیون فوتبال همین تاریخ و بازی هــا را به عنوان 
دستاویزی برای تحت تاثیر قرار دادن مجمع به کار می گیرد.
با بررســی این مســائل می توان اینطور برداشــت کرد 
که فدراســیون فوتبال به دنبال خریدن زمان بیشتر است. 
هیئت رئیسه که حمایت هیئت های استانی را هم پشت خود 
دارد، با علم به برگزاری جام ملت های آســیا، ســقف تاریخ 
برگزاری مجمع )۱۹ دی( را برای پشت سر گذاشتن التهابات 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان در نظر گرفت تا به یکباره 

همین تاریخ را هم لغو کند.«
باید دید مقاومت بازنشسته های فدراسیون تا کجا ادامه 
خواهد داشــت. آیا سرنوشت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
با نتایج تیم ملی در جام ملت ها و قهرمانی در این مسابقات 
تغییر می کند؟ آیا هیئت رئیســه در انتظار این اســت تا با 
قهرمانی احتمالی تیم ملی در آسیا، فشار قانون بازنشسته ها 

را از روی دوشش بردارد؟

وضعیت نامشخص اعضای هیئت رئیسه

مجمع فدراسیون فوتبال شبانه لغو شد 
مقاومت بازنشسته ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟!

*در نخستین روز از مســابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا که در 
جاکارتا اندونزی در حال برگزاری است، نمایندگان ایران در چهار ماده به رقابت 
پرداختند.ایران پس از یک دوره غیبت امسال تصمیم گرفت در ماده المپیکی 
تعقیبی تیمی و در هر دو رده جوانان و بزرگســاان نماینده داشــته باشد که 
البتــه تیم ایــران در هر دو رده موفق به صعود به دور بعد نشــد، با این حال 
تیم ایران در رده بزرگســاان توانســت رکورد ایران را ۲ ثانیه جا به جا کند.
در ماده تعقیبی تیمی بزرگســاان ایران با ترکیب محمد رجبلو، بهنام آرین، 
امیر حســین جمشیدیان و حســین ناطقی در مرحله مقدماتی ششم شد و 
موفق به صعود به دور بعد نشــد،اما رکابزنان با ثبت زمان ۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه 
و ۶50 هزارم ثانیه رکــورد ملی را ۲ثانیه ارتقا دادند.رکورد ایران پیش از این 
۴دقیقه و ۱۴ ثانیه بود که دربازی های آســیایی ۲00۶ دوحه به ثبت رسیده 
بود.تیم های کره جنوبی و ژاپن برای مدال طا و قزاقســتان و چین برای برنز 

رقابت خواهند کرد.
*بازیکنان ۳۲ کشور جهان برای حضور در بیست و هشتمین دوره مسابقات 
بین المللی بدمینتون فجرکاپ ایران گرامیداشــت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب، اعام آمادگی کردند.بدمینتون بازان کشورهای اسپانیا، تایلند، اردن، 
هنــد، پرتغال، بلغارســتان، جمهوری چک، مولداوی، ویتنــام، مالت، ترکیه، 
مالزی، ایتالیا، اندونزی ، آذربایجان، اوکراین، میانمار، سنگاپور، لهستان، هلند، 
لوگزامبورگ، اتریش، روسیه، چین، سریانکا، ارمنستان، مجارستان، پاکستان، 
اســتونی، ایســلند، موریس و ایران برای حضور در این رقابتها اعام آمادگی 
کردند.این دوره از مسابقات در روزهای پانزدهم لغایت هجدهم بهمن ماه سال 
جاری با جوایز ۲5 هزار داری در قسمت یک نفره و دونفره با حضور بازیکنان 

خارجی و داخلی در شهرستان کرج برگزار می شود.

خواندنی از ورزش ایران

شهید مدافع حرم »محمدحسین حمزه«
وایت مطلقه فقیه 

عین وایت امام زمان )عج( است
محمد حسین در ۱5 اسفند ۱۳۶5 مصادف با پنج 
رجب ۱۴0۷ هجری قمری چشــم به جهان گشود. در 
همان نوزادی به بیماری ســختی مبتا شد که سه بار 
عمل جراحی شد. محمدحسین در شرایطی به دنیا آمد 
که دو دایی شــهید و یک عموی اسیر در دست بعثیان 
خاطراتش را رقم می زد. پدرش پاسدار، رزمنده و جانباز؛ 
مادرش، خواهر دو شــهید، که همین امر باعث شــد با 

فرهنگ ایثار و شهادت رشد کند. مراحل تحصیل را تا دیپلم به پایان رسانید 
ســپس به کسوت لباس سبز قامتان پرافتخار سپاه درآمد. بار اول در سال ۹۴ 
به مدت ۳ ماه در سوریه حضور داشت. برای بار دوم هم داوطلبانه ، عازم منطقه 
حلب ســوریه شد و مسئولیت فرماندهی گروهان را در خط پدافندی به عهده 
گرفت که سرانجام در صبح پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹5 مصادف با ۶ رجب 
)در ایام سی امین سالروز وادتش به قمری( ساعت ۸:۳0 بر اثر اصابت گلوله 
توپ ۱0۶ دشــمن، به درجه رفیع شــهادت نائل آمد فرازی از دل نوشته های 
شــهید: مراقب دشمنی دشمنان و منافقان باشــید چرا که شما هرزمان که 
توانستید خصلت گرگ و روباه و خوک را عوض کنید می توانید دشمنی آمریکا 
و انگلیس و آل سعود را هم از بین ببرید؛ بدانید وایت مطلقه فقیه عین وایت 
زمان)عــج( و پیامبر اعظم )ص( و وایت خداوند اســت؛ هرکس که این  امام 
وایت را در آشــکارا و پنهان قبول ندارد و فکر می کند که دیکتاتوری اســت؛ 
بدانید که با این کار تمام زندگی خود را زیر سؤال برده و زندگیش باطل و بر 
باد فنا استوار است. عزیزان و همکاران گرامی بروید با وایت مطلقه فقیه آشنا 
شــوید و با ریشه و وجود آن شناخت پیدا کنید و گرنه بدانید اگر آشنا نشوید 

دیر یا زود پایه های اعتقادتان متزلزل می شود و نابود می شوید.

حدیث دشت عشق

حضور فرهاد مجیدی و فتحی در تمرین استقال 
دســتیار جدید وینفرد شفر و مدیرعامل باشگاه استقال در محل تمرین 

این تیم حضور پیدا کردند.
تمرین دیروز اســتقال پس از پایان اعتصاب بازیکنان این تیم از ساعت 
۱۱ در زمین شــماره دو ورزشــگاه آزادی و پشت درهای بسته برگزار شد.در 
همین راستا بازیکنان و کادرفنی اســتقال در محل تمرین حاضر شدند که 
فرهاد مجیدی، کاپیتان پیشــین و مربی جدید اســتقال برای نخستین بار 
در تمرین حضور پیدا کرد. مجیدی پس از حضور در رختکن، مورد اســتقبال 
حاجیلو، شفر، رحمتی، حیدری و دیگر اعضای رختکن قرار گرفت و حتی در 
نخستین تمرین خود در استقال پا به پای بازیکنان این تیم دوید و بازی کرد.
امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقال در نخستین تمرین این تیم پس 
از پایان اعتصاب بازیکنان گفت: ســال نو میادی و تولد چند تن از بازیکنان 
و اعضای تیم را تبریک می گویم. مشــکات شما را می دانم و درک می کنم. از 
شــنبه بعد از بازی پدیده دنبال رفع مشکات بودیم و روز گذشته بحث مالی 
ما حل شــد و از امروز)دیروز( حواله ها صادر می شود. ما همچنان پیگیر کارها 
هستیم تا شما تنها به تمرین فکر کنید و روحیه باایی داشته باشید. به همه 
خسته نباشــید می گویم و از صبوری شما تشکر می کنم. از آقای رحمتی که 
در این مدت کنار من بود تشکر می کنم که همه جا کنار من بود و تاش کرد 
تا مشــکات حل شود. او افزود: نظر شفر اضافه شدن دو نفر به کادرفنی بود. 
مارتین فورکل به زودی به جمع ما اضافه می شــود. او تجربه خوب و مدرک 
باای مربیگری از یوفا دارد و می تواند کمک تیم باشد و در زمینه تیم های پایه 
نیز به ما کمک می کند. فرهاد مجیدی نیز ســرمایه، اسطوره و ذخیره باشگاه 
است و با پیشنهاد شفر به تیم ما اضافه شد تا بتوانیم از توانایی فنی او استفاده 
کنیم. ایشــان مدارج باای مربی گری را طی کرده و اکنون در کنار شفر، یکی 
از بزرگ ترین مربیان فوتبال ایران است. شفر بزرگ ترین مربی تاریخ استقال 
است و کسی مانند او نداشتیم. کمپ به زودی آماده می شود و جمعه یا شنبه 
به اردو می رویم. در حال مذاکره هســتیم تــا بازیکنان مورد نظر کادرفنی به 

کمپ ما اضافه شوند.
آغاز فعالیت های باشگاه پاس از لیگ دسته اول

حسین فرکی پیش کسوت باشــگاه پاس و سرمربی فعلی باشگاه پیکان 
درخصوص دیدار با وزیر ورزش و بحث احیای باشگاه پاس گفت: با هماهنگی 
آقای گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و به همراه بخشی از 
پیشکســوتان باشگاه پاس همانند آقایان شاهرخی، حبیبی، قاسمی، نصیری، 
قفل ســاز، مالکیان و... به دیدار وزیر ورزش رفتیم و صحبت هایی برای احیای 
باشگاه پاس انجام دادیم و قرار شد در رأس هرم که وزیر ورزش حضور دارد با 
همکاری سردار اشتری فرماندهی نیروی انتظامی، مهدی تاج رئیس فدراسیون 
فوتبال و رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران این باشگاه را 
احیا کنیم، همچنین یک کارگروه تشکیل شد و آقایان داورزنی، گل محمدی 
و من در این کارگروه عضو شدیم تا تاش ها را برای احیای باشگاه پاس انجام 

دهیم و قرار است از لیگ دسته اول این کار را آغاز کنیم.
رونالدو : ۲۰۱۹ به تیم ملی برمی گردم

ستاره پرتغالی یوونتوس زمان بازگشت خود به بازی های ملی را اعام کرد.
 کریســتیانو رونالدو چند ماه است که برای تیم ملی کشورش به میدان 
نمی رود. او زمان بازگشــت خود به تیم ملی را اعام کرد و گفت: اینکه برای 
مدتی پیراهن تیم ملی کشــورم را بر تن نکردم تصمیم درستی بود اما امسال 
به بازی ملی برمی گردم. او درباره پیوســتن به یووه گفت: همه در یوونتوس از 
من استقبال خوبی داشــتند و خوشحالم که در این تیم بزرگ بازی می کنم.
رونالدو درباره این ســؤال که چه زمانی از فوتبال خداحافظی می کند، گفت: 
نمی دانم کی دوران فوتبالی من تمام می شود. خوشبختانه در شرایط خوبی به 

سر می برم و می خواهم چند سال دیگر حضور داشته باشم.
برنامه بازی های تیم امید در راه صعود به المپیک

برنامه رســمی دیدارهای تیم فوتبال امید ایران در مرحله نخست از دور 
مقدماتی بازی های قهرمانی زیر ۲۳ ســال آسیا به منظور حضور در المپیک 

۲0۲0 اعام شد.
بازی های گروه ســوم مرحله مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا از روز 
دوم فروردین ماه با حضور تیم های فوتبال امید ایران، عراق، یمن و ترکمنستان 
در ورزشــگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شــد.برنامه و ساعت برگزاری 

مسابقات به این شرح است:
دوم فروردین 1398 

*عراق..............................................................................................یمن)ساعت ۱5:۴5(
*ایران................................................................................ترکمنستان)ساعت ۱۸:۴5(

چهارم فروردین
*ترکمنستان................................................................................عراق)ساعت ۱5:۴5(
*ایران............................................................................................. یمن)ساعت ۱۸:۴5(

ششم فروردین
*ترکمنستان................................................................................ یمن)ساعت ۱5:۴5(
*ایران.............................................................................................عراق)ساعت ۱۸:۴5(

اعام اسامی بازیکنان دعوت شده 
به اردوی تیم ملی فوتسال

اســامی بازیکنان دعوت شــده به یازدهمیــن اردوی تدارکاتی تیم ملی 
فوتسال کشورمان اعام شد.

اردوی آماده ســازی تیم ملی فوتسال کشــورمان از ۲۲ دی ماه در مرکز 
ملی فوتبال آغاز می شــود. محمد ناظم الشریعه، ســرمربی تیم ملی فوتسال 
اســامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیمش را به شرح زیر اعام کرد:مسلم 
اوادقباد، سعید افشار، علیرضا جوان از باشگاه گیتی پسند اصفهان )اصفهان(، 
سعید مومنی و مرتضی عزتی از باشگاه مس سونگون ورزقان تبریز )آذربایجان 
شرقی(، بهزاد عظیمی از باشگاه ملی حفاری ایران و سجاد مسیحی از اهورای 
بهبهان )خوزستان(، مهرداد قنبرزاده از باشگاه آذرخش بندرعباس )هرمزگان(، 
میثم خیام و محســن محمدزاده از باشگاه مقاومت البرز )البرز(، سینا پرکاس 
و مراد ناظری از باشــگاه شهروند ســاری )مازندران(، علی رستمی و مسعود 
محمدی از باشگاه فرش آرای مشهد )خراسان رضوی(، سیدابوالفضل حسینی 
از باشــگاه پارسیان شــهر قدس و طاها نعمتیان از باشــگاه مقاومت قرچک 

)تهران( و مهدی کریمی از باشگاه سن ایچ ساوه )مرکزی(.
این بازیکنان باید ســاعت ۱۴ روز شنبه ۲۲ دی ماه، خود را به کادر فنی 
تیم ملی در هتل المپیک معرفی کنند.اردوی فوق به منظور کســب آمادگی 
بازیکنان جهت حضور در دیدارهای دوستانه برابر صربستان برگزار می شود و 

تا روز ۲۴ دی ماه ادامه خواهد داشت.

فدراسیون جهانی وزنه برداری همچون سال های گذشته، امسال هم اقدام 
به انتخاب بهترین وزنه بردار سال کرد.

فدراسیون جهانی وزنه برداری با هدف انتخاب بهترین وزنه بردار سال ۲0۱۸ جهان 
اقدام به انتشار لیست کاندیداها کرد که نام سهراب مرادی قهرمان بازی المپیک و جهان 
نیز در بین برترین ها وجود دارد. ســهراب مرادی به همراه »یولــی ایراوان« از اندونزی، 
»لیئو ژیائو جون« از چین، »ســیمون مارتیروسیان« از ارمنستان و »اشا تااخادزه« از 

 )IWF( گرجستان برای کسب عنوان بهترین وزنه بردار مرد سال ۲0۱۸ جهان رقابت می کند. سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری
آخرین مهلت شرکت در این نظرسنجی را تا ۳۱ ژانویه )۱۱بهمن ماه( اعام کرده است.این انتخاب با رأی مردم انجام می شود و 

www.iwf.net/best-liters-۲0۱۸:کاربران می توانند برای ثبت رأی خود به لینک زیر مراجعه کنند

سهراب مرادی کاندیدای بهترین وزنه بردار جهان شد 

وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد که تیم ملی فوتبال ایران به فینال جام ملت های آسیا صعود کند.
مسعود ســلطانی فر در حاشیه جلسه هیئت دولت در رابطه با عملکرد تیم ملی فوتبال در جام ملت های آسیا عنوان 
کرد: تیم خیلی خوبی داریم و شروع خوبی هم در این رقابت ها داشتیم. امیدوارم در بازی های باقی مانده هم نتایج خوبی 
بگیرند.تیم ملی از حمایت همه ملت و دست اندرکاران ورزش برخوردار است و امیدواریم با همین حمایت ها، هماهنگی ها 

و عزم و اراده بتوانیم تا فینال این مسابقات پیش رویم.
وزیر ورزش و جوانان در رابطه با اینکه اختاف کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ سرمربیان تیم ملی و پرسپولیس 
در جام ملت های آسیا هم ادامه دار شده و آیا وزارت ورزش قصد ندارد تذکری به این افراد بدهد؟ افزود: بهتر است که همه 
انرژی را صرف حمایت از تیم ملی مان بکنیم و امیدوارم بتوانیم قهرمان شــویم. سلطانی فر در مورد پاداش ملی پوشان در 

صورت موفقیت هم گفت: برای تیم ملی پیش بینی پاداش کردیم.
وزیر ورزش درباره آخرین وضعیت حضور زنان در ورزشــگاه ها گفت: این کار در استادیوم های مختلف نیاز به ورودی 
مجزا، معبر و مکان مجزا و ســرویس و خدمات مجزا دارد. همه این امکانات در ورزشــگاه های مختلف وجود دارد و یا در 
کوتاه ترین زمان ممکن قابل فراهم کردن است. زیرساخت ها در این ارتباط کاما فراهم است و مشکلی برای ورودی مجزا، 
معبر و مکان مجزا و سرویس و خدمات مجزا نداریم. امیدواریم با گزارشی که برای دبیرخانه شورای عالی انقاب فرهنگی 
ارســال کرده ایم، کارهای کارشناســی در این ارتباط انجام و این مصوبه اصاح شود. امیدواریم که به مرور با فراهم شدن 

شرایط در مکان های مختلف ابتدا در بازی های ملی این موضوع را فراهم کنیم.

وزیر ورزش: امیدواریم تیم ملی فوتبال به فینال جام ملت های آسیا برسد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به ستایش از تیم ملی فوتبال ویتنام پرداخت و تاکید کرد که جام ملت های 
آسیا رقابتی قوی و بزرگ است و او و شاگردانش برای خوش گذرانی و تعطیات به امارات نیامده اند.

جدال تیم ملی فوتبال عراق با ویتنام با پیروزی ســه بر دو عراق به پایان رســید.کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران برای تماشای این دیدار به ورزشگاه رفت.

او درباره ویتنام گفت: ویتنام پیشــرفت زیادی داشته است. آنها نتایج خوبی کسب کرده اند و سرعت نقل توپ خوبی 
دارند. از فردا خود را برای دیدار با این تیم آماده می کنیم.

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: نتایج هفته نخست نشــان می دهد که احتمال هر غافلگیری وجود دارد و 
اگر می خواهیم که خوب نتیجه بگیریم باید با جدیت بازی کنیم. نتایج نشان می دهد که جام ملت های آسیا رقابتی برای 

خوش گذرانی و تعطیات نیست. ما در رقابت بزرگی قرار داریم.

کی روش: ما برای تعطیات و خوش گذرانی به امارات نیامده ایم 

صفحه ۹
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷

۳ جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۷

برتری خفیف ژاپنی ها در اولین گام با قضاوت فغانی
تیم ملی فوتبال ژاپن در نخستین دیدار خود در جام ملت های آسیا مقابل 
ترکمنستان به برتری دست پیدا کرد. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت های 
آسیا و از گروه ششم این بازی ها، تیم ملی فوتبال ژاپن دیروز از ساعت ۱۴/۳0 
به مصاف تیم ترکمنســتان رفت که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به ســود ژاپن 
به پایان رســید. آمانف )۲۷( و آتایف )۷۹- پنالتی( برای ترکمنستان گلزنی 
کردند و گل های ژاپن را هم یویا اوساکو )5۶ و ۶0( و ریتسو دوان )۷۱( به ثمر 
رساندند. قضاوت این دیدار برعهده علیرضا فغانی بود که محمدرضا منصوری 
و رضا سخندان وی را به عنوان دو کمک همراهی کردند. ژاپن در این مسابقه 
ابتدا از ترکمنســتان عقب افتاد و نیمه نخست را بازنده به رختکن رفت ولی 
در نیمه دوم به خودش آمد و توانست سه گل متوالی وارد دروازه ترکمنستان 
کند. ترکمن ها هم در دقیقه ۷۱ یکی از گل ها را با ضربه پنالتی جبران کردند 

تا اختاف گل هایشان با حریف به حداقل برسد.
جهانبخش: حاضرم به تیم کمک کنم

علیرضا جهانبخش، مهاجم تیم ملی در حاشیه تمرین دیروز بعدازظهر این 
تیم اظهار کرد: خدا را شــکر بعد از مدت طوانی که بیرون بودم و بدشانســی 
که داشتم تمرینات خودم را پشت سر گذاشتم و به طور کامل از امروز)دیروز( 
بــا تیم تمرین می کنم و اگر کادرفنی صاح بداند، حاضرم به تیم کمک کنم و 
از تمرین کنار سایر بازیکنان لذت ببرم. جهانبخش درباره دیدار عراق و ویتنام 
گفت: ما بازی را می دیدیم و کسی را نمی شود دست کم گرفت. بعضی تیم ها با 
انرژی مضاعف به این مسابقات می آیند و چیزی برای از دست دادن ندارند. ما از 
نحوه عملکرد ویتنام شوکه شده بودیم و انتظار چنین بازی را نداشتیم. کم ترین 
حق آنها یک امتیاز بود و ویتنام بدشــانس بود. برای ما فرقی نمی کند حریف 
مان چه تیمی باشد و با تمام قوا به میدان می رویم.این بازیکن تیم ملی درباره 
رقیبان اصلی ایران در جام ملت های آسیا گفت: رقیبان سنتی ما یعنی استرالیا، 
ژاپن و کره از مدعیان اصلی هســتند. عربستان و امارات هم می توانند در این 
جام نتیجه بگیرند. البته با بازی دیروز ویتنام ممکن است در این جام شگفتی 
هم داشته باشیم. ما هم هدف بزرگی داریم و در راستای آن تاش خواهیم کرد.

سرمربی هند: غول خفته  بیدار شده است
استفان کنســتانتین، سرمربی هند بعد از برتری تیمش حاا از آرزوهای 
بزرگ خود با این تیم گفت: با وجود همه چیزها باید بهتر و بهتر شویم. فوتبال 
هند خیلی جا برای بهتر شدن دارد و خیلی از مسائل مدیریتی و مربیگری در 
این تیم باید اصاح شود و بهبود یابد. اان مهم است که فوتبال هند در مسیر 
پیشــرفت به کار خود ادامه دهد. بااخره موفق شــدیم که برای فوتبال هند 
احترام بخریم و باعث شویم همه به فوتبال هند احترام بگذارند؛ غول خفته ای 

را که چهار سال پیش کشته و دفن شده بود زنده کردیم. 
تیــم ملی فوتبال هند باید در دومین دیدار خود در جام ملت های آســیا 
در حالــی برابر امارات میزبان قرار گیرد که با ۳ امتیــاز در صدر جدول قرار 
دارد و حتی تســاوی در این دیدار نیز می تواند مســیر صعود هندی ها به دور 
بعد را هموار کند. کنستانتین در پایان گفت: دو بازی خیلی سختی در پیش 
داریم. بازی با بحرین خیلی ســخت اســت و همه دیدیم که در بازی نخست 
چه بازی خوبی انجام داد. امارات هم میزبان رقابت هاســت و بازی با این تیم 
هم ســختی های زیادی خواهد داشت. سعی می کنیم هر دو دیدار باقی مانده 

خودمان را در این گروه ببریم و با قاطعیت راهی مرحله بعد شویم.
سرمربی ویتنام: می توانیم برابر ایران امتیاز 

به دست آوریم
تیم ملی فوتبال ویتنام با وجود بازی خوبی که برابر عراق به نمایش گذاشت، 
در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ تن به شکست داد. پارک هانگ سئو سرمربی ویتنام 
بعد از بازی گفت: با وجود آنکه بازی خوبی به نمایش گذاشــتیم اما در نهایت 
تن به شکست دادیم. بازیکنان ما از نظر فنی و بدنی خوب بودند. متاسفانه گل 
بدی در دقایق پایانی دریافت کردیم. عراق با وجود آنکه خوب نبود اما نســبت 
به ما بهتر ظاهر شد و شایسته پیروزی هم بود.او درباره بازی برابر ایران گفت: 
برنامه ما این اســت که برابر تیم قوی ایران حداقل یک امتیاز کسب کنیم. به 
خوبی برای آن دیدار آماده خواهیم شــد و حریف را بررسی خواهیم کرد. باید 
به خود اطمینان داشــته باشیم که می توانیم برابر ایران امتیاز به دست آوریم.

ســرمربی کره ای ویتنام در پایان گفت: با وجود آنکه جام ملت های آسیا رقابت 
بزرگی اســت و من به حضور در آن افتخار می کنم اما برای من رقابت خاصی 
نیست چرا که من ســابقه حضور در جام جهانی ۱۹۹۴ و ۲00۲ را دارم. جام 
ملت های آسیا نسبت به جام جهانی سطح پایین تری دارد و با این حال نهایت 

تاش خود را به کار می گیریم که در دیدار دوم بهتر ظاهر شویم.
کاتانچ: نیمکت نشینی طارق اشتباه بود

سریچکو کاتانچ ســرمربی اســلونیایی عراق بعد از بازی با ویتنام گفت: 
چنان کــه پیش از این هــم گفتم بازی راحتی برابر ویتنام نداشــتیم. ویتنام 
سرعتی نشــان داد و خوب ظاهر شد اما مهم این بود که توانستیم سه امتیاز 
را به دست آوریم. اشتباهاتی در این دیدار داشتیم که باید در دیدارهای بعدی 
برطرف کنیم. خوشحالم که توانستیم پیروزی در این دیدار را به دست آوریم.
او ادامه داد: در نیمه نخست عملکرد ضعیفی از خود نشان دادیم. در کارهای 
دفاعی خوب نبودیم و باید بهتر از این ظاهر شویم. از بازی خوب ویتنام شگفت 
زده نشــدم. به حریف احترام گذاشتیم و خوشــحالم که سه امتیاز را کسب 
کردیم. به تیم ویتنام به خاطر بازی خوبی به نمایش گذاشتند تبریک می گویم. 
نمی توانــم بگویم که در نیمه دوم خوش شــانس بودیم اما می توان گفت که 

خوش شانس تر از حریف بودیم. برای پیروز شدن به شانس هم نیاز است.
ســرمربی عراق درباره دیدار برابر ایران گفت: قبل از دیدار برابر ایران باید 
یمن را شکست دهیم. فعا به دیدار برابر یمن فکر می کنیم.او در پایان درباره 
طارق همام، بازیکن استقال که در این دیدار موفق به گلزنی شد، گفت: باید 
اعتراف کنم که او باید در ترکیب اصلی به میدان می رفت و نیمکت نشــینی 
او اشــتباه بود. طارق بازیکنی است که می تواند به سرعت حرکت کند و تیم را 

به سمت پیروزی سوق دهد.
سرمربی عربستان : امیدوارم با قهرمانی به خانه برگردیم

*خوان آنتونیو پیتســی سرمربی عربستان در نشست خبری بعد از بازی 
با کره شــمالی گفت: از نتیجه دیدار، برتری ۴ بر صفر و عملکرد تیم خود در 
دیدار نخست بسیار راضی هستم. خوشحالم که این پیروزی بزرگ را به دست 
آوردیم. امیدوارم که این نتیجه خوب انگیزه برای ما در ادامه بازی ها شــود.او 
ادامه داد: دیدار نخســت برابر کره شمالی آسان نبود چرا که این تیم به بازی 
دفاعی و بســته روی آورده بود. خوشحالم که توانستیم سبک بازی خود را به 
حریف دیکته کردیم و توانستیم این پیروزی ارزشمند را کسب کنیم. در این 
چند مدتی که در تیم ملی عربســتان بوده ام شــناخت بسیار خوبی به دست 
آورده ام و نقاط ضعف و قوت تیم را به خوبی می دانم. ســرمربی عربســتان در 
پایان گفت: امیدوارم که با قهرمانی به خانه برگردیم. برای رسیدن به این هدف 

بزرگ کار بسیار سختی پیش رو داریم و باید بسیار آماده باشیم.
آقاجانیان: ویتنام مستحق باخت نبود

 مارکار آقاجانیان در حاشیه تمرین دیروز تیم ملی در امارات درباره دیدار 
ویتنام و عــراق که به همراه کی روش و کروز از نزدیک دید، اظهار کرد: توقع 
نداشتیم که ویتنام این اندازه خوب باشد. همان طور که همه می دانند، ویتنام 
۱۳ بازی تدارکاتی برای آماده سازی در راه جام ملت ها داشته که شش تا از آنها 
در ماه گذشته بوده است، بنابراین با آمادگی کامل در این مسابقات حضور پیدا 
کردند. به نظر من دیروز هم مستحق باخت نبودند و می توانستند حداقل یک 
امتیاز را بگیرند. او افزود: بیشتر کارشناسان می گویند که عراق مدعی اول گروه 
ماســت. این گفته خیلی از کارشناسان است. این تیم نه تنها مدعی اول گروه 
است بلکه مدعی حضور در نیمه نهایی است. ضمن اینکه ما مقابل ویتنام بازی 
ســختی خواهیم داشت. ما می دانیم یک فینال دیگر مقابل این تیم داریم. باز 
هم می گویم که خیلی از کارشناسان می گویند، عراق مدعی اول گروه است. ما 
هم با ویتنام بازی سختی داریم که برای صعود به مرحله بعد تاش می کنیم.

مربی تیم ملی درباره شــرایط ملی پوشان گفت: همه بازیکنان تاش می کنند 
و همدلی خوبی دارند. آنها تمرینات خوبی داشــتند و خوشبختانه جهانبخش 
هم شــرایطش طوری است که می تواند با باقی ملی پوشان کار کند و می تواند 
مقابل ویتنام به میدان برود. بازیکنان با حمایت و همدلی بیشــتر و با تاش 
بیشــتر خود می توانند دل هواداران را شاد کنند ولی باز هم تاکید می کنم که 
فینال ما ویتنام اســت. باز هم من تاکید می کنم که تمام فکر و ذکر ما بازی 
ویتنام است و این دیدار یک فینال دیگر برای ماست. به جز بازی با ویتنام به 

موضوع دیگری فکر نمی کنیم.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

سرپرست فدراسیون کشــتی اعام کرد ممکن است تیم 
جوانان یا امید در جام جهانی کشتی آزاد شرکت کنند. 

پس از لغو حضور تیم ملی کشــتی آزاد در رقابت های جام جهانی 
روسیه، حاا بنی تمیم سرپرست فدراسیون می گوید شاید تیم جوانان 
به این مسابقات اعزام شــود. بنی تمیم در تازه ترین صحبت های خود 
اظهار داشــت: وقتی چندی پیش دودانگه به عنــوان نماینده ایران در 
کمیسیون فنی اتحادیه جهانی با من تماس گرفت، گفت ظاهرا تصمیم 

بر این اســت که 5 تیم برتر مســابقات جهانی و یک تیم منتخب جهان در جام جهانی حاضر شود. ما هم فهمیدیم چون 
جزو ۶ تیم نیستیم و نمی توانیم حضور داشته باشیم، گفتیم اصرار برای میزبانی فایده ای ندارد.

سرپرست فدراسیون کشتی ادامه داد: جالب این بود چند روز بعد از این اتفاق حاا روسیه، ما را برای حضور در جام 
جهانی دعوت کرد؛ در حالی که طبق روال گذشــته اتحادیه جهانی از تیم ها دعوت می کرد. ما نیز در نامه ای به اتحادیه 
جهانی بابت این اتفاقات توضیح خواســتیم. بنی تمیم در پاســخ به این سؤال که با توجه به اظهارنظر غامرضا محمدی 
غیبت آزادکاران ایرانی در جام جهانی قطعی شده، گفت: هنوز جوابی از اتحادیه جهانی نگرفتیم و هنوز به صورت کامل هم 
حضورمان در جام جهانی منتفی نیست. نظر کادرفنی بزرگساان این بود که این تیم در جام جهانی حضور نداشته باشد. 

با این حال ما به این فکر می کنیم که برای پشتوانه سازی تیم امید یا جوانان را به این رقابت ها اعزام کنیم.

احتمال حضور تیم جوانان در جام جهانی کشتی آزاد

آگهی انتقالی شرکت برج سازان امید 
سردشت سهامی خاص به شماره ثبت 

۱۹۰6 و شناسه ملی ۱۰86۲۱۲5۱۳8
به موجــب آگهــی تغییــرات شــماره 139730414447000537 مورخ 
1397/09/03 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/20 
مرکز اصلی شرکت برج ســازان امید سردشت سهامی خاص از واحد ثبتی 
شهرکرد به واحد ثبتی اصفهان به نشانی آدرس استان اصفهان، شهرستان 
خمینی شــهر، بخش مرکزی، شــهر درچه پیاز، دینان، کوچه شهید محمد 
علیجانــی]30[، خیابان نــواب صفوی، پاک0، طبقه همکف کد پســتی 
8431935795 انتقــال یافت و در این اداره تحت شــماره 61603 به ثبت 

رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
شناسه آگهی: 337221                          شناسه نوبت چاپ: 370573

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت ســواری پژو 206 آریان مدل 
1389 شــماره انتظامــی 918 د 41 ایران 13 به شــماره موتور 
  NAAP41FD3BJ297727 13389023950 و شماره شاسی
به مالکیــت خانم لیا مهیاری کد ملــی 1282410458 مفقود 

بدینوســیله بــه توفیق جرفی به کــد ملــی 1819585018 و عادل گردیده فاقد اعتبار می باشد.
جرفــی بــا کــد ملــی 1819585018 والهــام جرفی با کــد ملی 
1819238563 فرزندان مرحوم حســن جرفی بدهکار پرونده کاسه 
139704017086000120/1 که برابر گزارش مامور اباغ شــناخته 
نگردیده اید اباغ می گردد که برابر سند ازدواج بین شما )ورثه مرحوم 
حســن جرفی( و خانم سهام عزیزی مبلغ یک میلیارد و هشتاد و پنج 
میلیون و ششصد و چهل و ســه هزار و پانصد و شصت و چهار ریال 
بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه 
فوق در این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی به شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ اباغ اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه های 
کثیراانتشــار درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به 
پرداخــت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 
دشت آزادگان

اجرائیه کاسه: ۱۳۹۷۰۴۰۱۷۰86۰۰۰۱۲۰/۱

شماره پرونده: 139704017086000120/1
شماره بایگانی پرونده: 9700121
شماره اباغیه: 139705117086000603

اباغ آگهی 

181:م/ الف

برنامه بازی های مرحله گروهی
پنجشنبه ۲۰ دی 139۷ 

* بحرین.................................... تایلند)ساعت ۱۴:۳0- ورزشگاه آل مکتوم دبی(
* اردن.......................................... سوریه )ساعت ۱۷ - ورزشگاه خلیفه بن زاید(
* هند..............................................امارات)ساعت ۱۹:۳0- ورزشگاه زاید ابوظبی(

جمعه ۲1 دی 139۷ 
* استرالیا............................فلسطین)ساعت ۱۴:۳0- ورزشگاه مکتوم بن راشد(
* فیلیپین.............................چین)ساعت ۱۷ - ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی(
* قرقیزستان......................کره جنوبی)ساعت ۱۹:۳0- ورزشگاه هزاع بن زاید(

پس از اعام نظر پزشــک متخصص، مهدی خدابخشــی نیز می تواند تمرینات خود را در کنار دیگر نفرات 
راه یافته به اردو تیم ملی آغاز نماید.

بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲5 تا ۲۹ اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی »منچستر« انگلیس برگزار 
می شود.اردوی نفرات راه یافته به تیم ملی از روز شنبه – ۲۹ دی ماه با حضور ۳۳ تکواندوکار در مرکز جهانی تکواندو آغاز می شود.
با اعام فرهادیان رئیس ســازمان تیم های ملی، مهدی خدابخشی که در جریان برگزاری مسابقات آزاد کشوری از ناحیه 
دست آسیب دیده بود با نظر پزشک متخصص جواز حضور در اردو را کسب کرد. هدایت این نفرات برعهده فریبرز عسکری به 
عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق و وحید عبداللهی به عنوان مربی است. نفراتی که جواز حضور در اردو را کسب کرده اند به 
شرح زیر است: حمیدرضا صدری- علی صالحی- آرمین هادی پور- آرش صاحی نژاد- ابراهیم صفری- محمدحسن پلنگ افکن- 
حســین طالب پور- محمدکاظمی - ســروش احمدی- حمیدرضا هادیان- آریان محمدی- امیرحسین خانلو- محمدمهدی 
عمادی- اسماعیل مردانی- میرهاشم حسینی- امیرمحمد بخشی- سیداحمد خسروفر- امیررضا نیک سیرت- علی اشکوریان- 
محمدحســین یزدانی- مهدی جالی- عرفان ناظمی- مهران برخورداری- محمدعلی خســروی- محمدرضا خانی- امیدرضا 

چیت ساززاده- نیما مهرعلی- علی نجفی- سعید رجبی- سیاوش فخرایی- سجاد مردانی- حسین قربان زاده.

مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی کشور فردا در کرج برگزار می شود.
رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور روز جمعه در سالن انقاب کرج برگزار می شود تا پهلوان کشور و صاحب بازوبند 

پهلوانی مشخص شود.
این دوره از رقابتها یادواره پهلوان باشــی علیرضا ســلیمانی است. مرحوم ســلیمانی دارنده شش بازوبند پهلوانی بود که 
اردیبهشت ۱۳۹۳ درگذشت. سلیمانی در مسابقات جهانی ۱۹۸۹ مارتینی سوئیس موفق شد بروس بومگارتنر قهرمان نامدار 
آمریکایی را شکســت دهد و تنها مدال طای تاریخ کشتی ایران در سنگین وزن جهان را تصاحب کند. بومگارتنر دارنده ۱۳ 
مــدال جهــان و المپیک )۹ مدال جهانی و ۴ مدال المپیک( بود که پیروزی در فینال مســابقات جهانی ۱۹۸۹ در آن زمان، 

سلیمانی را به شخصیتی بسیار پرآوازه تبدیل کرد.
در حال حاضر جابر صادق زاده دارنده بازوبند پهلوانی کشور است. او سال گذشته احمد میرزاپور را در دیدار فینال شکست 

داد. میرزاپور در مسابقات امسال حضور ندارد چرا که بخاطر دوپینگ، دوران محرومیت را طی می کند.

مرحله نخســت اردوی آمادگی تیم ملی کشتی 
فرنگی پس از حضور محمد بنا صبح امروز)پنج شنبه( 

با یک جلسه تمرین کشتی به پایان می رسد.
ایــن اردو از روز ۱۲ دی مــاه در محــل خانه کشــتی 
عبداله موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده است 
و فرنگــی کاران در این چند روز تمرینات متنوعی تکنیکی، 
تاکتیکی، ایستگاهی و بدنسازی را زیر نظر محمد بنا سرمربی 

تیم ملی و همکارانش پشت سر گذاشته اند.
اردونشــینان این مرحله از اردو خود را صبح فردا با یک 
جلســه تمرین کشتی به پایان می رسانند. طبق برنامه ریزی 
کادر فنی دومین مرحله اردوی فرنگی کاران از روز ۲۴ دی 
ماه آغاز و تا زمان حضور در ســی و نهمین دوره رقابت های 

بین المللی جام تختی که روزهــای ۴ و 5 بهمن ماه برگزار 
می شود، ادامه می یابد.

تیم ملی تا زمان اعزام به رقابت های قهرمانی آســیا در 
چین )۳ تا ۸ اردیبهشــت ماه سال ۹۸( چند مرحله اردو و 
حضــور در دو تورنمنت بین المللی وهبی امره ترکیه )۱۲ تا 
۱۴ بهمن ماه( و جایزه بزرگ مجارستان )۴ و 5 اسفندماه(، 
بعنوان یکی از تورنمنت های رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی 

را در برنامه خود دارد.
رقابت های کشــتی المپیک ۲0۲0 توکیو روزهای ۱۲ 
تا ۱۸ مردادماه ســال ۹۹ برگزار خواهد شد و فرنگی کاران 
 تــا زمان حضور در ایــن رویداد مهم حــدود ۱۹ ماه زمان 

دارند.

رضا یزدانی کشتی گیر وزن 9۷ کیلوگرم تیم ملی 
کشتی آزاد گفت: باید خود را محک بزنم تا برای آینده 

ام تصمیم بگیرم.
یزدانــی که در المپیــک ۲0۱۶ ریودوژانیــرو با وجود 
مصدومیت کشتی گرفت، بعد از المپیک پای خود را جراحی 
کرد. او بعد از دو ســال دوری از کشتی در مسابقات مرحله 
مقدماتی لیگ شــرکت کرد و در وزن ۹۲ کیلوگرم در چند 
مسابقه برنده شد. یزدانی سپس با  روی کار آمدن غامرضا 
محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، دوباره به اردوی تیم 
ملی دعوت شــد. دارنده دو مدال طا و دو برنز جهان اکنون 

می گوید که باید خود را ابتدا محک بزند و بعد برای مسابقات 
جهانی و المپیک تصمیم بگیرد.

رضا یزدانی در مورد شــرایط خــود اظهار کرد: در حال 
حاضر جدی تمرین می کنم اما شــرایط مســابقه با تمرین 
متفاوت اســت. باید ابتدا در یــک تورنمنت خارجی خود را 
محک بزنم تا شــرایط بدنی ام را بســنجم.وی ادامه داد: بعد 
از اینکــه در یک تورنمنت خــود را محک زدم می توانم در 
مورد آینده تصمیم بگیرم. اگر شــرایطم راضی کننده باشد، 
 آنگاه برای مســابقات جهانی و المپیک با جدیت تمام ادامه 

می دهم.

معرفی پهلوان ایران در کرج

آغاز اردوی تیم ملی تکواندو از ۲۹ دی  حضور تیم ملی کشتی فرنگی در تورنمنت های ترکیه و مجارستان

یزدانی: باید خود را در یک تورنمنت محک بزنم بعد تصمیم بگیرم

با وجود اباغ های قبلی آیا وزارت ورزش نظارتی 
بر روی سفرهای غیر ضروری فدراسیون های ورزشی 

دارد؟
در حالــی کــه وزارت ورزش و جوانان بــا توجه به باا 
رفتن قیمت ارز به فدراسیون ها اعام کرده بود از اعزام های 
برون مرزی غیر ضروری خودداری کنند، اما ظاهرا برخی از 

فدراسیون ها توجهی به این موضوع نداشته و در این شرایط 
اقتصادی اعزام هایی دارند که ضرورتی ندارد.

در حالــی که مســابقاتی با عنــوان دوی صحرانوردی 
کشــورهای عربی در اردن برگزار می شد و هیچ ارتباطی به 
ایران نداشــت، مجید کیهانی رئیس فدراســیون دوومیدانی 
با اعام اینکه قرار اســت اجاس رؤســای فدراســیون های 

کشورهای آســیایی برگزار شــود، راهی این کشور شد، اما 
پیگیری ها نشان داد که اجاسی با این عنوان در اردن برگزار 
نشده و حتی شنیده ها حاکی از آن است که دهان الحمد، 

رئیس کنفدراسیون آسیا نیز آنجا حضور نداشته است.
با این شــرایط مشــخص نیســت ســفر غیرضروری 
رئیس فدراســیون در حالی که دوومیدانی کاران با مشکات 

زیادی مواجه هستند، با چه هدفی صورت گرفته و چرا هیچ 
بازخوردی بعد از گذشت 5 روز نداشته است.

برخی از اهالی دوومیدانی معتقدند کیهانی به دنبال ابی 
با رؤسای فدراسیون های آسیایی برای گرفتن یک پست در 
کنفدراســیون آسیا است و این ســفر او در این راستا انجام 

شده است.

سفرهای غیر ضروری در دوومیدانی



کبوتری که دست سارق را رو کرد
اصفهان– خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شهر گفت: 
ماموران گشت یکی از کانتری های فرماندهی انتظامی این شهرستان، هنگام 
گشــت زنی، به فردی که مشغول حمل یک گونی بود مشکوک و در بازرسی از 

آن 17 کبوتر را  کشف کردند.
ســرهنگ علی جعفری نژاد با بیان اینکه این متهم در بازجویی های پلیس 
به دزدی کبوترها اعتراف نکرد افزود: در این هنگام یکی از افســران کانتری با 
هوشیاری نامه ای به این عنوان که  صاحب کبوتر به کانتري مراجعه کند ، به 

پای یکی از کبوتر ها بسته و او را رها کرد.
وی گفت: در آخرین لحظاتی که زمان دســتور قضایي مبنی بر بازداشت 
متهم رو به پایان بود فردي همراه کبوتر و نامه به کانتري مراجعه و از سرقت 

کبوترهایش خبر دادو بدین وسیله دست سارق رو شد.
نشت گاز

تبریز– خبرنگار کیهان: مدیر امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز گفت: 
بر اثر نشــت گاز مایع از گاز پیک نیک در خیابان دامپزشــکی تبریز، انفجاری 

رخ داد. 
حجت ااسام یعقوب موسوی اظهار کرد: این حادثه موجب وقوع انفجار و 
آتش سوزی در راه پله طبقه ششم ساختمانی شش طبقه در خیابان دامپزشکی 

تبریز شد.
وی افزود: این آتش سوزی به سرعت اطفاء شد و مرد 63 ساله ای که دچار 

سوختگی سطحی شده بود، جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.
دستگيري سارقان باطری

قزویــن – خبرنــگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان بوئیــن زهرا از 
دستگیري دو سارق باطری خودرو در این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ حســین علیان نژادی گفت: واحد انتظامی بخش »دشتابی« در 
حین گشت زنی در حوزه استحفاظی یک سارق را حین سرقت باطری مشاهده 

و بافاصله وی دستگیر و به کانتری منتقل کردند.
وی افــزود: متهم در بازجویی فنی کارآگاهــان پلیس آگاهی به 50 فقره 
ســرقت باطری خودرو با همدســتی یک ســارق دیگر در ســطح شهرستان 

»تاکستان« و »بوئین زهرا« اعتراف کرد.
شکار شکارچی

تبریز- خبرنگار کیهان: سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت اسکو از 
بازداشت سه شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده سهند خبر داد.

عباس نصیری افزود: یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان اســکو از 
دستگیر شدگان چهار راس اشــه خرگوش و سه قبضه ساح شکاری کشف 

و ضبط کرد.
کشف تریاک

بوشهر- ایرنا: فرمانده دریابانی استان بوشهر گفت: 720 کیلوگرم تریاک در 
ساحل بندر دیر این استان کشف شد. 

ســرتیپ ولی اه رضایی نژاد افزود: ایــن میزان تریاک بــا انجام اقدامات 
اطاعاتی پایگاه دریابانی و ماموران انتظامی در ساحل دیر کشف شده است. 

وی بیان کرد: در این ارتباط دو متهم دســتگیر و تحویل مقام های قضایی 
شدند. 

مرگ دانش آموز 
خرم آباد – ایرنا: روابط عمومی آموزش و پرورش لرســتان اعام کرد: یک 
دانش آموز کوهدشــتی که در زنگ تفریح در حیاط مدرسه به صورت تصادفی 
از ناحیه ســر با همکاســی خود برخورد کرده بود پس از چند روز بستری در 

بیمارستان جان خود را از دست داد. 
محمد سبزی دانش آموز دبستان »شهید باهنر دو« کوهدشت در تاریخ 10 
دی ماه جاری در حیاط مدرســه با همکاسی خود به صورت تصادفی برخورد 

کرده بود. 
سقوط کودک در کانال اب

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي شهرستان »پارس آباد« گفت: بر اثر 
بي احتیاطي و غفلت والدین ، کودک 20 ماهه در کانال آب روســتای »گونش 

لو« غرق و جان خود را از دست داد. 
ســرهنگ حسین بهمنی، افزود: با بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد 
کودکــی 20 ماهه به علّت بــي احتیاطي و  غفلت والدین  و به هنگام بازی در 
کنار کانال روســتای »گونش لو«، به داخل رودخانه ســقوط و جان خود را از 

دست داده است.
برخورد دو کاميون

قزویــن – خبرنــگار کیهان: رئیس  پلیس راه اســتان قزوین از برخورد دو 
کامیون »هیوندا« و »ولوو« و کشــته شــدن یک تن در این ســانحه رانندگی 

خبر داد. 
ســرهنگ نصراله بیگلری افزود: با حضور مامــوران در محل وقوع حادثه 
مشخص شد یک دستگاه کامیون هیوندا با یک سرنشین با یک دستگاه کامیون 
ولــوو برخورد و راننده خودرو هیوندا به علت شــدت ضربات وارده در دم فوت 

کرده است. 
وی گفت: کارشناسان پلیس راه به میزان 50درصد )اداره راه و شهرسازی 
بــه علت تبصره 3 ماده 14( و عدم رعایت حق تقدم از ســوی راننده کامیون 
ولوو نسبت به کامیون هیوندا به میزان 50 درصد علت این حادثه اعام کردند. 

فروش سکه تقلبی
ســمنان – فارس: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان سمنان از 
دســتگیری دو متهمی که قصد فروش سکه های تقلبی در دامغان را داشتند، 

خبر داد.
سرهنگ حســین پیوندی اظهار داشــت: عوامل یگان امداد حین اجرای 
مأموریت به یک دســتگاه سواری پراید که از ســمنان به دامغان در تردد بود 

مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان ســمنان گفت: در بازرســی 
از خودرو 948 ســکه قدیمی کشــف شــد که در پی آن دو متهم برای ادای 

توضیحات به کانتری منتقل شدند.
پیوندی خاطرنشــان کرد: در تحقیقات بعدی و با همکاری کارشناســان 
میراث فرهنگی مشخص شــد سکه های منقوش به تصویر پادشاهان ساسانی، 
تقلبی بوده و متهمان قصد فروش آنها را به ارزش چهار میلیارد ریال در دامغان 

داشتند.
سرقت اینترنتی

اصفهان– خبرنــگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر 
ازشناســایی و دستگیری فردی که با به دســت آوردن اطاعات کارت بانکی 
شاکی اقدام به برداشت 37 میلیون ریال به صورت غیر مجازکرده بود خبر داد. 
سرهنگ »علي جعفري نژاد« گفت: در پي شکایت یکي از شهروندان مبني 
بر اینکه مبلغ 37 میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب بانکي وي سرقت 

شده، بررسي موضوع در دستور کار پلیس فتاي این فرماندهي قرار گرفت.
وي افزود: با بررســي هاي تخصصی انجام شــده مشخص شد متهم با به 
دســت آوردن اطاعات و رمز هاي عبور، مبلغ 37 میلیون ریال را طي چندین 

مرحله از حساب بانکي وي برداشت کرده است.
سرهنگ جعفري نژاد تصریح کرد: با انجام تحقیقات، متهم مذکور شناسائي 
و حسب دستور مقام قضائي دستگیر و در مواجه با مدارک و مستندات پلیس 

صراحتا به بزه انتسابي اقرار و انگیزه خود را سودجویي عنوان داشت.

صفحه 10
پنج شنبه ۲0 دی 1۳۹۷

۳ جمادی ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۹۷
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

وقوع طوفان در لبنان منجر به ســيل 
پناهندگان  اردوگاه های  در  آبگرفتگــی  و 
بين  از  و  تخریب چادرها، تشک ها  سوری، 
رفتن مواد غذایی آنها شده و بادهای شدید 
و سرمای سخت زمستانی را به آنها تحميل 

کرده است.
گــزارش  بــه 
ســال  از  ایســنا، 
میــادی   2011
بیش از یک میلیون 
سوری به لبنان در 
خود  همســایگی 
پناهنده شده اند که 
به گفته آژانس های 

ســازمان ملل متحد بیشــتر آنها در فقر زندگی می کنند.یکی از ســوری های 
پناهنده در یک اردوگاه در شهرســتان »عکار« واقع در شمال لبنان می گوید 
تقریبا نیم متر آب در این اردوگاه ها و در چادر پناهندگان جمع شــده است و 
طوفان باعث شده که مواد غذایی، لباس ها و دیگر وسایل ساکنان این اردوگاه ها 
از بین برود.بســیاری از خانواده ها در جســت و جوی محلی گرم و خشک آواره 
شده اند.برخی از این پناهندگان به خانه همسایه های خود در اطراف اردوگاه ها 
رفته اند و با وقوع طوفان برخی به ســاختمان های نیمــه کاره پناه برده اند.روز 
سه شــنبه آژانس پناهندگان ملل متحد اعام کرد: 66 اردوگاه پناهندگان در 
لبنان تحت تاثیر این طوفان قرار گرفته که از این میان 15 اردوگاه به شــدت 
گرفتار سیل یا تخریب شده است.به گزارش رویترز، دمای پایین و سرما در دره 

»بقاع« در شرق لبنان نیز موجب بارش برف شده است.

آوارگی
 پناهندگان سوری 

در پی 
طوفان لبنان

نامساعد  برف و وضعيت  بارش سنگين 
جوی که مناطقی از اروپــا را فراگرفته به 

کشته شدن ۱۲ تن منجر شده  است.
به گزارش ایســنا، در مناطق »آلپین« )هشت 
کشــور اروپایی که رشــته کوه آلپ در آن ها قرار 
دارد( به دلیل بارش سنگین برف و وزش باد، پرواز 

هواپیماها با تاخیر انجام می شــود و صدها نفر سرگردان شده اند. همچنین خطر 
وقوع بهمن در مناطق کوهستانی افزایش یافته است.تاش ها برای یافتن اجساد 
چهار کوهنورد که در نروژ دچار حادثه شــده بودند به دلیل بارش شدید برف و 
دامنه دید پایین به سختی انجام می شود.در اتریش نیز صدها نفر به دلیل مسدود 
شدن مسیرهای ارتباطی در خانه های خود حبس شده اند و در برخی مناطق این 
کشور شکستن تنه درختان و تیرهای برق به قطعی برق منجر شده  است. مدارس 
در برخی مناطق برای دومین روز تعطیل اعام شــده و پس از فروریختن سقف 
برخی از ساختمان ها به مالکان توصیه شده برف پشت بام ها را پارو کنند.دوشنبه 
شب نیز 11 کوهنورد در آلمان که در برف گرفتار شده بودند نجات پیدا کردند. 
همچنین در ســوئیس، اتریش و آلمان چندین نفر به دلیل ســقوط بهمن جان 
خود را از دست داده اند. مقامات هشدار داده اند با ادامه بارش برف احتمال سقوط 
بهمن همچنان وجود دارد.به نوشته روزنامه ایندیپندنت، در هلند نیز پروازهای 

فرودگاه شیپخول آمستردام روز سه شنبه با تاخیر انجام گرفت یا لغو شد.

برف سنگین
 در اروپا 

جان 1۲ نفر را 
گرفت

در ادامه نگرانی ها نســبت به افزایش 
انگليس،  پایتخت  در  هوا  آلودگی  ســطح 
شهرداری لندن از سه ماه دیگر طرحی را به 
اجرا خواهد گذاشت که براساس آن رانندگان 
خودروهای عمدتــاً گازوئيلی برای ورود به 
بيشــتر مناطق این شهر عاوه بر پرداخت 
ترافيــک،  طــرح 
را  جدیدی  عوارض 
خواهند  پرداخــت 

کرد.
ایرنا،  گــزارش  به 
  )ULEZ »یو ال ئی زد«) 
»مناطــق  مخفــف 
فوق العاده سطح پایین 
گازهای سمی« نام طرحی است که از هشتم آوریل )19 فروردین 1398( برای 
کاهش آلودگی های ناشی از گازهای سمی خودروهای قدیمی و عمدتاً گازوئیلی 
در مناطق مرکزی لندن به اجرا گذشته شده و به  تدریج تا سال 2021 میادی 
به  تمامی مناطق این شــهر توســعه پیدا خواهد کرد.براساس این طرح که در 
تمام طول شــبانه  روز به اجرا گذاشته خواهد شد، رانندگان خودروهایی که زیر 
اســتانداردهای تعیین  شده به این مناطق وارد شوند، بایستی مبلغ 12 پوند و 
50 پنــس به  عنوان جریمه پرداخت کنند. این هزینه عاوه بر عوارض دیگری 
است که شهرداری لندن در بیشتر مناطق مرکزی این شهر تحت عنوان طرح 
ترافیــک به مبلغ روزانه 11 پوند و 50 پنــس از رانندگان دریافت می کند.در 
واقع بیشــتر رانندگان خودروهای قدیمی و گازوئیلی از این  پس برای تردد در 
بیشتر مناطق شهر لندن با پرداخت عوارض نزدیک به 25 پوند در روز روبه رو 
خواهند که این مســئله انتقادهای گســترده ای را در پی داشته است.آمارهای 
رسمی نشــان می دهد که بیش از 2/5 میلیون راننده انگلیسی هدف عوارض 
جدید شهرداری لندن قرار خواهند گرفت. صادق خان شهردار لندن در همین 
رابطه پیش بینی کرده است که روزانه 60 هزار خودرو مشمول پرداخت عوارض 
»مناطق فوق العاده سطح پایین گازهای سمی« خواهند شد.اداره حمل  و نقل 
شــهر لندن در تارنمای خود بخش جدیدی را تحت عنوان »مناطق فوق العاده 
ســطح پایین گازهای ســمی« ایجاد کرده و در آن درباره مناطق اجرای این 
طرح و مشــخصات خودروهایی که مشــمول پرداخت جریمه هستند توضیح 
داده است.رانندگان همچنین می توانند با وارد کردن مشخصات خودروی خود، 
اطاعات بیشتری را درباره اثرات این طرح دریافت کنند.گزارش ها حاکی است 
که بیش از 1/5 میلیون خودروی گازوئیلی که پیش از سال 2016 ثبت پاک 
شــده و 500 هزار خودروی بنزینی، 400 هزار خــودروی ون، 55 هزار ون و 
ده ها هزار اتوبوس هدف این طرح قرار خواهند گرفت.اداره حمل  و نقل شــهر 
لنــدن در تاش اســت تا با دارندگان خودروهایی که هــدف طرح جدید قرار 
خواهند گرفت تماس گرفته و آن ها را نسبت به عواقب اجرای این طرح مطلع 
کند. با این  حال »گارث بیکن« رئیس حزب محافظه کار در شورای شهر لندن 
می گوید که بسیاری از این افراد از اجرای این طرح و جریمه هایی که در انتظار 
آن هاســت بی اطاع هستند. او این طرح را تیر خاص محبوبیت شهردار لندن 
می دانــد. در تارنمای اداره حمل  و نقل شــهر لندن به رانندگانی که مشــمول 
پرداخت جریمه می شــوند توصیه کرده است که برای تردد در داخل شهر یا از 
وسایل نقلیه استفاده و یا خودروهای خود را تعویض کنند.با این  حال منتقدان 
می گویند که بسیاری از اقشار کم درآمد مردم توانایی خرید خودروهای جدید را 
ندارند؛ برخی هم کارکنان شیفت شب هستند که به دلیل نبود ترافیک، آلودگی 
هوا معنایی ندارد.گزارش ها حاکی اســت که آلودگی هوا در انگلیس باعث مرگ 
زودرس 40 تا 50 هزار تن از مردم این کشور در سال می شود که از این میزان 
9 هزار تن تنها مربوط به ساکنان لندن است.براساس بررسی های صورت گرفته 
توســط کمیته محیط  زیست مجلس عوام انگلیس، ترافیک وسایل نقلیه سبب 
انتشــار 42 درصد از مونواکســید کربن، 46 درصد از دی اکسید نیتروژن و 26 
درصد از سایر گازهای خطرناک آلوده کننده در هوای شهرهای این کشور شده 
است.دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و مونواکسید کربن ازجمله گاز های 
بسیار خطرناکی هســتند که افزایش میزان آن ها در هوا می توانند سبب ایجاد 
و تشــدید بیماری های ریوی، قلبی، سرطان و عوارض شدید پوستی و چشمی 
شــوند.به گفته کارشناسان یکی از مهم ترین دایل آلودگی هوا در لندن و سایر 
کان شــهرهای انگلیس تعداد بســیار زیاد خودروهای گازوئیلی در این کشور 
عنوان  شده است.انجمن سلطنتی پزشــکان انگلیس چندی پیش در گزارشی 
اعام کرد که عوارض ناشــی از آلودگی هوا ســاانه 20 میلیارد پوند برای این 

کشور هزینه برمی دارد.

لندنی ها 
در دام پرداخت 
عوارض متعدد 

آلودگی هوا

از دانشجویان بســيجی دانشگاه شيراز  جمعی 
سه شــنبه شــب در اعتراض به مرگ یــک بانوی 
مقابل ساختمان شورای شهر شيراز  در  کارتن خواب 

تجمع کرده و خوابيدند.
بــه گزارش خبرگــزاری فــارس از شــیراز، جمعی از 
دانشجویان بســیجی دانشگاه شــیراز که تعدادشان به 40 
نفر می رســید، پس از انتشار بیانیه خود در اعتراض به فوت 
»گل بس« در شــیراز و با تأکید بر اتخاذ تصمیم اساسی در 
جهت حل مشــکل کارتن  خواب های شیراز مقابل ساختمان 
شورای شهر شیراز سرما را به جان خریده و شب را به صبح 

رساندند.
لیا دودمان نائب رئیس کمیســیون حقوق شــهروندی 
شورای شــهر شــیراز به همراه محمدرضا محمدحسن پور 
معاون خدمات شــهری شهرداری شیراز در بین دانشجویان 

حاضر شدند.

بلوچستان گفت:  انتظامی سيســتان و  فرمانده 
سرگرد غامحسين جان دوســت از ماموران پليس 

راهنمایی و رانندگی در زاهدان به شهادت رسيد. 
سرتیپ محمد قنبری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
ســرگرد جان دوست سه شنبه شــب بر اثر تیراندازی افراد 

ناشناس در زاهدان به شهادت رسید.
وی ادامه داد: شــهید جان دوســت مامور راهنمایی و 
رانندگی برای برقراری نظم ترافیکی در زاهدان مشــغول به 

خدمت بود که متاسفانه به شهادت رسید.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: پیگیرهای 

ازم برای شناسایی و دستگیری ضاربان ادامه دارد.
بر اســاس گزارش های رســیده راکبین یک دســتگاه 
موتورسیکلت در خیابان سعدی غربی حدفاصل خیابان کوثر 
و مکران بر روی گشــت خودروی راهور زاهدان آتش رگبار 
گشودند که یک افســر راهور شهید و یک سرباز وظیفه نیز 
که در صحنه حضور داشــت مجروح و به بیمارستان منتقل 

شده است.

اســتان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعــی  معاون 
خوزســتان گفت: سرباز وظيفه اســتوار دوم سليم 
شاوردی از پرسنل پاسگاه انتظامی پل زهره شهرستان 
بهبهان که دوشنبه شب در درگيری با سوداگران مرگ 
زخمی شده بود سه شنبه شب به دليل شدت جراحات 

وارده به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 
سرهنگ علی قاسم پور اظهار داشت: در راستای اجرای 
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با فروش و توزیع مواد 
مخدر، ماموران پاســگاه انتظامی پل زهره در تاریخ 16 دی 
ماه جاری، یک دستگاه خودروی سمند حامل 30 کیلوگرم 
مواد مخدر را با ســه نفر ســوداگر مرگ شناسایی و متوقف 

کردند.
وی افــزود: در حین جابه جایی خــودروی حامل مواد 
مخدر، قاچاقچیان قصد ربودن مواد مخدر را داشتند که پس 
از تعقیب و گریز توســط مامورین با رعایت قانون بکارگیری 
ساح هر سه متهم زخمی و دستگیر شدند که در این حین 
اســتوار دوم وظیفه سلیم شــاوردی نیز مجروح و به دلیل 
شــدت جراحات وارده به بیمارستان شهرستان اهواز منتقل 

شد.
سرهنگ قاســم پور گفت: به رغم تاش پزشکان، این 
ســرباز به دلیل شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد. 

جانشين فرماندهی انتظامي سيستان و بلوچستان 
انتظامي شهرستان  از عمليات موفقيت آميز ماموران 
نيکشهر در شناسایي گروگانگيران و رهایی فرد ربوده 

شده خبر داد.
ســرتیپ احمد طاهــری در گفت وگو با فــارس اظهار 
کرد: درپــی مراجعه حضوری خانــواده مردی در حدود 50 
ساله و اعام ربوده شدن او توسط عده ای ناشناس، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار پلیس این  شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد که ربایندگان 
بــا تماس تلفنی با این فرد به بهانه ســپردن انجام یک کار 
عمرانی، او را به حاشــیه شــهر و محلی خلوت کشانده و با 
تهدید سوار یک دســتگاه پژو 405 نقره ای کرده و گروگان 

گرفتند.
طاهری با اشــاره به اینکه با تماس تلفنی گروگانگیران 
با خانواده فرد ربوده شده و مطالبه مبلغ چهار میلیارد ریال، 
انگیزه مالی جرم معلوم شــد ابراز داشت: مأموران پلیس با 
اســتفاده از ســرنخ های موجود و  اقدامات فنی و تخصصی 
موفق شدند هویت و مخفیگاه آدم ربایان را شناسایی کنند.       

این مقام ارشــد انتظامی گفــت: مأموران پلیس پس از 
شناسایی مخفیگاه گروگانگیران در روستای گورناگان بخش 
چانف نیکشهر عملیات شبانه ای را برای رهایی گروگان آغاز 

کردند.
طاهری گفت: فرد ربوده شــده پــس از آزادی صحیح 
وسالم به آغوش خانواده بازگشت و دستگیری ربایندگان نیز 

در دستور کار پلیس قرار دارد.

اعتراض بسیج دانشجویی 
در پی مرگ یک بانوی 
کارتن  خواب در شیراز

افسر پلیس راهنمایی و رانندگی 
زاهدان به شهادت رسید

شهادت سرباز وظیفه دردرگیری 
با قاچاقچیان مواد مخدر 

رهایی فرد ربوده شده 
در نیکشهر

انتظامی فارس گفت:  اجتماعی فرماندهی  معاون 
درگيری بين چهار دانش آموز شيرازی که صبح دیروز 
)چهارشنبه ۱9 دی( رخ داد منجر به قتل یکی از آنها 

با ضربه چاقو شد. 
ســرهنگ کاووس محمدی در گفت و گو با ایرنا، افزود: 
ســه نفر دیگر از دانش آموزان که در این درگیری مشارکت 
داشتند دستگیر شدند که دو نفر از آنها 16 سال سن و یکی 

17 ساله است.
وی اضافه کرد: جزئیات پرونده در حال بررســی است و 
تشــخیص اینکه قاتل اصلی کدام یک از این سه دانش آموز 
بوده و ضربه نهایی را زده است مسئله ای فنی است که نیاز به 
بررسی دقیق تر دارد و جزئیات آن در روزهای آینده منتشر 

خواهد شد.
وی گفــت: دانش آمــوز مقتــول در مســیر انتقال به 

بیمارستان فوت کرد.
مدیــر آموزش و پرورش ناحیه ســه شــیراز نیز گفت: 
درگیری دانش آموزان دبیرستانی پس از پایان امتحان و در 

بیرون از دبیرستان ارسنجانی شیراز رخ داد. 
محمد کماندار بیان کرد: مقتــول دانش  آموز پایه دهم 
رشته انســانی دبیرستان ارســنجانی بوده اســت وقاتلین 
دانش  آموزان هنرستان های جوانمردی و دستغیب به همراه 

یک نفر از اراذل بوده اند. 
وی ابراز داشــت: ایــن دانش آموز پــس از امتحان و با 
تعطیلی مدرســه، در راه رفتن به سمت منزل با تعدادی از 
دانش آموزان دیگر درگیر که منجر به قتل او شــد. وی ابراز 
داشت: در پی این اتفاق بافاصله مدیر دبیرستان مربوط در 
 محل حاضر شــد و مراتب را به اورژانس و پلیس اطاع داد. 

علت درگیری هنوز مشخص نیست. 

درگیری دانش آموزان شیرازی 
منجر به قتل شد

همدان– خبرنگار کیهان: 
فرمانده یگان حفاظت محيط زیســت همدان اعــام کرد: پرونده 
محيط بان سعيد موميوند در دیوان عالی کشور بررسی و حکم قصاص نقض 

شد و برای رسيدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیســت همدان، ســرهنگ جمشید 
محبت خانی افزود: با توجه به اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست به رای صادر 
شده مبنی بر قصاص نفس محیط بان »سعید مومیوند«، این پرونده دوباره در شعبه 

47 دیوان عالی کشور بررسی و حکم صادره نقض شد.
وی با قدردانی از قوه قضائیه و رئیس  سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این 
پرونده دوباره در شــعبه یاد شده بررســی و با نقض حکم قصاص نفس، پرونده به 

همان شعبه در همدان بازگشت داده شد.
آذر ماه سال 95 یک شکارچی در جریان تعقیب و گریز و درگیری با محیط بانان 

منطقه حفاظت شده زخمی شد.
به دنبال زخمی شدن این شکارچی، محیط بانان بافاصله وی را به بیمارستان 

بعثت همدان منتقل کردند که پس از چند روز بستری جان باخت.

حکم اعدام محیط بان همدانی 
نقض شد

رئيس  ستاد هماهنگی بازسازی استان کرمانشاه، 
از اتمام پایان عمليات بازسازی و مقاوم سازی تمامی 
60 هزار واحد تعميری خســارت دیده در مناطق 

زلزله زده این استان خبر داد. 
رضا خواجــه ای در گفت و گو با ایرنــا افزود: تمامی 
مالکان واحدهای تعمیری با معرفی به بانک های عامل از 
تسهیات تعمیرات برای واحدهای مسکونی خود با توجه 

به نوع آسیب دیدگی برخوردار شدند.
وی اظهار داشت: همچنین از مجموع 37 هزار واحد 
تخریبی نیز کار ســاخت 23 هزار واحد مسکونی پایان 
یافته و عملیات احداث 14 هزار واحد مســکونی نیز در 

دست اقدام است.
این مقام مسئول گفت: قرار شد در جریان زلزله 6/4 

ریشتری چهارم آذر امسال در مجموع 600 واحد تخریبی 
و ســه هزار و 500 واحد تعمیری در زمره کار بازسازی 
قرار بگیرد که طبق ارسال پیشــنهاد استاندارکرمانشاه 
به هیئت دولت، بازســازی و مقاوم سازی این واحدها به 

محض تصویب و اباغ دولت انجام می شود.
خواجه ای تاکید کرد: هیچ یک از واحدهای بازسازی 
شده پس از زلزله بزرگ پارسال غرب کرمانشاه ، در زلزله 
6/4 ریشتری آسیب ندیدند.البته در زلزله 6/4 ریشتری 
یکشنبه چهارم آذر 97 هم 771 مصدوم و بیش از چهار 
هزار واحد مسکونی خســارت دیده، به این آمارها اضافه 
شد. مسئوان ارشد اســتان گفته اند که همه واحدهای 
خســارت دیده روســتایی را تا پایان امسال و واحدهای 

شهری را تا نیمه اول سال 98 تکمیل می کنند. 

پایان بازسازی واحدهای تعمیری در مناطق زلزله زده
عضو هيئت  مدیره شــرکت ملی پست جمهوری 
اسامی ایران گفت: چهار هزار دستگاه موتورسيکلت 
برقی برای جابه جایی مرسوات پستی با هدف کاهش 
آلودگی هوا در شهرهای کشور به کار گرفته می شود. 

به گزارش ایرنا، علیرضا زرگوش، افزود: شرکت ملی پست 
جمهوری اســامی ایران برنامه منســجمی را برای استفاده 
از نــاوگان حمل ونقل برقی با هدف انطباق با اســتانداردهای 
خدمات سبز ابتدا در سطح کانشهرها و در مرحله بعد در سایر 
شهرها در دست اجرا دارد.وی ادامه داد: طرحی دراین زمینه 
به مجلس شورای اسامی ارائه شده که بودجه آن نیز پس از 
بررسی در کمیسیون های تخصصی اعام خواهد شد.زرگوش 
گفت: با توجه به افزایش امانات پســتی، ضرورت اســتفاده از 
ناوگان های حمل ونقل غیر آاینده محیط زیست بیش از پیش 
احساس می شود.وی خاطرنشان کرد: از برنامه های در دست 
اقدام مدیران شبکه پســتی همسان سازی پرداخت های غیر 

مستمر موزعان با حجم عملکرد و میزان توزیع است.

جابه جایی مرسوله های پستی 
با موتورسیکلت برقی

دادستان عمومی و انقاب زاهدان گفت: هفت نفر 
انتفاعی  پرونده آتش سوزی مدرسه دخترانه غير  در 

اسوه حسنه در این شهر مقصر شناخته شدند. 
به گزارش ایرنا، حجت ااســام علی موحدی راد اظهار 
داشت: بر اساس بررسی های انجام شده و گزارش کارشناس 
رسمی قوه قضائیه در پرونده آتش سوزی مدرسه اسوه حسنه 
زاهــدان 50 درصد مدیر مدرســه و دو نفر از عوامل داخلی 
مدرســه و 50 درصد چهار نفر از مدیران ناحیه دو آموزش و 

پرورش مقصر وقوع حادثه اعام شدند. 
وی ادامــه داد: متهمان پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه 
آزاد شدند و آموزش و پرورش از طریق بیمه دیه دانش آموزان 

را پرداخت کرد.
دادســتان زاهــدان از اعتراض اولیــاء دم و متهمان به 
کارشناسی، خبر داد و افزود: افراد نامبرده درخواست ارجاع 
به هیئت کارشناسی کرده اند که این درخواست مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
یک واحد آموزشی پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی 
در خیابان مصطفی خمینــی 23 زاهدان 27 آذرماه طعمه 
حریق شد که در آن چهار دانش آموز این مدرسه دخترانه به 
نام های مونا خسروپرســت، صبا عربی، مریم نوکندی و یکتا 
میرشــکار بر اثر سوختگی باای 90 درصد جان خودشان را 

از دست دادند.

دادستان عمومی و انقاب قزوین گفت:  اخالگران 
بازار ارز در قزوین ۲۲0 ميليارد ریال درآمد غيرقانونی 

و نامشروع کسب کرد  ند. 
به گزارش تســنیم، به نقل از روابط عمومی دادگستری 
کل اســتان قزوین، محمد قاسمی با اشاره به دستگیری 12 
نفر از اخاگران نظام ارزی کشــور توســط وزارت اطاعات 
اظهار داشــت : عده ای سودجو و منفعت طلب اقدام به اخال 
در نظام ارزی و اقتصادی کشــور کردند که با گزارش اداره 
کل اطاعات اســتان و دســتورات قاطع قضایی اعضای این 
باند 12 نفره در استان های تهران، قزوین و آذربایجان شرقی 

شناسایی و دستگیر شدند.
وی خاطر نشان کرد: اعضای این باند که اقدام به توزیع 
ارز به صورت گســترده در استان های مختلف می کردند به 
اتهام اخــال در بازار ارز و نظام ارزی کشــور، قاچاق ارز از 
طریق خریــد و فروش غیرقانونی، تحصیــل مال و منفعت 

نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی تحت تعقیب قرار گرفته و 
دستگیر شدند. وی بیان داشت: سرکرده این باند بزرگ فساد 
اقتصــادی که ارز قاچاق را از برخی مبادی داخلی و خارجی 
تهیــه و توزیع می کرد در حالی که قصد خروج از کشــور را 
داشــت با اقدامات به موقع قضایی و اطاعاتی شناســایی و 

دستگیر شد.
قاســمی تصریح کرد: اعضای این باند ســازمان یافته و 
حرفه ای از سال 93 در مجموع بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال 
گردش مالی داشــته اند و براساس بررسی های به عمل آمده 
از طریق خریــد و فروش غیرقانونی نزدیک به 450 میلیون 
دار، بیش از 220 میلیارد ریال درآمد غیرقانونی و نامشروع 
کسب کرده اند. دادستان عمومی و انقاب قزوین خاطرنشان 
کرد: متهمان این پرونده برای جلوگیری از شناسایی اعضاء با 
اجاره حساب بانکی شهروندان اقدام به جابه جایی مبالغ مورد 

نظر خود می کردند.

هفت نفر در آتش سوزی مدرسه زاهدان 
مقصر شناخته شدند

معاون دادستان عمومی و انقاب مشهد در امور 
اجرای احکام کيفری گفت: ۲0۱ زندانی افغانستانی در 
چارچوب اجرای تفاهمنامه جمهوری اسامی ایران و 
افغانستان از طریق مرز تایباد در خراسان رضوی به 

مقامات کشور متبوع خود تحویل شدند. 
به گزارش ایرنا ، مجتبی عندلیب، افزود: این زندانیان برای 
گذرانــدن ادامه دوره محکومیت خود از طریق مرز دوغارون 
 در تایباد به مقامات قضایی افغانســتان تحویل داده شدند. 
وی افزود: محکومان مذکور در زندانهای خراســان رضوی، 
گلســتان، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمان و خوزســتان 
نگهداری می شــدند که برای ادامه تحمل محکومیت خود 

تسلیم مقامات محلی کشور افغانستان شدند. 

تحویل 201 زندانی 
به مقامات قضایی افغانستان

اخالگران بازار ارز در قزوین 220 میلیارد ریال 
درآمد غیرقانونی کسب کرد  ند

رئیس پلیس پایتخت اظهارداشت: در این طرح 69 سارق 
خودرو، موتورسیکلت و لوازم و محتویات داخل خودرو که در 
16 باند فعالیت می کردند، دستگیر شده اند که در تحقیقات 
پلیسی، این سارقان به یک هزار و 340 فقره سرقت اعتراف 

کرده اند.
ســردار رحیمی با اشاره به اینکه 126 نفر از این سارقان 
)64 درصد( دارای چندین ســابقه کیفری می باشــند، بیان 
داشت: در این مرحله از اجرای طرح، چندین محموله کاای 
قاچــاق به ارزش تقریبی 45 میلیارد تومان از 17 قاچاقچی 
کشــف و از محموله قاچاقچیان کااهایی از قبیل 15 هزار 

ثوب پوشاک و 650 رول پارچه قاچاق کشف شده است.
آغاز اجرای طرح مشترک پليس های تخصصی 
درخصوص مبارزه با قاچاقچيان مواد محترقه

وی با تاکید بر جدیت پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد 
محترقه و کسانی که در چهارشنبه پایانی سال مشکاتی را 
برای شهروندان ایجاد می کنند، گفت: تا کنون بالغ بر 15 تن 

انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف شده است.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ با بیــان اینکه پلیس با 
جدیت با واحد های صنفی و همچنین کســانی که اقدام به 
ورود و خرید و فروش مواد محترقه می کنند برخورد قانونی 

خواهد کــرد، افزود: با توجه به اهمیت مبارزه با قاچاق مواد 
محترقه طرح مشــترکی بــا همکاری پلیس هــای آگاهی، 
پیشــگیری و امنیت عمومی شــروع کرده ایم و این طرح با 

جدیت ادامه خواهد داشت.
بازداشت 70 دال ارز

رحیمــی با تاکید بر اینکه هر گونــه خرید و فروش ارز 
بایــد از صرافی های مجاز و بانک ها انجام شــود، در رابطه با 
طرح مبارزه بــا داان ارز، اظهارداشــت: تاکنون دو طرح 
 توسط پلیس آگاهی اجرا شده و حدود 70 نفر از داان ارز

 دستگیر شده اند.

انهدام 46 باند مجرمان حرفه ای در پایتخت

دادســتان تهران گفت: هيئت هفت نفره بررسی 
حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقيقات، 
سه عامل اساسی راننده، دانشگاه و پيمانکار را مقصر 

اعام کرده است.
به گزارش میزان،  عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه 
نشســت بررســی وضعیت پیش فروش خودرو از اعام نظر 
کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس 
در دانشگاه علوم و تحقیقات خبر داد و گفت: راننده که فوت 
کرده است، دانشــگاه و پیمانکار که مسئول خدمات رسانی 
در آنجا بوده اســت مقصر اعام شدند و از طریق بیمه، مبلغ 

دیه ها وصول می شود.
جعفری دولت آبادی افــزود: برخاف نظر پلیس که به 
طور درصدی اعام تقصیــر نموده بود، هیئت هفت نفره به 
نحو مساوی افراد و دستگاه ها را مسئول شناخته است، بعد 
از اباغ این نظریه مقرر شــد طبق قانون اقدام شــود و اگر 

اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل می شود.
وی ادامــه داد: به بازپرس و دادســتان منطقه توصیه 
کرده ایــم که اگر خانواده ها آمادگی دارند دیه خود را بگیرند 
طبق مقــررات دیه از طریق شــرکت های بیمــه پرداخت 

می شود.
دادســتان تهران با بیان اینکه پیشرفت پرونده مطلوب 
بوده اســت، گفت: تا هفته آینده کار هــای پرونده از لحاظ 
قضایی تکمیل می شود و به زودی کیفرخواست صادر خواهد 

شد و امیدواریم پرونده به زودی نیز به دادگاه ارسال شود.
جعفری دولت آبــادی با بیان اینکه در بخش افرادی که 
فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکیک شده است، گفت: 
در مورد مصدومین نیز که بخواهند دیه بگیرند منعی وجود 
ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است، 
ضمن اینکه تعداد افراد بستری در این زمینه 10 نفر هستند.
وی در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی 
خصوصی دارد گفت: خانواده هایی که فرزندانشان فوت شده 
و همچنین مصدومین طرح شکایت کرده اند و پرونده شاکی 

خصوصی دارد.
برخورد جدی با خرید و فروش ارز در معابر

جعفری دولت آبــادی در ارتباط با خریــد و فروش ارز 
گفت: چندین بــار عنوان کردیم که خرید و فروش ارز جرم 
اســت، اولین پرونده ای که در این زمینه به دادگاه رفت 15 
متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام 
به 6 ماه حبس محکوم شدند، این احکام قطعی است و اجرا 
خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز 

در معابر صادر شده است.
دادستان تهران ادامه داد: تمام کسانی که در معابر خرید 
و فروش ارز می کنند دچار این گرفتاری خواهند شد بنابراین 
این مســائل را جدی بگیرند، حدود 45کیفرخواست در این 
رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه 

قرار دارد.

رسيدگی به پرونده ۲0 شرکت ليزینگی 
با 5 هزار شاکی

جعفــری دولت آبادی همچنین در نشســت بررســی 
پرونده های تخلفات شــرکت های لیزینگی گفت: پرونده 20 
شــرکت لیزینگی و واردکننده خودرو با پنــج هزار و 100 
شاکی و دو هزار میلیارد تومان مطالبات در دست رسیدگی 

است.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، وی افزود: رسیدگی 
به این پرونده ها بســیار ســخت اســت چرا که منابع مالی 
متهمان نامشخص است و خیلی مواقع سرمایه ای شناسایی 
 نمی شود و فشــار شــکات نیز روند تحقیقات را پیچیده تر 

می کند.
دادســتان تهران گفــت: امروز 20 پرونــده قضایی در 
دادستانی تهران درخصوص تخلفات شرکت های لیزینگی در 
حال بررســی است و در قریب به اتفاق این پرونده ها به این 
نتیجه رســیدیم که نظارت بانک مرکــزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درباره شرکت های لیزینگی و موضوع پیش 

فروش خودرو کافی نبوده است.
جعفری دولت آبادی اظهارداشت: این استدال را که هر 
کسی درخواست ثبت شــرکت کرد به او ثبت داده می شود 
مورد قبول نیست و اگر تخلفات در ثبت شرکت ها ادامه پیدا 
کند حتما تعقیب می کنیم و از سازمان ثبت اسناد و اماک 

کشور هم می خواهیم حتما در این قضیه ورود کند.

دادستان تهران:

راننده، دانشگاه و پیمانکار 
در حادثه علوم و تحقیقات مقصر شناخته شدند

رئيس پليس پایتخــت از انهدام 46 باند مجرمان 
حرفه ای در جرایم مختلف و دســتگيری ۱93 مجرم 

خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسین رحیمی 
در تشریح ششمین مرحله طرح مبارزه با سارقان حرفه ای و 
محکومان فراری، اظهار داشــت: این طرح با تاش همکاران 
پر تاشم در پلیس آگاهی پایتخت و نیروهای 11 گانه پلیس 

آگاهی در سراسر تهران بزرگ اجرا شده است.
رحیمی با اشــاره به اینکه در اجــرای این طرح 46 باند 
مجرمان حرفه ای منهدم و 193 مجرم دستگیر شده اند، ادامه 
داد: 62 نفــر از این افراد که شــامل 23 درصد ار دســتگیر 
شدگان می شود کسانی هستند که در زمینه سرقت به عنف، 
زورگیری، کیف قاپی و موبایل قاپی فعالیت داشــته اند و در 
مجموع این افراد به 680 فقره ســرقت و زورگیری اعتراف 
کرده اند.وی با بیان اینکه در این طرح، 10 باند سرقت منزل، 
اماکن و مغازه منهدم و 34 ســارق دستگیر شده اند، افزود: 
این سارقان که 18 درصد کل سارقان دستگیر شده هستند، 

به 175 فقره سرقت منزل، اماکن و مغازه اعتراف کرده اند.

جانشين فرمانده انتظامی سيستان و بلوچستان از 
کشف بيش از ۲ تن مواد مخدر و توقيف یک دستگاه 
خودرو در درگيری مسلحانه با قاچاقچيان مواد مخدر 

در شهرستان ایرانشهر خبر داد. 
ســرتیپ احمد طاهری اظهار داشــت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر ایرانشهر هنگام گشت زنی های هدفمند 
در محور بزمان به سمت دلگان به یک دستگاه خودرو نیسان 
سفید رنگ مشکوک شــده و با عائم هشدار دهنده به این 
خودرو فرمان ایســت دادند که راننده با مشــاهده پلیس با 
سرعت به سمت جاده خاکی پیچیده و دو نفر سرنشین آن 

نیز اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کردند.
وی بیان کرد: ماموران پلیس نیز با به کارگیری ســاح 
مقابلــه به مثل کــرده که در این هنگام نیســان مذکور در 
شــیارهای خاکی منطقه متوقف شــد و قاچاقچیان درحال 
تیرانــدازی اقدام به تخلیه کیســه های حامل مواد از داخل 
خودرو و ســوزاندن آنها کردنــد.وی گفت: در همین هنگام 
یک دســتگاه خودروی پژو پارس و دودستگاه موتورسیکلت 
»تریل« نیز از مسیر خاکی پشت سر اشرار به کمک آنها آمده 
و درگیری مسلحانه طرفین شــدت گرفت.وی ادامه داد: با 
ملحق شــدن نیروهای کمکی به تکاوران پلیس سوداگران 
مــرگ که عرصه را بر خود تنــگ دیدند اقدام به آتش زدن 
گسترده مواد کرده و با استفاده از موتورسیکلت ها و خودروی 
پــژو پارس و وضعیــت جغرافیایی منطقه متواری شــدند.
طاهری گفت: در بررسی محل درگیری مقدار یک تن و 855 
کیلوگرم مواد ســوخته و 145 کیلو و 800 گرم مواد مخدر 
از نوع تریاک در بسته های سالم کشف شد.وی افزود: تاش 

برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان متواری ادامه دارد.

کشف 2 تن مواد مخدر 
در ایرانشهر

۱3 عضو دیگر شبکه تبشيری صليبی صهيونيستی 
در استان البرز دستگير شدند. 

به گزارش تســنیم اعضای این شبکه به صورت برنامه  
ریزی شده با عناصر خارج از کشور در ارتباط بوده و عقاید و 
افکار انحرافی در مسیحیت را تبلیغ می کردند.دستگیر شدگان 
که با عناصر تبشیری در چند کشور خارجی در ارتباط بوده 
و در سمینارهای ســازمان های صلیبی صهیونیستی حضور 
فعال داشــته اند، با ترویج عقاید و افکار انحرافی مسیحیت، 
مورد اعتراض رســمی جمعی از مسیحیان استان البرز قرار 
گرفته اند.مسیحیت تبشیری یکی از جریانات انحرافی است 
که با طعمه قرار دادن اقشــار آســیب پذیر و آســیب دیده، 

ضعف ها و مشــکات این افراد را پلی برای جذب آنها به این 
عقاید انحرافی کرده و نســبت به جذب آنها و تحمیل عقاید 
انحرافی اقدام می کند.وعده اخذ تابعیت از کشورهای اروپایی 
برای افرادی که در تور این جریان انحرافی افتاده اند یکی از 
شگردهای این شبکه انحرافی است که عدم اجرای وعده های 
داده شده افراد را دچار آسیب های روحی و روانی کرده است.
افراد آسیب دیده از این جریان جذب سخنان فریبنده و رفتار 
به ظاهر محبت آمیز مبلغان مســیحی صلیبی صهیونیستی 
شــده و در این مسیر به عنوان یک مهره و سرباز در خدمت 
ســازمان ها و جریان های طماع صلیبی صهیونیســتی قرار 

می گیرند.

بازداشت 13 عضو جدید شبکه تبشیری در البرز
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
آقای شرق! پس چرا به کیهان 

فحاشی می کردید؟!

یکی از ابعاد زندگی انسان بُعد فرهنگی است؛ اما فرهنگ واژه ای مبهم است که 
مرز مشخصی برای آن وجود ندارد. به عبارت بهتر تعریف واحد مورد قبولی در بین 
جامعه شناسان برای فرهنگ وجود ندارد؛ از این رو گاهی از مسائل تربیتی و آموزشی 
گرفته تا آداب و رسوم مردم در مناطق مختلف، به عنوان فرهنگ تلقی می شود؛ بر 
اساس این نگرش اساس دین نیز  مقوله ای فرهنگی در عرض سایر مسائل دیگر است.
یکی از مسائلی که قرن هاست در دنیا بین پژوهشگران و محققان مطرح است، 
مسئله رابطه دین و دنیاست؛ اینکه دین چیست و چه ارتباطی با ابعاد مختلف زندگی 
انســان دارد و دین چه نیازی را از بشــر رفع می کند. این مسئله از جمله مسائلی 
است که مباحث و مطالب زیادی درباره آن بیان شده است و بیشترین اختافات 

درباره آن وجود دارد.
نگاه فردگرایانه سکواریسم به دین

 بسیاری از دانشمندان معتقدند که دین، صرفا یکسری آداب و رسوم در بین 
اقوام مختلف است و ربطی به سایر ابعاد جامعه ندارد، بر این اساس، دین برای زندگی 
بشر، یک ضرورت نیست. شاید بسیاری از قشرهای فرهیخته هم از ته دل، معتقدند 
که دین و امور ماوراء طبیعی، اموری خیالی هستند و به مثابه شعر هستند که عده ای 
آن را دوست داشته و به آن گرایش دارند. در زمانی در کشور ما، اعتقاد به توحید و 
معاد و معارف دین، نوعی کهنه پرستی و تحجر و عدم باور به دین، روشنفکری تلقی 
می شد و امروز هم رگه هایی از این تفکر وجود دارد، روح سکواریسم این است که 
دین امری فردی است که عده ای به آن گرایش دارند؛ اما نمی توان به این گرایش 
ایراد گرفت؛ چرا که انسان ها باید آزاد باشند، چه  اشکالی دارد عده ای هم مثا نمازی 
بخوانند یا یک جا جمع شوند و  گریه کنند و یا به اموری دیگر از این قبیل بپردازند؟! 
همان طور که عده ای نیز دوست دارند در مجالس شبانه رقص شرکت کنند. هیچ 

کدام ضرورت زندگی بشر نیست، اما  اشکالی هم ندارد!
وجود ارتباط میان اجزای دین

 در مقابل این تفکر، عده ای معتقدند که دین جدی ترین مسئله زندگی است. 
در میان قشرهای برجســته، افراد زیادی هستند که این تفکر را قبول ندارند؛ اما 
اگر ما به این مسئله معتقد هستیم، ابتدا باید ببینیم اصا دین چیست؟ متأسفانه 
بسیاری از مذهبیان و متدینین، هنوز شناخت صحیحی از دین ندارند و نمی دانند 
اجزای دین با هم چه ارتباطی دارند. آیا دین، مجموعه ای از معارف غیرمرتبط به 
یکدیگر اســت که تحت عنوان دین جمع شــده است یا معارف دین با هم ارتباط 
داشته و هر جزء بر جزء دیگر تأثیرگذار بلکه متوقف است؟ آیا نماز، دفاع مشروع و 
انفاق در راه خدا، مسائل جداگانه ای هستند که تحت عنوان دین جمع شده اند یا 
ارتباط عمیقی با هم دارند؟دین مانند یک دسته گل که از گل های مختلفی تشکیل 
شــده و سپس با روبانی به هم گره زده شده، نیست، بلکه مانند درختی است که 
دارای ریشــه، شاخه، برگ و میوه است که با هم رابطه حقیقی دارند و در صورت 
سالم بودن ریشه، شاخه ها رشد کرده و میوه می دهند.چنین تشبیهی در قرآن نیز 
وجود دارد، مردم ریشه را نمی بینند، زیرا زیر زمین است؛ ریشه مانند اعتقادات است 
که درونی اســت و ظاهر نمی شود؛ اما از همین اعتقادات و باورهاست که بایدها و 
نبایدها و رفتارهای آدمی سرچشمه می گیرد؛ متأسفانه دستگاه های فرهنگی کشور 
مانند آموزش و پرورش، بعد از گذشت چهل سال از انقاب اسامی، هنوز تعریف 
صحیحی از اصل دین را در جامعه ترویج نکرده اند.یکی از سؤاات اساسی این است 
که آیا بدون دین می توان انسان خوبی بود یا خیر؟ سرچشمه بسیاری از مسائلی 
که در محافل علمی و حتی در محافل فرهنگی انقابی مورد اختاف است و اثر آن 
در رفتار نیز ظاهر می شود و سبب اختاف در عمل می شود، همین مسائل است 
و تا این مسائل و تعریف صحیح از دین و قلمرو دین در جامعه، برای افراد روشن 
نشود، این اختافات اجتناب ناگزیر خواهد بود. به عبارت بهتر منشأ این اختافات، 
به شاخه ای از سکواریسم بر می گردد و آن این است که آیا کاری که انجام می دهیم، 

ربطی به دین دارد یا خیر؟
نقش دین در عرصه های زندگی اجتماعی

 غالب مردم کشور با بانک ها سر و کار دارند، اما به ارتباط یا عدم ارتباط عملکرد 
آن با دین، توجهی ندارند،گاهی گفته می شــود این امور بر اســاس زندگی امروزه 
بشــر باید تدبیر شود و ربطی به دین ندارد؛ نماز و روزه شما، مربوط به دین است 
نه ســود بانکی مربوط به حساب های سپرده و وام های چند ده درصدی! این نگاه، 
همان سکواریســم است.وام دادن، یکی از خدمات مهم دولت جمهوری اسامی 
اســت که گاهی در آمارها بدان افتخار می کنند، باید ببینیم آیا شیوه کار بانک به 
دین ربط دارد یا خیر؟ خیلی از مسائل حتی برای دینداران ما حل نشده است؛ از 
این رو برخی از افراد وام ده - پانزده درصد می گیرند تا به عمره و زیارت بروند!!امروز 
عرصه های مختلف زندگی اجتماعی در کشــور اعم از نظامی، اقتصادی، فرهنگی، 
امنیتی، سیاســی، اداری و نظایر آن، هر چند کمابیش در یکدیگر تأثیر دارند، اما 
چنین نیست که قوام یکی، به دیگری وابسته باشد، دفاع مقدس یک مسئله نظامی 
و امنیتی بود؛ اما آیا دین می تواند در آن نقش داشته باشد یا خیر؟ آیا دین می تواند 
رفتن به جبهه را واجب اعام کند یا اینکه جبهه رفتن یک مسئله اجتماعی است 
و مردم می توانند برای حفظ عزت و استقال خود بجنگند و یا بپذیرند که تحت 
تسلط بیگانگان باشند و این مسئله به دین ربطی ندارد؟!مسائل شناختی شاخه ای 
از فرهنگ است که زیربنای همه مسائل اجتماعی است. حال و حرام در اقتصاد، 
وجوب یا عدم وجوب در جهاد، صحیح بودن یا نبودن روش تعلیم و تربیت، ممنوع 
یا مجاز بودن ارتباطات آزاد مرد و زن با یکدیگر، همه و همه در گرو این است که 

شناخت ما چگونه باشد.
اهمیت فرهنگ برای جامعه بشری

 اگر فرهنگ را مسائلی بدانیم که ریشه اش سلسله ای از باورها و ارزش هاست در 
این صورت مهم ترین مسائل زندگی انسان، همین مسائل فرهنگی است که سعادت 
ابدی یا شقاوت ابدی او در گرو آن است. براساس این تعریف، دین تقریبا مساوی با 
فرهنگ است.قوام زندگی انسانی به همین امور است که بایدها و نبایدها چیست؛ 
به عنوان مثال از آنجا که حیوانات شناختی ندارند و طبق غریزه رفتار می کنند، اگر 
حیوانات با هم گاویز شوند، کسی آنها را مذمت نمی کند و آنها را مورد سؤال قرار 
نمی دهد، اما خوب یا بد بودن کارهای انسان مورد قضاوت قرار می گیرد. بنابراین 
اصلی ترین مســئله ای که انسانیت انسان به آن وابسته است، فرهنگ )البته طبق 
تعریف اخیر( اســت.بر اساس این تعریف از فرهنگ، اگر فرهنگ نباشد؛ یعنی باور 
صحیحی وجود ندارد و ارزش های صحیحی رعایت نمی شود؛ بر این اساس افرادی 
که فرهنگ ندارند، همان هایی هســتند که خداوند متعال آنها را در قرآن پست تر 
از چهارپایان خوانده است.فرهنگ مهم ترین عامل انسانیت است و انقاب اسامی 
مهم ترین پدیده در عصر ماست که از همین امر سرچشمه می گیرد، حفظ این انقاب 
به حفظ باورها و ارزش های انقاب است. فرهنگ، زیربنای سایر ابعاد زندگی انسانی 
است؛ اگر باور و ارزش های صحیحی انتخاب کرده و بر اساس آن رفتار کنیم، این 
فرهنگ مانند شجره طیبه ای خواهد بود که هر زمان در حال ثمر دادن است و اگر 
فرهنگ را فراموش کردیم، مانند شجره خبیثه ای است که ریشه ای ندارد و از این رو 
ثباتی ندارد و به زودی از بین می رود.فرق زندگی مبتنی بر فرهنگ صحیح - یعنی 
دین صحیح - با زندگی های دیگران مانند تفاوت درختی که در تمام طول سال، میوه 
می دهد با درخت بی ریشه و خشکیده است. تفاوت این دو بر هیچ کس پوشیده نیست.

حــال اگر بخواهیم برای انقاب خدمتی انجام دهیم و بدانیم کدام تهدیدها، 
خطرناک تر اســت، باید توجه داشته باشیم هر کجا به باورها و ارزش های ما ضربه 
وارد شود، مانند خشکاندن این درخت است و هرکجا باورها و ارزش ها تقویت شود، 
باعــث آبیاری و باروری این درخت و دوام آن می شــود که نفع آن برای مردم در 

همه زمان ها بیشتر شود.
وظیفه ما در مقابل نعمتی که به برکت رهنمودهای امام)ره( و خون شــهدا 
نصیبمان شده است، تقویت ریشه درخت انقاب است؛ اگر ریشه داشته باشد، قطعا 
میوه خواهد داد؛ اما اگر ریشه فاسد شد، حتی اگر اان هم میوه ای داشته باشد، به 

زودی خشک خواهد شد و از بین خواهد رفت.
 سخنرانی آیت اه مصباح یزدي )دام ظله( 
در همایش ستاد فجر انقاب اسامی؛ قم؛ 97/9/23 

زال بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

دین؛ همان فرهنگ است

هــان مقدارى كه فداكارى حرت]حســین)ع([ ارزش پيش خداى تبارك و 
تعاى دارد و در پيشــرد نهضت حســن)ع( كمك كرده است، خطبه هاى حرت 
سجاد و حرت زينب هم به هان مقدار يا قريب آن مقدار تأثر داشته است.
آنها به ما فهاندند كه در مقابل جائر، در مقابل حكومت جور، نبايد زن ها برسند 

و نبايد مردها برسند.
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دیروز در مجلس کلیات طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس به تصویب رسید، طرحی که 
انتقادهایی مســتدل و جدی در مورد آن از 
سوی گروهی از نمایندگان مطرح شده است، 
همچنین در جلســه دیروز حاجی بابایی از 
بودجه فــراوان وزارت نفت و عدم نظارت بر 
آن گفت و پورابراهیمی از هدر دادن 100هزار 
میلیاردتومان منابع درســال توسط دولت 

انتقاد کرد.
دیروز در جلسه علنی نایب رئیس  مجلس ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای قیام 19دی ماه 
1356 در قم گفت: »این قیام منجر به شــهادت 5 
نفر شــد که یکی از آنها نیز فرزند مرحوم آیت اه 

خزعلی بود.«
مطهــری افزود: »قیام مردم قم نقطه شــروع 
نهضت اســامی در دوره جدیــد بود که منجر به 

پیروزی انقاب اسامی شد.«
وی با بیان اینکه امروز )چهارشنبه( مصادف با 
روز رحلت مرحوم آیت اه هاشمی رفسنجانی است، 
بیان کرد: »نقش ایشــان از سال 1341 تا پیروزی 
انقاب و مراحل مختلف پس از انقاب اسامی بسیار 
است؛ 3 دوره ریاست مجلس شورای اسامی، 2 دوره 
ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و فرماندهی کل نیروهای مسلح در دوران جنگ. 

یاد ایشان را گرامی می داریم.«
استانی شدن آب سردی بر پیکره انتخابات 

مجلس
نمایندگان در جلسه علنی و در جریان بررسی 
طرح یک فوریتی اصاح موادی از قانون انتخابات 
مجلس شورای اسامی با 155 رأی موافق در مقابل 
64 رأی مخالــف بــا آن موافقت کردند.  همچنین 
نمایندگان با اکثریت آرا ارجاع جزئیات طرح استانی 
شدن انتخابات به کمیسیون را مورد تایید قرار دادند.
پیش از بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصاح 
موادی از قانون انتخابات مجلس شــورای اسامی 
برخی نمایندگان درخواســت سلب فوریت از این 
طرح را مطرح کردند که علی اریجانی در پاســخ 
گفت: درخواست ســلب فوریت وجهی ندارد چرا 
که نمایندگان روز گذشته به اولویت آن رأی دادند.

حاجی دلیگانی: استانی شدن
 آفتی برای انگیزه مشارکت

حســینعلی حاجی دلیگانــی در توضیح این 
درخواســت بیان کرد: استانی شــدن انتخابات از 
سال 78 در مجلس پنجم مطرح شد، این طرح در 
دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس نیز مورد 

بررسی قرار گرفت اما به نتیجه نرسید.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اســامی افزود: در حال حاضر در 
هفته های پایانی سال هستیم و مهم ترین موضوع 
بررســی ایحه بودجه سال 98 اســت. مردم این 
روزها با مشکاتی نظیر عدم درآمد کافی،  اشتغال و 
معیشت دست و پنجه نرم می کنند، در این شرایط 
اگر نمایندگان استانی شدن انتخابات را مطرح کنند، 
مردم تصور می کننــد نمایندگان به جای برطرف 
کردن مشکات اقتصادی به دنبال انتخابات بعدی 
هستند. استانی شدن انتخابات باعث کاهش انگیزه 

مردم برای مشارکت در انتخابات می شود.
یکی از برکات شفاف سازی 

به روایت حاجی بابایی
حاشیه سازی ها علیه سهم ارگان های دینی از 
بودجه در روزهای قبل در حالی صورت گرفت که 
ســهم کل این مجموعه ها از بودجه تنها یک دهم 
درصد اســت. به نظر می رسد این حاشیه سازی ها 
علیه بودجه نهادهای فرهنگی و دینی از سوی طیفی 
خاص دنبال شد تا موارد پرابهام بودجه همچنان در 

حاشیه امنیت قرار داشته باشند.
در همین راستا »حمیدرضا حاجی بابایی« در 
نشســت علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور 
خود، گفت: ایحه بودجه سال 98 در مجلس است، 
اگر به یاد داشته باشید دو سال قبل در همین مجلس 
بین بنده و نماینده دولت بحثی بود که درآمد ما از 
هدفمندی یارانه ها 31 هزار میلیارد تومان است یا 
87 هزار میلیارد تومان؛ به همین دلیل رئیس مجلس 
دیوان محاسبات را بعنوان حاکم بین این دو نظر قرار 
داد که دیوان محاسبات هیچ یک از این دو رقم را 
نپذیرفت و رقم 36 هزار میلیارد تومان را تأیید کرد.
وی ادامه داد: به این ترتیب بود که سال گذشته 
رقم 110 هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب شد؛ 
اینبار نیز در بودجه برای سال آینده رقمی معادل 
142 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 بودجه دیده 
شد و این یک نمونه کار کردن در مجلس است که 

نمایندگان به کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس رای مثبت دادند

چراغ سبز مجلس به انتخابات استانی
منتقدین: آفات زیادی دارد

که  ازدواج  افزایش حداقل ســن  طرح 
مدت هاســت از ســوی برخی نمایندگان 
مجلس پیگیری می شــد، چنــدی پیش از 
ســوی کمیســیون قضایی مجلس رد شد. 
به پدیده  را  نمایندگان موافق طرح، مسئله 
اجتماعی کودک همسری تقلیل داده  و هدف 
پیگیری خود از چنیــن طرحی را مبارزه با 
کودک همسری بیان کرده اند و سعی دارند با 
ایجاد فضایی احساسی، افکار عمومی را متاثر 

کرده و با خود همراه سازند.
 فراکســیون زنان مجلس دهم بــا همراهی 
معاونت زنان ریاست  جمهوری، از آذر ماه سال 95 
در حال پیگیری طرحی با عنوان »افزایش حداقل 
ســن ازدواج« بوده اســت. این طرح، که با هدف 
افزایش حداقل ســن ازدواج دختران از 13 سال به 
16 یا 18 سال مطرح شده بود از سوی کمیسیون 
حقوقی مجلس شورای اسامی رد شد. کارشناسان 
و پژوهشگران بارها به بیان ابعاد و پیامدهای منفی 
تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج پرداخته و 
به پرسش های پیگیران و موافقان طرح پاسخ داده 

و دایل آنان را رد کرده اند.
 این بــار پس از مخالفت کمیســیون حقوقی 
برخی نمایندگان مجلس، از طرح »افزایش حداقل 
سن ازدواج دختران« به عنوان »ممنوعیت کودک 
همســری« یاد کردند و برخی رســانه ها با طرح 
کلیدواژه هایی چون »کودک همسری«، »کودکان 
بیوه«، »افزایش کودک همســری در ایران« و... به 
جوسازی علیه رد شدن طرح مذکور پرداختند. از 
طرفی همسویی و حمایت رسانه های غربی با تصویب 
چنین طرحی و هجوم پس از رد شدن در کمیسیون 

حقوقی سؤال برانگیز است.

کودک همسری؛ 
لفظ غلط به کارگرفته شده

تعریف ســن پایــان کودکی در کشــورها و 
در  اســت.  متفــاوت  گوناگــون  فرهنگ هــای 
کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد سن 
کودکی این گونه تعریف شــده است: »کودک هر 
انسانی که زیر هجده سال تمام باشد گفته می شود؛ 
مگر اینکه مطابق قانون حاکم بر آن شــخص، سن 
کمتری برای رشد او مقرر شده باشد«. طبق چنین 
تعریفی کودکی در ایران براســاس قانون حاکم بر 
کشور باید تعریف شود، در حقوق ایران مانند بیشتر 
نظام های حقوقی، دوره کودکی به دو دوره قسمت 
می شــود، دوره تمیز و دوره عدم تمیز. قانون برای 
پایان هر کدام از این دوره ها سن مشخصی تعیین 
نکرده زیرا پایان کودکی و رشد هر فرد بنابر ژنتیک، 
اقلیم، فرهنگ و.. با فردی دیگر متفاوت است. بنابراین 
منطقی است افرادی که زودتر دوره رشد و بلوغ خود 
را پشت سر می گذارند ممکن است ازدواج هم بکنند 
و اگر فردی بعد از پایان بلوغ و رشد خود ازدواج کند 
حتی اگر در سنین 13 تا 16 سالگی باشد نمی توان 

به او کودک و ازدواج او را ازدواج کودکان گفت. 
همچنیــن ایــن ازدواج ها، بخش زیــادی از 
ازدواج های موفق در جامعه است، سینا کلهر دبیر 
فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس می گوید: کمترین 
میزان طاق و بیشــترین رضایت از زندگی مربوط 
به ازدواج هایی است که همه فکر می کنند آسیب ها 
در آن بسیار زیاد اســت، بررسی ها نشان می دهد 
بهترین ســن ازدواج برای دختران 15 تا19 سال و 

برای پسران 21 تا 24 سال است.
ازدواج اجباری در هر سنی غلط است

جامعه شناســان، کودک همسری را شکلی از 

ازدواج اجبــاری تعریف می کننــد، آنها می گویند 
دختران خردسال و کودک به اجبار به عقد مردانی 
بزرگســال درمی آیند و یا آنکه خانواده ها دختران 
نابالغ خود را می فروشــند. یحیی کمالی پور، عضو 
کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسامی 
درباره کودک همسری گفته است: » درحال حاضر 
پدیده کودک همسری در جامعه به صورت خیلی نادر 
وجود دارد و به آن صورت فراگیر و تبدیل به معضل 
نشده اســت که نیاز به تغییر قانون داشته باشد«. 
ازدواج اجباری دختران در هر سنی باطل است و اگر 
در ایران ازدواج اجباری و مخصوصا ازدواج اجباری 
دختران نابالغ وجود دارد باید در زمره آســیب های 
اجتماعی برای حل این موضوع برنامه ریزی و اقدام 

فرهنگی انجام شود.
ازدواج های زیر 16سال 
کودک همسری نیست

موافقان طــرح افزایش حداقل ســن ازدواج 
مهم ترین هدف خود را مبارزه با کودک همســری 
که در زمره آســیب های اجتماعی قرار دارد، بیان 
می کنند. اوا باید در نظر داشت، به کار بردن»کودک 
همسری« درباره ازدواج های زیر 16 سال غیرعلمی 
و غلط است، چرا که این ازدواج ها با تعریفی که از 
کودک همسری می شود مغایرت داشته و با واقعیت 

جامعه انطباق ندارد. 
بنابراین بــا وجود نادر بــودن پدیده کودک 
همســری چنانچه اصرار به پیگیری پدیده کودک 
همسری وجود دارد نباید این شکل از ازدواج های 
اجباری را به کل ازدواج های ثبت شده تعمیم داد 
و قانون کلی برای آن وضع کرد، همان طور که این 
پدیده نادر و اســتثنا در جامعه است باید اقدامی 

مستثنا و خاص در برابر آن انجام داد.

عوامفریبی به اسم كودک همسری!

شفافیت باعث شــد این درآمدها در بودجه آورده 
شود. اگر یادتان باشد سال ها نماینده های دولت در 
تلویزیون عنوان می کرد که ما پولی برای یارانه دادن 
نداریم چرا که 31هزار میلیارد تومان می  گیریم و 42 
هزار میلیارد تومان می پردازیم اما چرا این روزها دیگر 
حرفی نمی زنند، بخاطر اینکه ما نمایندگان در یک 

مورد اراده و شفاف سازی کردیم.
وزارت نفت یکی از بلعندگان بزرگ بودجه

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه برای 
سال 1398 هیچ راهی جز شفافیت بودجه ای نداریم، 
گفت: در طول دهه های گذشــته چه کسی 14/5 
درصد فروش نفت که به دار در اختیار شرکت ملی 
نفت قرار گرفته را محاسبه کرده است؛ با دار 8 هزار 
تومان در سال آینده در شرایط تحریمی، 6/6میلیارد 
دار در اختیار شــرکت نفت قرار خواهد گرفت که 

رقمی معادل 53 هزار میلیارد تومان می شود.
حاجی بابایی افزود: این رقم را باید در حساب  ها 
بیاوریم و در عیــن حمایت از کارگران زحمتکش 
عسلویه باید در این زمینه باید شفاف سازی  صورت 
گیرد. این در حالی اســت که بــرای یک میلیون 
فرهنگی در سقف دوم بودجه یعنی روی هوا  2هزار 
میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته اند. درحالیکه اگر 
آن رقم 53 هزار میلیارد تومان بررسی شود حداقل 
10هزار میلیارد تومان از آن می  توان برای حل مشکل 

بازنشستگان مظلوم در نظر گرفت.
رئیس  فراکســیون فرهنگیان مجلس تصریح 
کرد: مجلس می  توانــد این رویه غلط در بودجه را 
اصاح کند و باید از کمیسیون آموزش و تحقیقات 
و فراکسیون فرهنگیان که خصوصی سازی آموزش 
و پرورش که سیاه ترین نگاه به آموزش و پرورش در 
بودجه 98 است را حذف کرد، تقدیر کنیم و در این 
راستا ازم است تلفیق نیز به این حذف رأی دهد.

وی یادآور شد: سال آینده باید بودجه اعتمادساز 
و آرامش بخش باشد، هرآنچه که در این نظام وجود 
دارد باید خرج مردم شود ما کشور و بودجه را برای 
مــردم می  خواهیم. مردم تشــنه عدالتند و از این 
وضعیت کشور و مجلس راضی نیستند، باید کاری 
کنیم این رضایت امسال در بین مردم ایجاد شود و 
راه آن نیز ورود به حســاب  های شرکت  های دولتی 
مانند شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی است تا درآمدهای آنها 

را نیز مانند تبصره 14 در بودجه بگنجانیم.
ایــن نماینده مــردم در مجلس از ســخنان 
رئیس جمهور در زمان ارائه ایحه بودجه نیز انتقاد 
و تصریح کرد: خواهش می کنیم در بودجه سال 98 
به اعتمادسازی برای مردم، شفافیت و جلوگیری از 

حقوق های نجومی توجه شود تا آرامش به جامعه 
بازگردد.

به باد فنا دادن 100هزار میلیاردتومان منابع 
در سال توسط دولت

دیگر ناطق میان دستور دیروز مجلس محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس  فراکســیون اقتصادی مجلس 
و عضو فراکســیون نمایندگان وایی بود. او ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات 5 به ویژه 
شهید سیدعباس حسینی داورانی که با نثار خون 
خود عزت و اقتدار امروز نظام جمهوری اســامی 
ایران را ایجــاد کرده اند، گفت: اقدامات اخیر بانک 
مرکزی در مدیریت بازار ارز کشور قابل تقدیر است 
و اتفاقات بسیار مثبتی در طی هفته های اخیر پس 
از مصوبات شورای عالی هماهنگی قوای سه گانه رقم 
خورده که باید از اقدمات بانک مرکزی در تغییر سود 
روزشمار به ماه شمار، حذف چک های عامل، تعیین 
سقف برای تراکنش های بانکی و اقداماتی که اخیرا 
برای ساماندهی نظام بانکی در دستور کار قرار داده 

تشکر کرد.
وی با بیان اینکه گزارش هایی ارســال شده به 
کمیسیون اقتصادی نشان می دهد که قیمت کااهای 
اساسی علی رغم اختصاص ارز ارزان گران به دست 
مردم می رسد که به هیچ عنوان قابل قبول نیست، 
ادامه داد: حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع کشور 
یعنی یک ســوم بودجه کل در سال به دلیل عدم 
نظارت بر قیمت ها توسط دولت به باد فنا می رود که 
اگر دولت می خواهد این منابع به دست مردم برسد 
باید سامانه های اطاعاتی گمرک، وزارتخانه هایی 
همانند اقتصاد و صنعت باید فعال شــوند تا کاای 
اساسی از مبادی ورودی تا خرده فروشی که مردم 

می خرند تحت نظارت باشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسامی 
اظهار داشت: اگر دولت نتواند نظارتش را بر کااهای 
اساسی انجام دهد، پیشنهاد مشخص ما طرحی است 
تحت عنوان تخصیص اعتبار مابه التفاوت یارانه ارزی 
بر اســاس کارت های اعتباری به خود مردم که بر 

اساس سرانه انجام می گیرد.
پورابراهیمی خطاب به رئیس  ســازمان برنامه 
و بودجه، ادامه داد: در حوزه وام  های کشاورزی بنا 
بود شاهد این باشیم که بعد از اباغ منابعی که برای 
امهال وام های کشاورزی در کشور بود اتفاق مثبتی 
برای کشاورزان رخ دهد که متاسفانه این کار انجام 
نشده، لذا درخواست ما رسیدگی، تسریع و افزایش 
سقف اعتباری است که مربوط به این بخش می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسامی، با اشاره به برگزاری نشست روسای کارکنان 

فرهنگیان بازنشسته در کشور و تشکر از وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و کانون فرهنگیان بازنشســته 
کشــور، تاکید کرد: باید به فرهنگیان کمک شود، 
چراکه بخشــی از مطالبات فرهنگیان درخصوص 
بازنشستگی در سال 97 مشخص نیست، در حالی 
که در ماده 63 برنامه ششم توسعه مصوب شده بود 
که بــرای رتبه بندی معلمان اقدامات جدی انجام 
شــود، اما اعتباری که برای رتبه بندی معلمان در 
ایحه بودجه 98 در نظر گرفته شده 2 هزار میلیارد 
تومان بوده که آن هم در سقف دوم بودجه است. چه 
چیزی می خواهد نصیب معلمان شود ما خبر نداریم، 
لذا درخواســت ما از دولت این است که به صورت 

عاجل به این موضوع رسیدگی کند.
 پورابراهیمــی بــر لزوم موضــوع مدیریــت 
ســوخت در کشور تاکید کرد و ادامه داد: براساس 
شرایط کشور کمیســیون اقتصادی پیشنهادی را 
آماده کرده  است که با عدم افزایش قیمت سوخت 
در سال آینده و وضع عوارض بر مصرف و پرداخت 
عوارض در پایان دوره های سه ماهه و 6 ماهه موضوع 

سوخت مدیریت شود.
رئیس  کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی، گله مندی خود را از وزیر کشور و استاندار 
کرمان در مورد تغییر مدیران استان بدون مشاوره و 
اطاع مجمع نمایندگان استان ابراز کرد و گفت: اگر 
قرار است در حوزه مسائل استانی تعامل داشته باشیم 
باید برای تغییر مدیران مشاوره های ازم انجام شود.

بیمه جانبازان بر عهده بنیاد شهید
نمایندگان در نشســت علنــی دیروز مجلس 
شورای اسامی در جریان بررسی طرح اصاح ماده 
13 قانــون جامع خدمات رســانی به ایثارگران، با 

اکثریت آرا موافقت کردند.
براســاس بند )ب( اصاح شده ماده 13 قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز آمده است؛ 
با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشــتی و بیمه 
درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و 
غیرشاغل، بازنشسته و والدین، همسران و فرزندان 
شهدا و افراد تحت تکفل آنان، برعهده بنیاد شهید 

و امور ایثارگران است.
تعهدات دستگاه های اجرایی و بیمه های ذیربط 
در این خصوص، از تاریخ 1 آبان 97 تا زمان تصویب 
این قانون و تا پایان سال 97 به بنیاد شهید و امور 
ایثارگران منتقل می شــود. اجرای احکام این ماده 
مانــع ارائه خدمات بیمه درمانی تکمیلی توســط 
دســتگاه های اجرایی ذیربط به کارکنان شــاغل 
موضوع این ماده نیست. این قانون از تاریخ تصویب 

ازم ااجرا می باشد.

پس از هشــت ماه وقت کشی اروپایی ها 
در اجرای تعهدات برجامی و زمان خریدن به 
نفع خود و آمریکا، رئیس دفتر رئیس جمهور 
می گوید، آنها به دلیل اجرایی نشدن SPV از 

ایران عذرخواهی کرده اند. 
محمود واعظــی رئیس دفتر رئیس                                                                                                                                                                                                      جمهور د ر 
پا سخ به این سؤ ا ل که شما قبا گفته اید اروپایی ها 
تا دو هفته دیگر SPV )کانال ما لی ایران و اروپا( ر ا 
اجرایی می کنند، اظهار داشت: من هیچ گاه نگفتم 
SPV تا دو هفته دیگر اجرایی می شو د، بلکه گفتم        
تا آ خر سال میادی. همان حرفی که خانم موگرینی 

زده بو د ر ا گفتم.
وی  در گفت و گــو با فارس ادامه داد: اروپایی ها 
نیــز از ما عذرخواهی کردنــد و گفتند که ما همه 
بر نامه هایمان ر ا تقسیم کردیم ا ما فشارهای آمریکا 
کار مــا ر ا به تاخیر انداخته ا ما از هدف مان دســت 

برنداشته ایم، یعنی آنها دارند پیش می روند.
گفتنی اســت برجام پس از کش وقوس های 
فراوان، به وعده مجعول برقراری SPV از ســوی 
اتحادیه اروپا منتهی شد. اروپایی ها از زمان خروج 

آمریکا از برجام، 8 ماه فرصت داشــتند مکانیسم 
ادعایی خود بــرای دور زدن تحریم ها را راه اندازی 
کنند اما وقت کشی کردند. اکنون سؤال مهمی در 
میان است که می تواند ابزار راستی آزمایی دولت های 

فریبکار اروپایی باشد.
 این موضوع با وجود کم ارزشی و دور شدن از 
تکلیف اصلی اروپا در برجام، سند راستی آزمایی است؛ 
همچنانکه نشان می دهد آیا تیم ظریف_عراقچی 
واقعا پیگیر مطالبه جدی از اروپا برای انجام تعهدات 

هستند یا نه. 
متاسفانه اصرار مشکوکی در وزارت خارجه برای 
داخلی کردن مباحث و عدم مطالبه جدی از طرف 

اروپایی برجام دیده می شود.
به رغم تهدیدات آمریکا

 ایران در تدارک پرتاب ماهواره  است
شــش روز بعد از ادعاهای وزیر خارجه آمریکا 
علیه ایران و موضعگیری او علیه برنامه فضایی این 
کشــور، شبکه »ســی ان ان« گزارش داد: »به رغم 
تهدید پمپئو، ایران در حال آماده شدن برای پرتاب 

ماهواره است«.

»سی ان ان« در گزارش خود به انتشار تصاویر 
ماهواره ای از ایران مبادرت کرده است، گزارشی که 
در آن کارشناسان آمریکایی گفته اند که این تصاویر 
حاکی از آماده شــدن ایران برای پرتاب ماهواره بر 

به فضا است.
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا که از زمان 
آغاز به کار، هفته ای نبوده که علیه ایران موضعگیری 
نکرده باشد، پنج شنبه هفته گذشته هم علیه برنامه 
فضایی ایران موضــع گرفت و گفت ایران باید کار 
بــرروی ماهواره بــر را متوقف کنــد.او با طرح این 
ادعا که ماهواره برها از فناوری مشــابه موشک های 
بالستیک قاره پیما اســتفاده می کنند، مدعی شد 
پرتاب ماهواره بر به فضا در »تقابل« با قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل است. این ادعا در حالی 
مطرح شده که در این قطعنامه از ایران خواسته شده 
روی موشک هایی که »برای داشتن توانایی حمل 

کاهک اتمی طراحی شده اند« کار نکند.
»سی ان ان« گزارش داد، تصاویر تازه ای که در 
اختیار این رسانه قرار گرفته، »نشان می دهد ایران 
در حال آماده شدن برای پرتاب یک ماهواره سنجش 

از راه دور به فضا است«.
از نظر این رسانه آمریکایی، »این تازه ترین نشانه 
از این موضوع است که به رغم هشدارهای اخیر مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا، جمهوری اسامی در حال 
جلو بردن برنامه از قبل برنامه ریزی شده خود است.«

اتریش خواستار حفظ توافق هسته ای
 با ایران شد

»الکساندر فان در بالن« رئیس جمهور اتریش 
روز سه شنبه در جریان دیدار سال نوی میادی با 
دیپلمات ها و سفرای خارجی در کاخ »هوفبروگ«، 
توافق هســته ای با ایــران )برجام( کــه در قالب 
گفت وگوی مشــترک به دست آمده است را بسیار 
مهم دانست و از این توافق با عنوان دستاوردی بزرگ 

یاد کرد که باید حفظ شود.
بنابر گزارش خبرگزاری اتریش، رئیس جمهور 
این کشــور در ادامه ضمن اینکه از گسترش روابط 
میان وین - واشنگتن استقبال کرد، سیاست های 
کاخ ســفید را بدون اینکه مســتقیم به شــخص 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا  اشــاره کند، 

مورد انتقاد قرار دارد. 

واکنش عجیب واعظی به وقت کشی 8 ماهه اروپا :

اروپایی ها به دلیل عدم اجرای SPV عذرخواهی كردند!

یک منبع آگاه گفت : در پی حمایت  اروپا از گروه های 
شناخته شده تروریستی و پناه دادن به آنها، ایران در حال 
ارزیابی و تجدید نظر در همکاری های اطاعاتی، امنیتی و 
انتظامی خود با کشورهای اروپایی است و به زودی تصمیماتی 
در این خصوص اتخاذ می شــود که حوزه های مهمی را در 

برخواهد گرفت.
اتحادیه اروپا روز سه شنبه بر مبنای ادعای بی اساس دانمارک 
و در اولین دور تحریم ها علیه ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، 

اقدام به تحریم یک نهاد و دو فرد ایرانی کرد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که پلیس دانمارک آبان ماه 
سال جاری بدون ارائه هیچ مستنداتی عوامل منتسب به ایران را به 
حمله به یک فرد در خاک این کشور متهم کرد و جمهوری اسامی 

ایران در همان زمان قویا این ادعا را تکذیب کرد.

»مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا نیز شامگاه سه شنبه 
طی پیامی در صفحه شخصی توئیتر خود، از تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه ایران حمایت کرد.پامپئو با مطرح کردن ادعاها و اتهامات 
بی پایه و اساس علیه ایران، نوشت: »اتحادیه اروپا برای نخستین بار 
از زمان توافق هسته ای تحریم هایی را علیه ایران اعام و هلند نیز 
افشــا کرد که ایران قتل دو شهروند هلندی در سال های 2015 و 
2017 را هدایت می کرده است. این موضوع در پی خنثی سازی دو 
حمله تروریستی ایران در فرانسه و دانمارک در سال 2018 صورت 
می گیرد.«در همین خصوص »استف باک«، وزیر امور خارجه هلند 
روز سه شنبه عنوان کرد که بعد از تصمیم اروپا برای تحریم ایران، 
دیپلمات های هلند، انگلیس، فرانسه، آلمان، و بلژیک در تهران با 

مقام های ایران دیدار کردند تا نگرانی هایشان را ابراز کنند.
بر همین اساس روز سه شنبه شش نفر از دیپلمات های اروپایی 
مستقر در تهران با حضور در محل وزارت امور خارجه ایران در تاش 
بودند که مواضع این اتحادیه را در پی اعمال این تحریم ها توجیه 
کنند که با واکنش تند مقام مسئول در وزارت خارجه مواجه شدند 
و با توجه به اظهارات غیرقابل پذیرش و توجیه آنها، در نهایت این 

ماقات کمتر از 10 دقیقه به طول نینجامید.
این اقدام اتحادیه اروپا دیروز واکنش »محمدجواد ظریف«، وزیر 
امور خارجه ایران که در سفر هند به سر می برد را نیز در پی داشت.
ظریف در این خصوص در توئیترش نوشت: اروپایی ها از جمله 
دانمارک، هلند و فرانسه به منافقین - گروهی که 12000 ایرانی 

را به قتل رســاندند و به صدام بــرای جنایت علیه کردهای عراق 
کمک کرد- و به تروریســت های دیگــری پناه می دهند که قتل 
ایرانی های بی گناه را از اروپا صحنه گردانی می کنند. اتهام پراکنی 
 علیه ایران، اروپا را از مســئولیت پناه دادن به تروریســت ها مبرا 

نمی کند.«
گفتنی است، رسانه های صهیونیستی پیش از این گزارش داده 
بودند که اطاعات منتهی به ادعاهای ضدایرانی دانمارک، از طریق 
موساد در اختیار کپنهاگ قرار گرفته بود.دیروز نیز بهرام قاسمی 
ســخنگوی وزارت خارجه ایران به این اقدام اتحادیه اروپا واکنش 
نشــان داد و ضمن محکومیت این اقدام اعام کرد که جمهوری 
اسامی در پاسخ به این اقدام و در چارچوب عمل متقابل، اقدامات 

مقتضی را اتخاذ می کند. در همین خصوص یک منبع آگاه نیز به 
خبرنگاران گفت که با توجه به حمایت های اروپا از گروه های شناخته 
شده تروریستی و پناه دادن به آنها، جمهوری اسامی ایران در حال 
ارزیابی و تجدیدنظر در همکاری های اطاعاتی، امنیتی و انتظامی 
خود با کشــورهای اروپایی اســت و به زودی تصمیماتی در این 
خصوص اتخاذ می شود که حوزه های مهمی را در برخواهد گرفت.

به گزارش فارس، اعمال این تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا در 
حالی صورت می گیرد که بعد از خروج آمریکا از برجام، اعضای این 
اتحادیــه بر تامین منافع اقتصادی ملت ایران از این توافق متعهد 
شده و حتی در این راستا قرار است که کانال ویژه مالی موسوم به 
SPV از سوی کشورهای اروپایی در راستای مقابله با تحریم های 
آمریکا ایجاد شود که علی رغم وعده های داده شده هنوز این سازوکار 

کلید نخورده است.

سرویس سیاسی- 
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود با عنوان »سخنی با 1+2« نوشت: »ماندگاری اروپا در برجام بعد از خروج برادر 
بزرگ تر در عین حالی که وجهه مقبول و مثبتی از این حامیان برجام در اذهان ایرانی ها به جای گذاشت از این جهت که 
متضمن چه امر مثبتی می تواند باشد زیر سؤال قرار گرفت.«سپس این یادداشت به سؤال باا این گونه پاسخ داده است: 
»...تا اینکه در مرداد گذشته خانم موگرینی از تصمیم جامعه اروپایی مبنی بر ایجاد ساز و کار موسوم به SVP خبر داد.«

این نوشــتار که به نظر می رسد خاف رویه پیشین روزنامه های اصاح طلب تاش کرده تا واقع گرایانه با این موضوع 
برخورد کند در ادامه این سؤال را مطرح کرده که »چطور می شود که بلندپایه ترین مقام سیاست خارجی جامعه اروپایی 

دو بار تاریخ تعیین کند ولی هیچ یک به وقوع نپیوندد؟«
آنگاه نویسنده ضمن  اشاره به توانایی های تکنیکی و اجرایی اروپا متذکر می شود که »نمی توانیم به تعویق افتادن پی در پی 

راه اندازی »کانال ویژه مالی« را ناشی از مشکات تکنیکی و اجرایی بدانیم.«
اما در بخش جالب تر این یادداشت به این موضوع  اشاره شده که این تعلل اروپا را نباید صرفا ناشی از دایل تدارکاتی 
دانست و باید این را نیز در نظر داشت که »احتمال دارد ]اقدامات آنها[ ناشی از تعلل عمدی و حساب شده اروپایی در انجام 

تعهدات برجامی خود یا به دایل دیگر باشد... برخی از این موارد و دایل را می توان در فهرست زیر درج کرد«
تقسیم کار برجامی میان اروپا و آمریکا

 شرق در ذکر این دایل آورده: »اروپا احتمال می دهد برجام در آینده دچار فروپاشی کامل شود یا بنا بر خواست ترامپ 
مورد بازنگری قرار بگیرد. از این رو ضمن در پیش گرفتن رفتاری کج دار و مریزانه روی اســب بازنده ]برجام[ شــرط بندی 

نمی کند.«
دلیل دوم این گونه ذکر شده است: »اروپا از ابتدا با آمریکا تقسیم کار کرده و ایفای نقش پلیس خوب را خود متقبل شده 
و بازی در نقش پلیس بد را به آمریکا سپرده است. از این رو خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا در آن دو روی یک سکه 
است.«در ادامه این سرمقاله به واقعیتی تلخ  اشاره می کند: »جامعه اروپایی خاطرجمع شده که چنان که تعهدات برجامی خود 
را زیر پا بگذارد یا انجام آن را به تعویق بیندازد، واکنش جدی ایران از جمله خروج این کشور از برجام را برنخواهد انگیخت؛ 
بنابراین دلیل و توجیهی نمی بیند که خود را درگیر کاری کند که بااخره با ریسک و مخاطرات خاص خود همراه است.«

در بخش های پایانی این سرمقاله سؤالی در خور توجه مطرح شده است: »اروپایی ها که در ریسک پذیری شهره آفاق اند 
و به برکت این جســارت شــکوفا شده و ثروت بیکران کسب کرده اند چقدر هم سنگ بهره ای که از برجام برده و می برند، 
ریسک کرده اند؟!« این در حالی است که کیهان این نکات را هشت ماه پیش و در روزهای نخست خروج آمریکا از برجام 
مطرح می کرد و از دولتمردان می خواست تا مقهور این بازی های پیچیده غرب نشوند اما روزنامه های زنجیره ای به کیهان 

حمله می کردند و وقیحانه همین هشدارهای دلسوزانه کیهان را به مواضع رژیم اسرائیل شباهت می دادند. 
روزنامه کیهان در یکی از ده ها ســرمقاله و گزارش خود در همین رابطه ، 22 اردیبهشــت ماه در گزارشــی با عنوان 
»دولت بدهکار را جای طلبکار نشاند؛ قرار بود از اروپا تضمین بگیریم روحانی تضمین داد!« ضمن انتقاد از  اشتباه راهبردی 
دادن تضمین به فدریکا موگرینی مبنی بر عدم خروج از برجام برغم بازگشت تحریم های آمریکا نوشته بود : »همان طور 
که پیش از این نیز  اشاره شد، در حال حاضر هیچ شکافی میان اروپا و آمریکا در موضوع ایران وجود ندارد و اتفاقاً صدای 
واحدی از همه آنها به گوش می رسد.آمریکا و کشورهای اروپایی در مقابل ایران با اجرای ترفند نخ نما اما پرکاربرد »پلیس 
خوب - پلیس بد« در حقیقت تقسیم کار انجام داده اند. آمریکا فشارهای خود را نسبت به ایران افزایش داده و در مقابل 
کشورهای اروپایی تاش می کنند در شرایطی که ایران تحت فشار است با ایران وارد مذاکره شوند تا نتیجه دلخواه هر دو 
گروه حاصل شود. هدف اصلی هدایت ایران به تونلی است که آن سرش برجامی دیگر است. برجامی که مشتی امتیاز دیگر 
از ما می گیرند و مشتی وعده در جیبمان می ریزند.در حال حاضر ظرفیت های عظیم کشور قریب به 5 سال معطل »امضای 
توافق به هر قیمت« و در ادامه »حفظ توافق به هر قیمت« مانده است. ازم و ضروری است که دولت با پایان دادن به این 
فرصت سوزی، این ترفند نخ نما را ناکام گذاشته و یک بار هم شده با شجاعت به  اشتباه خود اعتراف کرده و با بهره مندی از 

ظرفیت های عظیم داخلی و اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی، این روند خسارت بار را جبران کند.«
زنجیره ای ها رفتارشان با هاشمی را فراموش کرده اند؟!

روزنامه زنجیره ای آرمان طی یادداشتی به مناسبت سالگرد فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی نوشته است آیا وقت حالیت 
خواهی از آیت اه هاشمی نرسیده است؟نویسنده به اختافات سیاسی دولت سابق با هاشمی پرداخته و به استناد آن پرسیده 

است آیا وقت حالیت خواهی مخالفان هاشمی نرسیده است؟
در باره این یادداشت نکاتی هست که به اختصار به آن می پردازیم نخست آنکه یک مسئول در جمهوری اسامی زمانی 
که خود را در معرض رای مردم می گذارد بایســتی رای مردم هر چه باشــد را بپذیرد ، چه این رای به بقای او در مدیریت 
مورد نظر منتهی شود یا نشود و دوم اینکه وقتی در یک ساختار سیاسی به سمت فعالیت سیاسی می رویم بایستی ملزومات 
آن از جمله پیروی از قوانین این نظام را نیز سرلوحه قرار دهیم، حال اگر مردم در انتخاباتی به فردی رای ندادند و یا در 

انتخابات دیگر صاحیت فردی احراز نشد بایستی از فردی که رای نیاورده یا صاحیتش احراز نشده حالیت خواست؟!
نکته دوم اینکه مدعیان اصاحات هزاران مقاله ای که علیه هاشمی در دوره اصاحات در روزنامه های زنجیره ای آن دوره 
از مشارکت گرفته تا صبح امروز منتشر ساختند را فراموش کرده اند؟! یادداشت های اکبر گنجی که هاشمی در آن »عالیجناب 
سرخ پوش« خوانده می شد فراموش شده است؟! هجمه به هاشمی در انتخابات مجلس ششم و آقاسی خواندن او و مجبور 
ساختنش برای کناره گیری از انتخابات و...فراموش شده است؟! ریاکاری زنجیره ای ها در دفاع از مرحوم هاشمی از نکاتی 

است که بایستی به آن توجه کرده و غیر قابل اعتماد بودن یک جریان سیاسی را از آن استنباط نمود.
مشکات اقتصادی و سیاست خارجی، نتیجه اجرا نشدن نگاه اعتدالی است!

روزنامه همشهری در مطلبی نوشت:»اینکه شاهد گسترش روزافزون فقر و افزایش اختاف طبقاتی ناشی از مشکات 
اقتصادی هستیم و آسیب های اجتماعی ناشی از فقر، امنیت جامعه را تهدید می کند و در عرصه بین الملل حتی در برقراری 
تعامات با همســایگان دچار چالش شــده ایم، به این دلیل است که نگاه اعتدالی و اخاق محور را که به استفاده از همه 
ظرفیت ها به دور از حب و بغض های باندی و جناحی منجر شــده و همبســتگی ملی و انسجام داخلی حول محور تاش 
برای سرافرازی ایران را تداعی کند، یا فراموش کرده ایم و یا به دلیل ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی کمرنگ کرده ایم«.
روزنامه های زنجیره ای در نعل وارونه زدن و فرافکنی تبحر خاصی دارند. اکنون دولت روحانی با شعار اعتدال گرایی بر 

سر کار است و از آغاز به کار دولت اعتدالی قریب به شش سال سپری شده است.
اما با این حال، مدعیان اصاحات با آسمان و ریسمان بافتن، در پی شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت وضعیت فعلی 
اقتصادی و سیاست خارجی ایران هستند.وضعیت فعلی اقتصادی نتیجه چیدن تمامی تخم مرغ های دولت در سبد برجام 

و بی عملی ستاد اقتصادی دولت است. روشی که همواره مورد حمایت مدعیان اصاحات بوده است. 
باید حساسیت های غرب را در نظر بگیریم تا تحریم نشویم!

روزنامه همدلی در مطلبی نوشت:»بهتر است ایران نسبت به آنچه که غرب در باره آن حساس است، یعنی تهدیدهای 
علنی برخی کشورها، پاره ای ماحظات امنیتی را انجام دهد، چون از دید آنها ایران این ماحظات را انجام نداده که یک 

نمونه آن تهدید رژیم اسرائیل است«.
این روزنامه زنجیره ای، رژیم غاصب صهیونیستی را که به رژیم کودک کش مشهور است، کشور جا زده است!

از سوی دیگر، این روزنامه مدعی اصاحات، اروپای بدهکار را در جایگاه شاکی و ایران را در جایگاه متهم نشانده است!
برخی کشورهای اروپایی سالهاست به پایگاه و پناهگاهی برای گروهک های تروریستی و تجزیه طلب تبدیل شده اند و 
عماً به این گروهک ها سرویس های متنوعی ارائه می کنند. به عنوان نمونه، فرانسه اکنون میزبان گروهک تروریستی منافقین 
است. گروهکی که 17 هزار ایرانی را به خاک و خون کشیده است. این کشور عاوه بر حمایت از گروهک تروریستي منافقین، 
حمایت و تجهیز رژیم بعث صدام علیه ایران در 8 ســال جنگ تحمیلي و حمایت و تجهیز گروهک تروریســتي داعش را 
نیز در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است. رسوایي مربوط به انتقال خون هاي آلوده فرانسه به شماري از کشورها از جمله 
ایران طي سال هاي 1980 تا 1990 و مرگ عده زیادي از بیماران هموفیلي دریافت کننده این فرآورده هاي خوني در نتیجه 
مصرف آن نیز یکي از نقاط تاریک در پرونده فرانسه است.همچنین دانمارک که پس از حادثه تروریستی اهواز مدعی شده 
بود که در مورد حضور گروهک تروریستی ااحوازیه در خاک خود تحقیق کرده و اگر چنین باشد با آنها برخورد می کند اما 
پس از تحقیقات، این کشور، خود را به سطح میزبانی یک گروهک تروریستی چندنفره تنزل داد. متاسفانه در سایه سکوت 

و بي عملي دولت و دستگاه دیپلماسي، اروپا روز به روز بر اقدامات خصمانه علیه ملت ایران مي افزاید. 
اگر وزارت خارجه در مقابل گستاخی اروپایی ها در ماه های گذشته، اصل عمل متقابل را انجام می داد و رویکرد خسارت بار 
»اجرای برجام به هر قیمت« را کنار می گذاشت، امروز شاهد تحریم های اروپایی و عوض شدن جای بدهکار و طلبکار نبودیم!

خرید خدمات آموزشی؛ طرحی از پیش شکست خورده
روزنامه اعتماد دیروز در گزارشی درباره طرح خرید خدمات آموزشی نوشت: »آزمون های بین المللی گویای این روایت 
است که تاکنون حضور بخش خصوصی در نظام آموزشی کشور نتوانسته مسئله بهره وری یا به تعبیری مسئله یادگیری 
را حل کند... طرحی ]خرید خدمات آموزشی یا خصوصی سازی آموزش و پرورش[ که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و 

آموزشی با توجه به نحوه اجرای آن؛ آن را از پیش شکست خورده تلقی می کنند.«
اعتماد همچنین در مطلب دیگری در همین زمینه نوشت: »... طرح خرید خدمات آموزشی نقاط ابهامی نیز دارد. به 
طور مثال مشخص نیست که گزینش نیروهای ازم برای این طرح بر چه اساسی و با چه روندی انجام می شود. از طرف 
دیگر هزینه یک سال نیروها از کجا تامین می شود؟ یعنی اگر دولت  سرانه هر دانش آموز را یک میلیون تومان در نظر بگیرد 

آیا با این مبلغ می توان مدرسه ای را اداره کرد؟ 
هر فردی که به نوعی نقشی در تربیت نسل های آتی دارد باید کیفیت ازم را نیز داشته باشد. به طور کلی طرح هایی 
که به آموزش مربوط می شود تاکنون با واکنش های خوبی از سمت تشکل های فرهنگی مواجه نشده است... در شرایطی 
که برخی مدارس امکانات آموزشی خوبی ندارند و فرهنگیان نیز از میزان دریافتی شان ناراضی هستند، کم کردن هزینه ها 

با ارایه طرح  های اقتصادی در این بخش می تواند لطمات بیشتری بزند.«
سیاست کاهش بودجه آموزش و پرورش 

از توصیه های بانک جهانی است
اعتماد نوشــت: »... اگر بودجه آموزش و پرورش را نســبت به بودجه عمومی دولت هم بسنجیم این سهم اکنون 9/3 
درصد است و این در حالی است که سال 85، این نسبت در کشور حدود 15 درصد بوده است و همچنان از صرفه جویی 

صحبت می شود. 
در مورد اینکه چرا کاهش بودجه آموزش و پرورش به سیاســتی در کشــور تبدیل شــده است، به نظر من عمل به 
توصیه های بانک جهانی است. این توصیه بیان می کند که برای تربیت معلم هزینه نشود بلکه با استفاده از فارغ التحصیان 

دانشگاهی معلم انتخاب کنید.«

ایران به دنبال تجدیدنظر در همکاری های اطاعاتی، امنیتی و انتظامی با اروپا یک منبع آگاه خبر داد



سازمان حقوق بشر سوریه: آمریکا 
3000غیرنظامی سوری را کشته است

نهاد حقوق بشر سوریه اعام کرد، جنگنده های 
ائتاف آمریکایی 3000غیرنظامی سوری از جمله 

932 کودک را کشته اند.
طبق گزارش نهاد حقوق بشر سوریه، جنگنده های 
وابســته به ائتاف آمریکایی به اصطاح ضدداعش، از 
سال 2014 تاکنون حدود 3000 غیرنظامی سوری، از 
جمله 932 کودک و ۶4۶ زن، را کشته اند و واشنگتن 

باید غرامت این کشته شدگان را بپردازد.
طبق بررسی های این نهاد، ائتاف آمریکایی حداقل 
1۶۸ جنایت ضدبشری در مناطق مختلف سوریه مرتکب 
شده است. جنگنده های آمریکایی همچنین، مسئول 
بمباران 1۸2 مرکز غیرنظامی، از جمله ۵2 مدرســه و 
1۶ درمانگاه هستند. آمریکا تاکنون مدعی بود که 10۶1 
غیرنظامی را طی عملیات  خود در سوریه کشته است.

بازداشت 100 نظامی در ترکیه به اتهام ارتباط 
با کودتای نافرجام 2016

100 نظامی در ترکیه به اتهام ارتباط با کودتای 
نافرجام 2016 و همکاری با عوامل سازمان»فتح اه 

گولن« بازداشت شدند.
بــه گزارش فارس، نیروهــای امنیتی ترکیه در دور 
جدید دستگیری ها، 100 نفر را به اتهام ارتباط با عامان 
کودتای نافرجام تابستان 201۶ بازداشت کردند. به نوشته 
روزنامه »دیلی صاباح« این افراد که همگی نظامیان فعال 

در نیروهای مســلح ترکیه هستند، به دستور دادستانی 
کل اســتان آنکارا به اتهام عضویت در ســازمان گولن 
بازداشت شدند.این افراد همچنین به استفاده از نرم افزار 
»بای اک« - برنامه  مورد استفاده عوامل گولن در شب 
کودتا - متهم شده اند. آنکارا سازمان گولن را تروریستی و 
عامل کودتای نافرجام تابستان 201۶ می داند و از آمریکا 

خواسته که او را به ترکیه بازگرداند. 
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نظامیان ســعودی با حملــه به  محات 
مســکونی در دو منطقه در استان »قطیف«، 

پنج نفر را به شهادت رساندند.
منابع مطلع در شرق عربستان اعام کردند که 
نظامیان سعودی به محات مسکونی در دو منطقه 
الجش و ام الحمام در اســتان قطیف حمله کردند. 
قطیف یکی از استان های بزرگ منطقه الشرقیه )در 
شرق عربستان( اســت که دارای ذخایر زیرزمینی 

مثل نفت و گاز است.
پایگاه خبری مرآة الجزیره به نقل از منابع محلی 
گزارش کرد که در حمله نیروهای امنیتی سعودی 
پنج نفر شــهید و دو نفر نیز بازداشــت شدند. این 
حادثه خونین در اولین روزهای سال نو میادی و 
در سالروز سوم اعدام شیخ »نمر باقر النمر« رخ داد.
به گفته این منابع، نظامیان سعودی با خودروهای 
جنگی خود به این مناطق یورش برده و حماتشان 
همچنیــن به بروز آتش ســوزی در مزرعه ای بین 
مناطــق الجش و  ام الحمــام و نیز تخریب برخی 

شهادت 5 جوان شیعه ساکن قطیف در حمله ارتش آل سعود به منازل مسکونی
منازل منجر شد که این اقدامات وحشیانه 
ســبب به وجود آمدن رعب و وحشت در 
میان مردم شــد. شاهدان گفتند نظامیان 
سعودی به صورت گسترده به سمت مناطق 
مســکونی مملو از جمعیت و نیز به سمت 
خودروها و منازل آتش گشودند و کودکان 
و دانش آموزان هم در داخل مدارس خود 
محاصره شــدند.با شهادت این پنج جوان، 
آمار شــهدا در  شرق عربستان که یا ترور 
شدند یا با شمشیر اعدام یا تحت شکنجه 
شهید شدند، از ابتدای جنبش مردمی در 
سال 2011 در القطیف به 90 شهید افزایش 
یافته است. رژیم سعودی همچنان از تحویل 
پیکرهای 31 شــهید به خانواده هایشــان 

خودداری می کند.در واکنش به این حمله آل سعود، 
جریان »کار اسامی« بحرین با صدور بیانیه ای اعام 
کرد: »خاندان جنایتکار آل ســعود پنج جوان را در 
حمله به مناطق »الجش« و »ام الحمام« در شــهر 

القطیف به شهادت رســاندند.« در ادامه این بیانیه 
آمده است: »جنایات آل سعود هیچ فرقی با اقدامات 
تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حق 

ملت فلسطین ندارد.«

منابع عربی از تاش  ناکام »ولید بن طال« 
میلیاردر معروف سعودی برای فرار از دست 

»محمد بن سلمان« خبر دادند.
»ولید بن طال« شاهزاده و میلیاردر معروف 
سعودی که سال گذشته در طرح موسوم به فساد 
دستگیر و بخشی از اموال وی به دستور »محمد 
بن ســلمان« ولیعهد سعودی مصادره شد، ظاهرا 
باردیگر در بازداشت بن سلمان قرار گرفته است. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه 
الشرق، حساب کاربری »العهد الجدید« در سلسله 
توییت هایی از اقــدام به فرار ولید بن طال پرده 
برداشت و اعام کرد »بن طال به سبب فشار ها 
و محدودیت ها تصمیم به فرار از کشــور گرفت، 
وی که صاحب یک امپراطوری بزرگ بود و زمانی 
مراسم شاهانه برای استقبال از وی یا سفر او برگزار 
می شد اکنون اسیر ولیعهد جوان عربستان است 
و از شکنجه های روحی و جسمی زیادی که علیه 
وی اعمال شــده است، رنج می برد، بر این اساس 
تصمیم به فرار از کشور گرفت و آرزوی او رسیدن 

به یکی از کشور های اروپایی است«.
این حساب توییتری به چالش های پیش روی 

نیروهای مقاومت عراق در واکنش به انتشار 
خبرهایی مبنی بر اســتقرار نظامیان جدید 
آمریکایی در مناطق شمالی و غربی عراق، اعام 
کردند که دست های آنها روی ماشه است و علیه 

اشغالگران خواهند جنگید.
انتشــار خبرهایی مبنی بر تحرکات مشــکوک 
نیروهای آمریکایی و انتقال این نظامیان از سوریه به 
چند پایگاه تازه احداث شده در استان های »اانبار« 
و »صاح الدین« عراق، نیروهای مقاومت این کشور 
به کاخ سفید درباره این تحرکات، شدیدا هشدار دادند 
و اعام کردند که دستان آنها روی ماشه است و برای 

نبرد با اشغالگران، آماده اند.
به گزارش مهر، نیروهای وابسته به »گردان های 
حزب اه عراق« و »جنبش عصائب اهل الحق عراق« 
با صــدور بیانیه های جداگانــه ای، اعام کردند که 
تحرکات نیروهای آمریکایی در عراق را به دقت تحت 
نظر دارند. در این بیانیه های شدیداللحن آمده است: 
گشت زنی معاون فرماندهی عملیات ارتش آمریکا در 
خیابان های بغداد، نقض آشکار حاکمیت ملی عراق 
بوده و توهینی وقیحانه به مردم این کشور محسوب 
می شود... ما به شدت از این اتفاق عصبانی هستیم و 
تحرکات آمریکایی ها در تعدادی از استان های عراق 

خطاب به ارتش آمریکا

نیروهای مقاومت عراق:
دست های ما روی ماشه است

را بــا دقت تمام، زیرنظــر داریم.حزب اه و عصائب 
اهل الحق عراق تاکید کردند: در حال حاضر اتخاذ یک 
موضع قاطع در قبال اتفاق اخیر و همچنین  تحرکات 
جدید  آمریکایی ها در عراق را به دستگاه دیپلماسی، 
نخســت وزیر و پارلمان عراق واگذار می کنیم، اما در 

صورتی که دیپلماســی نتیجه ندهد، مقاومت عراق 
برای مقابله با اشغالگری های مستقیم و غیرمستقیم 
آمریکایی ها در این کشور آماده است تا ماشه پیروزی 

را به روی آنها بچکاند.
طــی روزهای اخیر عاوه بر احداث ســه پایگاه 

جدیــد آمریکایی در اانبار و صاح الدین، خبرهایی 
نیز در مورد انتقال نظامیان آمریکایی از ســوریه به 

اربیل عراق منتشر شده بود.
واکنش نخست وزیر به این خبرها

»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق، در واکنش 
به اســتقرار نیروهای جدید آمریکایی  در عراق، اظهار 
داشــت: من هیچ اطاعاتی درخصوص استقرار تعداد 
بیشتری از نظامیان آمریکایی در عراق، دریافت نکرده ام.

این در حالی است که منابع اطاعاتی عراق اعام 
کرده  بودند، بخشی از نظامیان آمریکایی خارج شده از 
سوریه، در پایگاه »عین ااسد« عراق مستقر شده اند.

سایر رویدادها:
* نیروهای ارتش عراق طی عملیاتی غافلگیرانه 
در استان سلیمانیه، یک سرکرده خطرناک داعش را 

بازداشت کردند.
* »محمد الغبان« نماینده پارلمان عراق، اعام 
کرده آمریکا در پی ایجاد اختافات قومی و مذهبی 

در منطقه است.
* نخســت وزیر عــراق اســامی شــش نامزد 
وزارتخانه های خالی کابینه خود را در اختیار پارلمان 
قرار داد. پارلمان عراق تاکنون به 19 وزیر پیشنهادی 

نخست وزیر رأی اعتماد داده است.
افزایش شکاف در خاندان سعودی

ولید بن طال حین فرار از عربستان  دستگیر و روانه زندان شد

ولید بن طال  اشاره و اعام کرد یکی از بزرگترین 
چالش های پیش روی سفر وی و فرار او از کشور، 
دستبند هوشمند الکترونیکی همراه وی است که 
تمام اطاعات دربــاره محل اقامت و تردد وی را 
کنترل می کند، اما این میلیاردر سعودی به کمک 

یک متخصص خارجی توانســت دســتبند را باز 
کند، متخصص خارجی پس از باز کردن دستبند 
الکترونیکی آن را به یکی از برادران ولید که راضی 
شد خود را سپر بای وی کند، منتقل کرد. العهد 
الجدید افزود، ولید بن طال نیم میلیون ریال به 

یکی از افسران ارشد فرودگاه ملک عبدالعزیز داد 
تا بتواند از گیت های فرودگاه عبور کند. به طوری 
که توافق شــده بود ولید با یک گذرنامه جعلی و 
با رزرو یک هواپیمای اختصاصی برای این کار از 
کشــور خارج شود و تقریبا همه چیز مرتب شده 
بود. حســاب کاربری العهــد الجدید درباره علت 
شکست طرح فرار ولید بن طال نوشت: »داستان 
خنده دار هوش و ذکاوت آل سعود این است که یکی 
از برادران ولید بن طال که به او توصیه کرد فرار 
کند و مقدمات ازم برای خروج وی را آماده کرد، 
)همان برادر( نزد محمد بن سلمان رفت و هر آنچه 
را که می دانست به اطاع او رساند. در ادامه محمد 
بن ســلمان یک تیم کامل به کاخ ولید بن طال 
اعزام و او را بازداشت کرد و از آن روز به بعد ولید 
ناپدید شده و کسی او را در کاخ و دفتر کارش ندیده 
اســت.«العهدالجدید در توییتر افزود افسر ارشد 
فرودگاه ملک عبدالعزیز نیز دســتگیر و به محل 
نامعلومی منتقل شد. پس از این اتفاق بازجویی های 
گسترده در اداره گذرنامه و فرودگاه بن عبدالعزیز 
و از همــه کارکنان )بزرگ و کوچک( آغاز شــد، 
چون محمد بن سلمان می خواهد بداند چه طور 
 ممکن اســت فردی به این شکل از کشور خارج

 شود.

نیرو های امنیتی سودان برای متفرق کردن 
یکی از بزرگ تریــن تظاهرات مردمی در این 
کشور طی هفته های گذشته، از گاز  اشک آور 

استفاده کردند.
شاهدان عینی اعام کردند که نیرو های امنیتی 
سودان با شلیک گاز اشک آور تاش کردند تا شرکت 
کنندگان در یکــی از بزرگ ترین تظاهرات مردمی 

هفته های اخیر در این کشور را متفرق کنند.
بــه گــزارش خبرگزاری دانشــجو بــه نقل از 
اســپوتنیک، تصاویر ویدئویی منتشــر شده از این 
تظاهرات نشان می دهد که صد ها معترض سودانی 
در شــهر »القضارف« به خیابان ها آمده و شعار هایی 
نظیر »آزادی صلح عدالت« و »انقاب گزینه ملت« 

را سر دادند.
مردم شهر های مختلف سودان از چند هفته قبل 
اعتراضات خود را علیه اوضاع بد اقتصادی این کشور 
آغاز کرده اند. این اعتراضات تاکنون صد ها کشــته و 

زخمی برجای گذاشته است. 
وزیر کشور سودان از بازداشت بیش از ۸00 نفر از 
جمله 14 استاد دانشگاه خارطوم خبر داد. این اولین 
بار است که دولت سودان، آمار بازداشت شدگان در 
اعتراضات مردمی برگزار شده در این کشور را اعام 
می کند.»احمد بال« وزیر کشــور سودان برگزاری 
تظاهــرات  که هدف برگزارکننــدگان آن، براندازی 
نظام اســت را غیرقانونی و برخاف قانون اساســی 
کشور دانست و گفت که هر کس به دنبال براندازی 
نظام است بایستی از راه قانونی و از طریق انتخابات 

اقدام کند.
گفتنی اســت، به دنبال کاهش ارزش پول ملی 
سودان در مقابل دار و دیگر ارزها و تورم 70 درصدی 
در این کشور، مردم سودان با مشکات اقتصادی رو 
به رو شده و دست به اعتراضات گسترده ای زده اند. 
»عمرالبشیر« رئیس جمهور ســودان، »خیانتکاران 
و مــزدوران« را عامل ناآرامی های اخیر در کشــور 
دانســت و گفت که برخی توطئه گران این مزدوران 
 را با هدف نابودی، ســوزاندن و خرابکاری در سودان 

گماشته اند.

وزارت کشور و امنیت ملی فلسطین در باریکه غزه اعام کرد که 
پس از عملیات شکســت خورده ارتش صهیونیستی در شرق شهر 
»خان یونس« در ماه نوامبر سال گذشته)آبان ماه(، 45 جاسوس رژیم 

صهیونیستی بازداشت شده اند.
وزارت کشــور فلسطین سه شنبه شــب اعترافات تعدادی از این افرادی 
را که با رژیم صهیونیســتی همکاری و برای آن جاسوسی می کردند، پخش 
کرد. این وزارتخانه خاطر نشــان کرد که این مزدوران در ارتباط با عملیات 
نفوذ عناصر یگان ویژه ارتش صهیونیستی به شرق خان یونس در ماه نوامبر 
سال گذشته بازداشت شده اند که مقاومت فلسطین آن را به شکست کشاند. 
ســخنگوی وزارت کشور و امنیت ملی فلســطین بعد از پخش اعتراف های 
جاسوسان گفت که می خواهیم به  اشغالگران صهیونیست و مزدورانشان این 
 پیام را بفرســتیم که مزدوران آنها در غزه، در چنگ دســتگاه های امنیتی ما 

هستند.
به گزارش مرکز اطاع رســانی فلسطین، در جریان عملیات مذکور، هفت 
نفر از مبارزان مقاومت فلسطین که اکثرا از مبارزان گردان های شهید عزالدین 
قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسامی حماس بودند، به شهادت رسیدند 
و در مقابل، فرمانده این تیم عملیاتی ارتش صهیونیستی به هاکت رسیده و 
تعدادی دیگر نیز زخمی شــدند که باعث رسوایی بزرگ برای این رژیم و در 
نهایت استعفای »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ وقت رژیم  اشغالگر قدس شد.

عملیات جدید
در عملیات شــهادت طلبانه یک جوان فلسطینی که صبح روز گذشته در 

قدس رخ داد، یک شهرک نشین صهیونیست زخمی شد.
به گزارش خبرگزاری قدس، مجری این عملیات با استفاده از ساح سرد، 
یک شهرک نشین صهیونیست را مورد حمله قرار داد. در پی این عملیات منابع 
عبری از زخمی شــدن یک شهرک نشین زن صهیونیست خبر دادند. مجری 

عملیات از محل گریخت و تاش ها برای دستگیری او ادامه دارد.
نتانیاهو ماندنی نیست!

در ادامه تنش های سیاســی در رژیم صهیونیستی بعد از انحال کابینه و 
پارلمان، اکنون سیاســتمداران این رژیم معتقد هستند که فشارها در حال 

بیرون کردن »بنیامین نتانیاهو« از صحنه رقابت است.
بــه گزارش قدســنا، »یائیر اپید« رهبر حــزب »یش عتید« با خافکار 
خواندن نخست وزیر رژیم صهیونیســتی گفت که او در حال ُخرد شدن زیر 
فشارهای مختلف است. وی با بیان اینکه نتانیاهو مدت هاست کار واقعی برای 
صهیونیســت های ساکن اراضی  اشــغالی انجام نداده، افزود: »در حالی که او 
زیر فشــارها ُخرد می شود به نتانیاهو اجازه نمی دهیم که ما را هم با خود به 

سرازیری سقوط بکشاند. 
اپید گفت،به ما ثابت شد که یک مظنون به جرائم سنگین جنایی نمی تواند 

نخست وزیر باشد. 
من نتانیاهو را برای سال هاست که می شناسم، او تحت فشار است و ماندنی 
نیســت. گفتنی است نتانیاهو از سوی پلیس این رژیم به دلیل چهار پرونده 
فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت، تحت بازجویی قرار گرفته و کیفرخواست 

برای او صادر شده است. 

بزرگ ترین
 تظاهرات ضددولتی

در سودان به درگیری 
با پلیس انجامید

45 جاسوس رژیم صهیونیستی در دام دستگاه امنیتی حماس

نیروهای مسلح ونزوئا در شــرایطی که تهدیدات علیه 
»نیکواس مادورو« به شدت افزایش پیدا کرده است وفاداری 

کامل خود را به رئیس جمهوری این کشور اعام کردند.
به گزارش ایسنا، این اعام وفاداری کامل از سوی نیروهای مسلح 
ونزوئا دو روز پیش از ادای سوگند رئیس جمهور برای دور دوم صورت 
گرفته اســت. نیروهای مســلح ونزوئا در بیانیه ای که از سوی ژنرال 
»وادیمیر پادرینو«، وزیر دفاع این کشــور خوانده شد، حمایت بی حد 
و حصر خود و وفاداری کاملشــان را به مادورو به عنوان رئیس جمهور 
ونزوئا و فرمانده نیروهای مســلح برای بازه زمانی 2019 تا 20 اعام 
کردند. مادورو قرار است روز پنجشنبه در مقابل دادگاه عالی این کشور 

سوگند یاد کند.
از سوی دیگر، »سرگئی ریابکوف« معاون وزارت خارجه روسیه، به 
آمریکا درباره هرگونه سناریو مبنی بر دخالت نظامی در ونزوئا هشدار 
داد. وی در این باره گفت:» با نگرانی، شاهد تاش های آمریکا در راستای 
ایجاد جبهه ضد ونزوئا در میان کشورهای آمریکای اتین هستیم. این 
روند هشدار آمیز است.« ریابکوف ادامه داد:» حتی کشورهای آمریکای 
اتین هم علیرغم موضع سرســختانه ای که علیه ونزوئا گرفته اند؛ با 
دخالت نظامی در امور این کشور مخالف هستند.« وی تاکید کرد، هر 
گونه اقدام مبنی بر توسل به نیروی نظامی، به فاجعه منجر خواهد شد. 
بنابراین به آمریکایی هایی که وسوســه چنین اقدامی را دارند، هشدار 
می دهیم.برخی از کشــورهای آمریکای اتین به پیروی از آمریکا، دور 
جدید زمامداری مادورو را نامشــروع اعــام کرده و در برابر آن جبهه 
گرفته اند. این درحالی است که قبًا گزارش هایی مبنی بر تمایل »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا به استفاده از گزینه نظامی علیه ونزوئا 

منتشر شده بود.

اعام وفاداری مجدد ارتش ونزوئا به مادورو
در پی افزایش تهدیدات آمریکا

در پی افزایش اختافات میان ســران ترکیه و آمریکا بر سر 
مناطق کردنشین سوریه، »رجب طیب اردوغان« به مشاور امنیت 

ملی آمریکا اجازه ماقات با خود را نداد.
»جان بولتون« پس از آنکه با پاسخ منفی رئیس جمهوری ترکیه برای 
دیدار و گفت وگو مواجه شــد، این کشــور را ترک کرد. پیش از این مشاور 
امنیت ملی آمریکا گفته بود، آمریکا با این شرط سوریه را ترک می کند که 
ترکیه از کردهای مسلح موسوم به »یگان های مدافع خلق« حفاظت کند. 
به گزارش ایســنا، رئیس جمهور ترکیه هم در پاسخ، اعام کرد، این کشور 

شرط آمریکا را نخواهد پذیرفت.
»فخرالدین آلتون«، رئیس دفتر رســانه ای رئیس جمهور ترکیه هم در 
واکنش به اظهارات بولتون گفت: امنیت ملی ترکیه غیرقابل مذاکره است. 
نبرد ما، نبرد باتروریسم است. آلتون تاکید کرد، در آوردن ادای حمایت از 

کردهای سوریه، هم توهین به کردها و هم توهین به شعور ما است.
گرایش اردوغان به روسیه

»عبدالباری عطوان« ســردبیر روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم« اعام 
کرد، با افزایش تنش ها میان آنکارا و واشــنگتن بر ســر مناطق کردنشین 
سوریه، اردوغان احتماا این بحران را در مسکو و در گفت وگو با »وادیمیر 

پوتین« حل و فصل می کند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسامی، عطوان افزود: دلیل اصلی بروز 
بحران و اختاف میان آمریکا و ترکیه، به تماس تلفنی اردوغان با »دونالد 
ترامپ« در 10 روز قبل مربوط می شــود. در این تماس، ترامپ به اردوغان 
قول داده بود همه نیروهای آمریکایی را طی سه ماه از سوریه خارج می کند. 
اما هنوز این مسئله نامشخص است.پشت کردن آمریکا به شبه نظامیان کرد 
و افزایش خطر احتمال حمله ارتش ترکیه به شمال سوریه، باعث شده است 

که شبه نظامیان کرد به دمشق و ارتش سوریه نزدیک شوند.
خبرگزاری جمهوری اســامی همچنین، بــه نقل از »ابراهیم کالین« 
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گزارش داد، این کشور برای انجام عملیات 
در ســوریه، از آمریکا اجازه نخواهد گرفت. کالیــن گفت: از طرف آمریکا 
صداهایی به گوش می رسد مبنی بر اینکه عملیات ترکیه بدون اطاع آنها 
)آمریکایی ها(، درست نخواهد بود، ما همیشه آماده اطاع رسانی و هماهنگی 
هستیم، اما از هیچ کسی اجازه نخواهیم گرفت.علی رغم این اظهارات، بعید 
به نظر می رســد که ترکیه دســت به عملیات و پیشروی در سوریه بزند و 
ارتش سوریه، شبه نظامیان کرد و نیروهای مقاومت را مقابل خود قرار دهد.

افزایش اختافات آنکارا و واشنگتن بر سر سوریه 
اردوغان به جان بولتون اجازه ماقات نداد

منابع دیپلماتیک آگاه در کشــورهای عربی فاش کردند، 
دفاتری بــرای حفاظــت از منافع رژیم صهیونیســتی در 
ســفارتخانه های آمریکا واقع در عربستان سعودی، امارات، 

بحرین و عمان افتتاح شده است.
این اقدام نخســتین اقدام رسمی دیپلماتیک برای برقراری روابط 
بین تل آویو و کشور های عربی حوزه خلیج فارس پس از سفر بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، به عمان در اکتبر)آبان( 

گذشته به شمار می رود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی »الخلیج 
الجدید«، این منابع که نخواســتند نامشان فاش شود، افزودند، دفاتر 
حافظ منافع کار خود را از سفارتخانه های آمریکا در عربستان سعودی، 
امــارات، بحرین و عمان آغــاز کردند در حالی که هنوز موضع قطر و 
کویت در قبال این اقدام مشخص نشده است و شاید هم به زودی این 

دو کشور نیز چنین اقدامی انجام دهند.
ایــن دفاتر ماموریت به جریان انداختن همکاری ها بین تل آویو و 
کشــور های عربی حوزه خلیج فارس و فعالیت برای سرعت بخشیدن 
به روند عادی سازی روابط بین طرفین را بر عهده دارند. این دفاتر در 
قدم نخست مبادله تجاری را فعال خواهند ساخت و طرح »خط آهن 
منطقه ای صلح« را تبلیغ خواهند کرد که فلسطین اشغالی، عربستان 
ســعودی، اردن و دیگر کشور های عربی خلیج فارس را به هم مرتبط 

می سازد.
به گفته این منابع، پیش بینی می شــود در سال 2019 اقدامات 
بیشتری برای عادی سازی روابط در سطح مقامات بلندپایه برای نزدیک 
شدن کشور های عربی خلیج فارس و رژیم صهیونیستی به یکدیگر با 
حمایت آمریکا، صورت گیرد.این در حالی است که  سخنگوی وزارت 
خارجه رژیم صهیونیســتی مدعی شد، 13 هیئت از کشورهای عربی 
که روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیســتی ندارند، به اراضی اشغالی 
ســفر کرده اند.به گزارش ایسنا، رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل 
از »حســن کعبیه«، سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی ادعا 
کردند، هیئت های عربی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، اردن، یمن، 
مراکش، الجزائر، تونس، عراق، سوریه و لبنان محرمانه از اراضی اشغالی 
دیدن کردند و اشــخاص مختلفی در این هیئت ها حضور داشتند اما 
اکثر آنها از اصحاب رســانه  بودند. وی مدعی شد، ما منافع مشترکی 
با کشورهای عرب خلیج فارس داریم و با تروریسم مبارزه می کنیم و 
ایران در برابر ما قرار دارد.  پایگاه خبری »میدل ایست آی« نیز گزارش 
داد که »یوســی کوهن« رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
موسوم به »موساد« اوایل دســامبر)آذر( گذشته در پایتخت یکی از 
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس با سران سازمان های اطاعاتی 

عربستان سعودی، امارات و مصر دیدار داشته است.

منابع دیپلماتیک  خبر دادند
آغاز به کار دفتر حافظ منافع اسرائیل
در عربستان، امارات، بحرین و عمان

همزمان با 19 روزه شدن تعطیلی دولت در آمریکا طرف های 
اصلی این منازعه سیاسی برای انداختن تقصیر تعطیلی دولت 
به گردن طرف مقابل، به ایراد سخنرانی و نطق تلویزیونی برای 

مردم آمریکا روی آوردند.
از اول دی مــاه و به دنبال تشــدید اختاف ها بین کاخ ســفید با 
دموکرات ها بر ســر تخصیص بودجه درخواستی »دونالد ترامپ« برای 
ساخت دیوار در مرز مکزیک، دولت آمریکا به دلیل عدم تصویب بودجه 
وارد وضعیت موســوم به »تعطیلی« شده ۸00 هزار کارمند و کارگر یا 
بدون حقوق کار می کنند یا به مرخصی فرستاده شده اند. به گفته برنی 
سندرز با تعطیلی دولت 7۵۵ هزار نفر گرسنه بیکار هم امکان دریافت 
وعده غذایی را از دســت داده اند ترامپ هم هشدار داده اگر ازم ببیند 
ماه ها و سال ها ممکن است این تعطیلی را ادامه دهد. هنوز نه ترامپ و 
نه دموکرات ها از موضع خود کوتاه نیامده اند و مردم آمریکا عما تبدیل 

به گروگان بین ریاست جمهوری و کنگره شده اند.
دیروز ترامپ تاش کرد تقصیر این تعطیلی را به گردن دموکرات ها 
بیاندازد وی در نطق تلویزیونی خطاب به مردم این کشور درباره »بحران 
امنیتی و انســانی رو به گسترش« و هزینه های انسانی و مالی ناشی از 
افزایش مهاجرت غیرقانونی به آمریکا سخن گفت. به گزارش فارس ترامپ 
گفت: »در صورت عدم ســاخت دیوار مرزی« تعداد آمریکایی هایی که 
امسال به خاطر مواد مخدر کشته خواهند شد از تعداد کشته شده های 
کل جنگ ویتنام بیشتر خواهد شد. هر هفته، 300 نفر از شهروندان ما 
فقط به خاطر هروئین کشــته می شوند و 90 درصد از این مواد مخدر 
از طریق مرز جنوبی )مرز مکزیک( وارد کشور می شود« وی ادامه داد: 
»این، یک بحران انســانی است، ماه گذشــته، 20000 کودک مهاجر 
به صورت غیرقانونی به کشــور آورده شدند و از این کودکان به عنوان 
پیاده نظام های انسانی باندهای خافکار بی رحم و حیوان صفت استفاده 
می شود. از هر سه زن )مهاجر غیرقانونی( در مسیر حرکت به آمریکا از 
مکزیک به یک زن آزار جنسی داده می شود. زنان و کودکان، بزرگ ترین 
قربانیان سیستم معیوب و شکست خورده )مهاجرت( ما هستند« ترامپ 
افزود: »طی چند سال گذشته، من با ده ها خانواده که عزیزانشان توسط 

مهاجران غیرقانونی از دست رفته، دیدار کردم. 
من دستان مادران گریانی را در دست گرفتم و پدران ماتم زده را در 
آغوش گرفتم، خیلی ناراحت کننده و وحشتناک است. من هرگز رنجی 
که در چشمانشــان و لرزشــی که در صدایشان بود را فراموش نخواهم 
کرد. چه قدر دیگر باید خون آمریکایی ها ریخته شــود تا کنگره آمریکا 

مسئولیت خودش را انجام دهد؟ «
دقایق کوتاهی بعد از این سخنرانی تلویزیونی، »نانسی پلوسی« 
رئیس  دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و »چاک شــومر« رهبر 
اقلیت دموکرات ها در مجلس ســنای این کشور در نطق تلویزیونی 

مشترک به اظهارات ترامپ پاسخ دادند.
 رئیس  مجلس نمایندگان آمریکا و رهبر دموکرات ها در سنای 
این کشــور ضمن محکــوم کردن ادبیات و لفاظــی ترامپ درباره 
موضوع مهاجرت، او را به داشتن عقده برای »ساخت دیوار مرزی« 

متهم کردند.

نطق تلویزیونی ترامپ علیه دموکرات ها
دولت آمریکا همچنان تعطیل

پلیس فرانسه اعام کرد، 45 تن از معترضان »جلیقه زرد« 
که در حمله به یک ساختمان دولتی و به آتش کشیدن آن، 

مشارکت داشته اند، دستگیر شدند.
معترضان موسوم به »جلیقه زردها« در شهر »ارو« فرانسه به یک 
ساختمان عوارضی شهرداری حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. 
معترضان فرانســوی گرفتن عوارض سنگین جاده ای را ظلم و نماد 
سرمایه داری می دانند. نیروهای پلیس فرانسه 4۵ معترض و مهاجم 

به ساختمان شهرداری را بازداشت کرد.
علی رغم تهدیدات »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه علیه 
جلیقه زردها، معترضا اعام کردند که به اعتراضات خود تا سرنگونی 
ماکرون ادامه می دهند. البته مطالبه جلیقه  زردها بسیار گسترده تر از 
برکناری رئیس جمهور بوده و آنها رسما اعام کرده اند که به جنگ 

سرمایه داری آمده اند.

جلیقه  زردهای فرانسه 
یک ساختمان  دولتی را به آتش کشیدند


