
مجله »کیهان ورزشــی«، امروز )شنبه 22 دی 1397( در سراسر کشور منتشر شد. در 
شــماره 3220 هفته نامه کیهان ورزشی، آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان بخصوص 
هفدهمین دوره فوتبال جام ملت های آســیا را می خوانید. »کیهان ورزشی« این هفته با 
عکسی از شادی ملی پوشان فوتبال در دیدار برابر تیم یمن روی کیوسک رفت و مطالب 

زیر را در آخرین شماره کیهان ورزشی مطالعه می کنید:
- »حاوت« را »هاهل« نکنید! )چشم انداز(

 - رونمایــی از رمــز و رازهــای »ســپاهان 97« در گفت وگو با »امیــر قلعه نویی«
 )مصاحبه هفته(

- گفت وگویی با مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال )نگاه چند بعدی(
- »مارچلو لیپی« اژدها را بیدار کرد )فوتبال اروپا(

- ... و آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و رشته هایی چون کشتی، والیبال، بسکتبال، 
شطرنج و... می خوانید.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

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

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

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

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت 
توســعه اقتصاد راد به نمایندگی علی مرشــدی زعیم به 
شــماره ملــی 0491954018 به عنــوان رئیس هیئت 
مدیره و شــرکت امید توسعه پادنا به نمایندگی ابوالفضل 
خوش لهجه صدق به شــماره ملــی 0075950367 به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری 
توسعه اعتماد به نمایندگی محسن حاجی زاده به شماره 
ملــی 4324062137 بــه عنوان عضو هیئــت مدیره و 
مدیرعامــل. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 
چــک، برات، قراردادها و... با امضــاء مدیرعامل و یکی از 
اعضــاء به همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با 
امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
و ســایر اوراق اداری نیز با امضــای یکی از اعضا همراه با 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش خلیج فارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 424551 

و شناسه ملی 10320764960

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1396/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقای امیر خرم فر به شــماره ملی 0036932582 به ســمت رئیس 
هیئت مدیــره و مدیرعامــل و خانم مهتاب طبقچی صفت ســیاب به 
شــماره ملی 0051181861 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و 
آقای نیک پی خرم فر به شــماره ملی 0020690967 به ســمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
- آقای سعید عظیم زاده به شماره ملی 0065022386 به عنوان بازرس 
اصلی، خانم مژگان فریدونی واشجردی به شماره ملی 0012885886 

به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی مهر آب )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 602 و شناسه ملی 10101316642 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/7/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال 96 به تصویب رســید. موسسه هشیار ممیز ش.م 
10100439645 به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر قارونی با 
کد ملی 0043433324 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال بــه قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به شــماره 
ملــی 0043216031 و آقای احمد بیدابادی به شــماره ملی 
004638158 و آقای عبدالحســین بیدابادی به شــماره ملی 

.0043821121
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها
 سهامی خاص به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خاصه آن به 
شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام 
امور پیمانکاری مربوط به مشــاوره مهندســی، تأمین کاا 
و ســاخت در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت 
آب و فاضــاب و صنایــع مرتبط در حوزه پایین دســتی 
معــادن و فلزات »در صورت ضــرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهــای ازم« مدت: از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود 
مرکز اصلی: تهران- شهر تهران- مرزداران- خیابان شهید 
بیژن ابراهیمی )الوند(- خیابان الوند 13 - پاک 7- طبقه 
دوم- واحد 5- کد پستی 1463737836 سرمایه شرکت: 
2000/000 ریال می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: آقای ســید احمد میرمحمدی دارنده 1800000 
ریال آقای ســید حمیــد میرمحمدی دارنــده 200000 
ریال اولیــن مدیران: آقای ســید احمــد میرمحمدی به 
شماره ملی 0072011882 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و آقای ســید حمید میرمحمدی به شــماره 
ملی 0080754953 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک- سفته- 
بروات و عقود اسامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با 
امضای سید احمد میرمحمدی )مدیرعامل( معتبر می باشد. 
اختیــارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه »ثبت فعالیت 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود 
مهندسی و تأمین پترو امین ارشد خوشنام 

در تاریخ 23/1/1396 به شماره ثبت 508299 
به شناسه ملی 14006702585 

سال هفتادو هفتم   شماره 22098   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 22 دی 1397   5 جمادی ااول 1440    12 ژانویه 2019

در پی اختاف نظر و استعفاهای مکرر 
در وزارت خزانه داری آمریکا رخ داد 
آشوب در اتاق 
جنگ اقتصادی 
علیه ایران

۲

يادداشت روز

ایران، قدرت اختیار
 در برابر قدرت  اجبار

خبر ویژه

مالهکشیروزنامهاجارهای
بربزکهایخودنسبتبهاروپا

صفحه2 صفحه2

وادت با سعادت حضرت زینب)س( پیام آور کربا
و روز پرستار گرامی  باد

شاهد از مصر رسید

احمق درجه یک در قاهره:
آمریکا فرشته نجات منطقه است!
رهبر انقاب: برخی دولتمردان آمریکایی این طور وانمود می کنند که دیوانه اند، البته بنده این را قبول ندارم، اما آنها حقیقتًا احمق های درجه یک هستند

* وزیر راه و شهرسازی: بسیاری از مردم برای تهیه 
مسکن در فشار هستند.

* سودجویان می خواهند مبارزه با قاچاق را به بهانه 
شب عید متوقف کنند.

* احتکار سرمایه های کشور در خانه های خالی.

* گنــدم کار نمونه کشــوری: حرف کســانی که 
می گویند نمی شود تولید کرد را قبول ندارم.

* بانــک مرکزی شــایعه ورشکســتگی بانک ها را 
تکذیب کرد.

صفحه۴

بر اساس یک نظرسنجی

89 درصد مردم خواهان بررسی دقیق 
بودجه شرکت های دولتی هستند

هاکت 6 فرمانده ارشد ائتاف سعودی در عملیات پهپادی انقابیون یمن

* ماهاتیر محمد: ورزشکاران اسرائیلی حق ورود به 
مالزی را ندارند.

* واشــنگتن پست: ماشین ســرکوب آل سعود با 
سرعت تمام به پیش می رود.

* گســترش ناآرامی های خیابانی در سودان؛ شمار 
کشته ها به 40 نفر رسید.

* عفو بین الملل محاکمه عامان قتل خاشقجی در 
عربستان را نمایشی خواند.                 صفحه آخر

ژنرال صهیونیست:

در جنگ آینده حمله حزب اه و حماس به اسرائیل
 گازانبری خواهد بود

ایندیپندنت: 
انگلیس به خاطر 
گسترش فقر
به وزیر گرسنگی 
نیاز دارد

۱۲

* علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در همایش بین المللي »دفاع و امنیت در غرب آسیا«: 
 »spv« فرصــت اروپایی ها برای ادای تعهدات برجامی در قبال کشــورمان به ویژه کانال ویژه مالی

پایان یافته است.
* پایگاه المانیتور در گزارشــی با  اشاره به اظهارات شمخانی: تاکنون برجام به جای اینکه گشاینده 
فصل جدیدی از روابط میان ایران و غرب باشــد، فرصتی اســت که به فهرست بلندباای وعده های 

محقق نشده افزوده شده است.
* موضع شمخانی نسبت به توافق هسته ای، با توجه به نوع رابطه ای که با روحانی دارد و موقعیت او 

در نظام تصمیم گیری ایران، از اهمیت باایی برخوردار است.
* امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس  مجلس: داشتن رابطه قوی با اروپا همواره بخشی از عقانیت 
سیاســت خارجی جمهوری اسامی ایران بوده اســت اما غربی ها باید با »شوکی« مواجه شوند که 
بدانند به هر قیمتی در تونل یک طرفه برجام کنونی نخواهیم ماند.                                   صفحه۲

با اشاره به بدعهدی اروپا در تامین کانال ویژه مالی

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
وقت اروپا تمام شده است پایان هشتمین 

رزمایش 
اقتدار هوایی
فدائیان 
حریم وایت

۳

صفحهآخر

نکته 
زینب )س(

این روزها را 
دیده بود

۲

* »مایک پمپئو« دیروز در قاهره از سر حماقت 
و با گســتاخی تمام، اعام کرد که نیروهای 

آمریکایی فرشتگان نجات منطقه هستند! 
* پمپئو: مــن می خواهم به مردم سراســر 
خاورمیانه و جهان بگویم که بدانند، نیروهای 
آمریکایی در منطقه، به طور مطلق، فرشتگان 

نجات هستند!
* وزیر خارجه آمریکا قبل از اینکه وارد منطقه 
شود، متن ســخنرانی او در قاهره لو رفت؛ بر 
اســاس این متن، او از ایران می خواست در 
رعایت حقوق بشــر و قانون، از رژیم سعودی 

یاد بگیرد! 
 * پمپئو بــا به زبان آوردن ایــن اظهارات، 
هرچند یک بار دیگرثابت کرد که واقعا احمق 
است، ولی در هرحال، به عنوان نماینده دولتی 
 که جلوی چشم همه جنگ و کشتار در منطقه

راه انداخته، به شــعور مخاطبان خود توهین 
کرده است. 

* مردم منطقه غرب آســیا در شرایطی این 
به خاطر  که  را می شــنوند  وقیحانه  سخنان 
جنایت های مداوم آمریکا ، رنج های زیادی را 
تحمل کرده اند و در حــال حاضر نیز در رنج 

هستند. 
را  آمریکایی  نظامیــان  پمپئو در حالــی   *
فرشتگان نجات و سربازان آزادی می خواند که 
این کشور در تاریخ ۲50 ساله اش، 93 درصد 
از عمر خود را در جنگ و تجاوز و درگیری با 

کشورهای دیگر سپری کرده است.
* واشــنگتن در منطقه غرب آسیا سیاه ترین 
پرونده را دارد.                                  صفحه آخر



اخبار كشور
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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* آلن کروز، مشــاور عالی اســبق وزیر دفاع فرانســه می گوید، آمریکا قطعا از 
خاورمیانه)غرب آسیا( خارج خواهد شد. روند تضعیف آمریکا شروع شده و هرگز 
متوقف نخواهد شد. ایران برنده اصلی تحوات منطقه است. اظهارات این تحلیلگر 
سیاسی غرب به خوبی ثابت می کند با رشد و بلوغ بیداری اسامی الهام یافته از 
انقاب اسامی، دیگر آمریکا و غرب اجازه بازسازی چهره و جایگاه نامشروعشان را 
نخواهند یافت. انقاب اسامی با استقال کامل و با محوریت حفظ ثبات و امنیت 
منطقه و حاکمیت کشورها در حال ترسیم منطقه ای بدون حضور شیطان بزرگ 

و غربی هاست.
0918---0291

* حمله وحشــیانه ارتش ســفاک و بزدل آل سعود به مناطق شیعه نشین شرق 
عربستان که به شهادت 5 تن منجر شد، نشانه چهره سفاک رو به زوال سیاست های 
تکفیری شیاطین سعودی است! به اذن الهی خون این شهدا زمینه شعله ور شدن 
گسترده ترین قیام مردمی علیه حکومت طاغوت و متزلزل این رژیم سفاک را رقم 

خواهد زد.
0918---7482

* این روزنامه های زنجیره ای که درباره ادعای اثبات نشــده یک کارگر هفت تپه 
که به گفته وزیر اطاعات با ضد انقاب مرتبط بوده مطلب می نویســند، چرا از 
جنایت هایی که آمریکایی ها در مورد زندانی ها مرتکب می شدند و یا رفتار سبعانه 
اشــرار با بعضی از آمران به معروف که به شهادت آنان منجر شد خفقان گرفتند 
و دم برنیاوردند تا انســان باور کند دلســوز مردمند و بخشی از دستگاه تبلیغات 

دشمنان مردم ایران نیستند.
0936---8717

* طرح اســتانی شــدن انتخابات مجلس یعنی خصوصی سازی خانه ملت برای 
صاحبان ثروت و قدرت.

021---3152
* وقتی شبکه خبر در تاریخ 97/10/18 برنامه ای را برای آگاه سازی ملت از چند و 
چون خصوصی سازی در کشور پخش کرد امیدم ده چندان شد! ما منتظر پیگیری 
انقابی و گرفتن بیت المال از سارقان دولتی یا شبه دولتی برای نگهبانی از حاصل 

خون هزاران شهید گرامی و عزیز هستیم.
0918---8631

* فقدان سامانه ای کارآمد برای ارتباط مستقیم مردم با مدیران دستگاه های مختلف 
در سطوح گوناگون، منشأ بسیاری از مشکات اجتماعی و فرهنگی در جامعه است! 
متاسفانه بیشتر سایت ها و ایمیل های سازمان ها هم اغلب جنبه تزیینی و تشریفاتی 
پیدا کرده اند! اگر الزام شود که همه مدیران یک شماره سازمانی برای دریافت پیامک 

داشته باشند این معضل دیرینه به سادگی مرتفع خواهد شد!
همدانی

* کپی سازی می تواند تبدیل به صنعت شود، کشور چین ابتدا از همین آغاز کرد و 
رفته رفته توانست به فن آوری دست یابد. کشورهایی همانند چین و هند ابتدا با فساد 
اقتصادی مبارزه کردند، همزمان کپی سازی را با جدیت دنبال کردند. شرکت های 

دانش بنیان هم به تولیدکنندگان کمک کردند تا به فن آوری روز مجهز شوند.
0912---2914

* سال هاست کشورهای توسعه یافته، بارورسازی ابرها را انجام می دهند و همچنان به 
این کار ادامه می دهند و اثبات شده است 10 تا 15 درصد تاثیر در افزایش بارندگی 
داشته است. آقای رئیس جمهور روی چه حسابی این کار را بی اهمیت جلوه می دهند؟
031---0883

* چرا طرح اعام اموال مسئولین اجرا نشد و هیچ رسانه ای خبر اعام اموال مسئولین 
را دریافت و اعام نکرد؟ مردم پیگیر اجرای این امر قانونی هســتند و مسئولین 

موظفند نسبت به آن پاسخگو باشند.
021---3885

* ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان تا حاا به اجرا درنیامده است در همین 
سازمان تأمین اجتماعی همچنان بسیاری از بازنشستگان از رده مدیریت گرفته تا 

مشاغل پایین تر هنوز مشغول کارند و هرماه حقوق می گیرند!
حسینی

* از مسئوان امر درخواست می شود افراد مستحقی که از ثبت نام سهام عدالت جا 
مانده اند را ثبت نام کنند. به ویژه خانواده هایی که رنج پرستاری فرزندان صعب العاج 

را تحمل می کنند و سالهاست تاششان برای ثبت نام به جایی نرسیده است!
0930---8961

پاسخ روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
در پاســخ به پیام مردمی مندرج در روزنامه در تاریخ 97/9/8 با عنوان »روستای 
رازمیان در استان قزوین آسفالت و روشنایی مناسب ندارد«، به آگاهی می رساند 
محور قزوین- بهرام آباد با مشخصات راه فرعی آسفالته شهر رازمیان را با عبور از 
رشته کوه البرز به طول 65 کیلومتر به مرکز استان متصل می نماید. در این محور 
مطابق با استانداردهای موجود دو این عبوری هر کدام با عرض 3/50 متر برای 
تردد وسائط نقلیه متناسب با نوع راه تأمین شده است. 12 کیلومتر از مسیر حدفاصل 
پل بهرام آباد تا روستای فار درسال 1394 روکش آسفالت مجدد گردیده که برای 
تکمیل ادامه این عملیات مطابق با برآوردهای انجام شده اعتباری بالغ بر 100000 
میلیون ریال مورد نیاز می باشد که مراتب به مراجع ذیصاح اعام گردیده است.

شــایان ذکر اســت در بازه زمانی سال های 95 و 96 در اغلب پیچ های موجود در 
محور حفاظ کناری از نوع گاردریل دو موج و به میزان 8 کیلومتر نصب شده که 
مجموع طول گاردریل های موجود نصب شده در محور به 15 کیلومتر رسیده است، 
از سوی دیگر برای تکمیل عملیات نصب گاردریل در محور نیازمند تأمین اعتباری 
بالغ بر 15000 میلیون ریال می باشد. با این حال تکمیل تدریجی عملیات نصب 

در محور در دستور کار این سازمان قرار دارد.
مزید استحضار در سال 1396 تعداد 250 عدد تابلوی مسیرنما، 150 عدد گروهبانی 
و 50 متر مربع انواع تابلوهای اطاعاتی در محور نصب شده است و در سال جاری 
در محور یادشده 35 کیلومتر خط کشی با فام زرد و همچنین شیار لرزاننده طولی 
اجرا شده که مطابق با گزارش های موجود تصادفات رخ به رخ محور را تا حد قابل 

ماحظه ای کاهش داده است.
ازم به ذکر اســت با عنایت به استانداردها، آیین نامه ها و بخش نامه های موجود 
اجرای روشنایی طولی در راه ها در زمره الزامات ایمنی راه ها قرار نداشته و تنها در 
مواقــع ضروری و با مدنظر قرار دادن اولویت  راه ها به ترتیب نوع و میزان ترافیک 
اجرا می شــود که این محور با توجه به مشخصات هندسی و تعداد تردد نیازمند 

اجرای روشنایی طولی نمی باشد.
همچنین به آگاهی می رســاند راهداری جاری در مسیر قزوین- رازمیان با انجام 
عملیات ریزش برداری، شانه سازی، ترانشه برداری جهت افزایش دید، نصب تابلو و 
عائم ایمنی، خط کشی، چاله پرکنی، برف روبی و نمک پاشی و انجام فعالیت های 
مرتبط با راهداری زمستانی به صورت مستمر و با صرف هزینه ای بالغ بر 30000 
میلیون ریال توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین انجام 

می شود.

مالهکشیروزنامهاجارهای
بربزکهایخودنسبتبهاروپا

روزنامه اجاره  یی که تا همین چند ماه قبل مشغول بزک اروپا بود، اکنون می گوید 
اروپا ناتوان از ایجاد کانال مبادات مالی با ایران است.

روزنامه آفتاب یزد پیش از این تیتر و عکس اول خود را به موگرینی اختصاص داده 
و با لحنی فریبکارانه و خاف واقع تیتر زده بود: »هرچه تهران بگوید«! این روزنامه که 
از بزک کنندگان آمریکا در اوج مذاکرات برجامی بود سردبیر این روزنامه )مجتبی- و ( 
از عناصر نفوذی  در حلقه اطرافیان کروبی بود که از کشور گریخت و در خدمت صدای 

آمریکا و برخی رسانه های مشابه درآمد.
اکنون آفتاب یزد پس از آشکار شدن دست آمریکا و اروپا در تیتری با عنوان »ایجاد 
کانال مالی ناکام ماند؟«، می نویسد: »پس از ماه ها انتظار سرانجام اروپایی ها آب  پاکی را 
روی دست ایران ریختند و بر ناتوانی خود در اجرای تعهدات مرتبط با کانال مالی اذعان 
کردند. این اتفاق در حالی رخ دادکه پیشتر بسیاری از صاحب نظران بدبینی های زیادی به 
شکل گیری کانال مالی میان اروپا و ایران داشتند. استدال کارشناسان این بود که دولتها 
در اروپا نمی توانند شرکت های فعال در کشور خود را ملزم به همکاری و پذیرش سیستم 

مالی نمایند چرا که آنها نگران تحریم شدن از سوی آمریکا هستند.
با این حال اتفاقات روزهای اخیر هم حاکی از آن بود که اروپا عاوه بر محقق نکردن 

وعده کانال مالی یک تحریم جدید بر علیه یک نهاد ایرانی برقرار کرده است.
اعمال این تحریم از سوی اروپا درست چند روز پس از آن صورت گرفت که آنها اعام 
کردند که نمی توانند SPV )سیستم  اروپایی جایگزین سوئیفت( را برای حفظ برجام و 

به عبارتی تداوم فعالیت مالی با تهران فعال کنند.
به دنبال این رویداد، محمود واعظی خبر دادکه اروپایی ها از ایران به دلیل اجرایی 
نشدن SPV عذرخواهی کردند. این اظهارات در حالی بود که وی تقریبا چند هفته قبل 

گفته بود اروپایی ها تا دو هفته دیگر  SPV را اجرایی می کنند.
با این حال واعظی در توضیح این اتفاق گفت: من هیچ گاه نگفتم  SPV تا دو هفته 
دیگر اجرایی می شود، بلکه گفتم تا آخر سال میادی این اتفاق رخ می دهد یعنی همان 

حرفی که خانم موگرینی زده بود را گفتم.«
ایــن روزنامه اجاره ای می افزاید: »در خود اروپــا از ابتدا، عزم جدی برای راه اندازی 
کانال مبادات مالی وجود نداشت. اکنون کاسه صبر تهران در حال لبریز شدن است.«)!(

نهبهآنترورشخصیت
ونهبهاینمجیزگویی

سردبیر روزنامه کارگزاران به تجلیل از هاشمی پرداخت و این در حالی است که وی 
پیش از این با انتشار کتاب هایی از هاشمی با عنوان مافیایی »پدرخوانده« یاد کرده بود.

محمد قوچانی در روزنامه کارگزاران نوشــت: هاشــمی رفســنجانی بیش از آنکه 
دموکرات باشد، جمهوریخواه بود. جمهوریخواهی در اندیشه سیاسی، گرچه بر انتخابی 
بودن مقامات سیاسی تاکید دارد اما انتخابی بودن را به معنای پیروی نخبگان سیاسی 
از عوام سیاسی نمی شمارد. جمهوریت بر مبنای فعلیت بنا شده است که معیاری مهمتر 
از انتخابات است. در جمهوری سیاستمداران افراد شایسته ای هستند که نه فقط نماینده 
ملت که مدیر دولت هم هســتند و حق دارند که بر مبنای مصلحت عمومی و فضیلت 
مدنی جامعه را اداره کنند. پاسخگویی آنان به ملت به معنای پیروی آنان از عوام نیست. 
آنان باید قدرت اقناع ملت و اقتدار اداره دولت را با هم داشــته باشند. یک جمهوریخواه 
برخاف یک دموکرات سیاست ورزی را به مبارزه دائمی و ابدی انتخاباتی فرو نمی کاهد 
و هر رفتار سیاسی را یک رفتار انتخاباتی نمی داند که الزاما باید رضایت مردم را کسب 
کند. او به همان اندازه که »از مردم« است »برای مردم« هم کار می کند و اسیر پوپولیسم 
نمی شود. داور نهایی برای یک جمهوریخواه »عقل سیاسی« است هرچند که در عرصه 
عمومی و اجرایی به صندوق رای تمکین می کند اما یک جمهوریخواه معتقد اســت که 
گاه مردم هم اشــتباه می کنند و صدای مردم، صدای خدا نیست و درستی یا نادرستی 
امور نه با رای عامه که با عقل و منطق و مصلحت و عقانیت سنجیده می شود. گرچه در 
عرصه عمل گریزی جز انتخابات و صندوق رای نیست. بر این اساس گرچه اکبر هاشمی 
رفسنجانی بیشترین مبارزه انتخاباتی در میان روحانیان و سیاستمداران ایرانی )چهار دوره 
ریاست جمهوری کامیاب و ناکام، چهار دوره مجلس شورای اسامی کامیاب و ناکام و پنج 
دوره مجلس خبرگان رهبری( را پشــت سر داشت اما حتی رای نه مردم به او، وی را از 
سیاست دور نساخت چرا که جمهوریخواهی را بر مردم سااری برتری می داد و انتخابات 

برای او طریقت داشت نه موضوعیت.

هاشــمی از ایده آلیسم به دور بود و مدافع رئالیسم سیاسی بود. همین اندیشه او را 
میانه رو و معتدل می ساخت. پراگماتیست ها از آنجا که به نتیجه بها می دهند پیش از آنکه 

در بند وسیله باشند، به اهداف خود فکر می کنند.
هاشمی رفسنجانی بیش از آنکه به توزیع ثروت فکر کند به تولید ثروت فکر می کرد. با 
آنکه او با خطبه های عدالت اجتماعی در دهه 60 پیشتاز طرح این موضوع در فقه اسامی 
بعد از سیدقطب بود اما در دهه 70 دریافت که تا توسعه رخ ندهد عدالت ممکن نیست. 
فهم هاشمی از عدالت نه توزیع عادانه فقر که تولید عادانه ثروت بود که بر قاعده رقابت 
استوار بود. هاشمی در عرصه عمل در اجرای این سیاست مرتکب اشتباهاتی شد اما بنای 

توسعه ایران بعد از انقاب را هاشمی گذشت.
آیت اه اکبر هاشمی  رفسنجانی به عنوان یک جمهوریخواه )نه دموکرات( به عنوان 
یک عمل گرا ) نه بنیادگرا( به عنوان یک توســعه گرای عدالت خواه )نه مساوات گرا( و به 
عنوان یک استراتژیست مصلحت گرا )نه ایدئولوگ حقیقت گرا( پدر فکر اعتدال در ایران 

بعد از انقاب است.
این تحلیل در حالی اســت که قوچانی در زمره افراطیون مدعی اصاح طلبی قرار 

داشت که به ترور شخصیت  هاشمی پس از دوم خرداد 76 پرداختند.
نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست نشریاتی چون همشهری، نشاط، عصرآزادگان، اخبار 
اقتصاد، صبح امروز، آفتاب امروز، مشارکت، بهار، ایران فردا... -که هم اکنون در خارج از 
کشور به ســر می برد و دوره ای طوانی با قوچانی همکاری داشته- چند سال پیش در 
خاطرات خود نوشــته: »رواج روابط غیرحرفه ای به خصوص در روزنامه های تازه شــکل 
گرفته بعد از دوم خرداد، از حالت نهفته، تبدیل به روال عادل می شود در گرفتن آگهی، 
پورسانتاژ، جذب دختران خبرنگار فاقد کیفیت ژورنالیستی و واجد کیفیات فیزیکی ... بعدا 
در روزنامه های دیگر دیدم که چگونه مدیر فان وزارتخانه می تواند اخبار مورد نظرش را در 
مطبوعات مورد نظر به چاپ برساند و اخبار انتقادی را راهی سطل زباله کند، فقط کمی 
خرج دارد. یادمان می رود که با چه هدفی وارد مطبوعات شده ایم... وقتی روزنامه لطیف 
صفری )نشاط( توقیف شد، شمس الواعظین با صاحب مجوز عصر آزادگان به توافق رسید. 
حس کردم که صفری از پشت خنجر خورده و کسی آنچنان تحویلش نمی گیرد... سر خم 
کردن جلوی عطریانفر خیلی سخت بود... آمده بود اخبار اقتصاد و دنبال شمس می گشت. 
آمده بود آنجا تا قرار آگهی کارگزاران با عصر آزادگان را بگذارد و همان مســئله ای شــد 
که بعدها میان بچه های مطبوعات دهان به دهان گشت. طرفداری شمس از هاشمی به 
بهانه 48 میلیون تومان آگهی... بچه های عصر آزادگان سر چرخش مشهود به آن سمت 
معترض بودند. قیافه محمد قوچانی هم دیدنی بود و گاه شمس مجبور می شد برای رد گم 
کردن، مطلبی انتقادی علیه هاشمی چاپ کند. هر وقت سر و کله فرنود آنجا پیدا می شد 

می توانستیم حدس بزنیم آگهی جدیدی، عکس جدیدی انداخته یا...«
آیتاهجوادیآملی:گفتهبودیم

برجامخطردارد؛بهآمریکااعتمادنکنید
آیت اه جوادی آملی می گوید درباره برجام هشــدار داده و گفته بودم انگشتان تان 

را بشمارید.
آیت اه العظمی جوادی آملی در اظهاراتی با اشاره به دشمنی تاریخی آمریکا گفت: 
کفاری که از دشمنی دست برنمی دارند، شما هم با آنها دشمن باشید، حواس تان جمع 
باشد 5 سال قبل که مسئوان امور خارجه آمده بودند به آقایان گفتم وقتی با آمریکایی ها 

دست می دهید، انگشتان تان را بشمارید!
به گزارش »وطن امروز«، وی با تشریح اظهارات خود به مسئوان وزارت امور خارجه 
خاطرنشان کرد: به آنها گفتم اینها به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند، ما در کودتای 28 
مرداد آمریکایی ها را دیدیم. بعد از 3 سال هم گفتیم که دیاثت سیاسی هم وجود دارد، 

مواظب باشید قبل از اینکه دیگران بگویند برجام خطر دارد، ما به اینها گفتیم.
وی افزود: دشمنان به عهد خود پایبند نیستند؛ نمونه بارز عهدشکنی را بعد از قطعنامه 
دیدیم؛ صدام روسای همه کشورهای عربی را به ایران فرستاد و با امام مذاکره کردند تا 
قطعنامه را بپذیریم ولی سال ها بعد وقتی پذیرفته شد عملیات مرصاد را علیه ما راه انداختند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، این مرجع تقلید در پایان خاطرنشان کرد: آدم وقتی 

با کفار معامله می کند انگشتش را می شمارد ولی اگر خدای ناکرده فریب بخورد، دیگر 
تقصیر خودش است.

آیت اه جوادی آملی موضوع دیاثت سیاســی را نخستین بار اردیبهشت ماه 95 در 
دیدار محمدرضا عارف مطرح کرده بود. این مرجع تقلید در آن دیدار با بیان اینکه دیاثت 
یا اخاقی است یا سیاسی، عنوان کرد: بیگانه را در حریم خود راه دادن و وارد حریم غیر 

شدن با غیرت سازگار نیست.
بیبیسی:اصاحطلباندیگرنمیخواهند

سوارماشیندولتباشند
شبکه دولتی انگلیس ضمن ابراز نگرانی از شکرآب شدن اصاح طلبان با دولت، به 

بررسی این سؤال پرداخت که آیا آنها می توانند از ماشین دولت روحانی پیاده شوند.
بی بی سی نوشت: مرتضی حاجی، عضو شورای سیاست گذاری اصاح طلبان، حسن 
روحانی را متهم کرد که »فرمان را رها کرده اســت«. اکنون پرســش این اســت که آیا 
اصاح طلبان قادرند از ماشــین دولت پیاده شــوند. آن هم پس از 6 سال همسفری در 

دولت یازدهم و دوازدهم.
سعید حجاریان از نظریه پردازان طیف سیاسی اصاح طلب می گوید اصاح طلبان به 
خاطر عدم تحقق وعده های روحانی با دولت »زاویه دار« شده اند. محمود واعظی، رئیس 
دفتر روحانی می گوید انتقادهای جدید اصاح طلبان از دولت به خاطر »انتخابات بعدی« 
است، اما این موضوع به »رأی آوری« آنها منجر نخواهد شد. او به طور ضمنی تأیید کرد 

که دولت و اصاح طلبان تا حدی فاصله گرفته اند.
سعید حجاریان پیشتر گفته بود اصاح طلبان با دولت »عقدی به صورت ائتاف نبسته 

بودند«.حاا باید دید آیا اصاح طلبان قادرند سفره خود را از دولت جدا کنند؟
بی بی سی می افزاید: 11 مهرماه 1397، در دیداری کم سابقه شماری از اصاح طلبان 
و اعضای دولت در جلسه ای مشترک گرد هم آمدند. جلسه ای به دعوت دولت که ریاست 
آن را محمدرضا عارف، رئیس شورای سیاست گذاری اصاح طلبان بر عهده داشت. شماری 
از چهره های شناخته شده طیف سیاسی اصاح طلبان از جمله عبداه نوری و غامحسین 
کرباسچی و مصطفی معین دعوت رئیس جهموری برای شرکت در این جلسه را نپذیرفتند  

اما حتی این موضوع هم سبب نشد که فضای این نشست بدون تنش باشد.
این جلسه غیرعلنی، نشانه ای گویا از تغییر رویکرد اصاح طلبان در برابر دولت بود. 
تا پیش از این، به گفته محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشــین، قرار بود با وجود همه 
انتقادها، حمایت از دولت ادامه یابد. اما در این جلســه، علی شکوری راد، دبیرکل حزب 
اتحاد ملت و خاتمی گفته »رابطه ما با دولت قطع است«.  حسین کمالی، دبیرکل حزب 

اسامی کار گفت »با این دست فرمان همه ما در انتخابات بعد بازنده ایم«.
با وجود فضای متشنج، نشست مشترک 11 مهرماه دولت و اصاح طلبان یک نتیجه 
مشــخص داشت: توافق بر سر تشــکیل »کارگروهی برای تنظیم رابطه دولت و جبهه 

اصاحات«؛ کارگروهی که هرگز تشکیل نشد.
اما چرا آن گونه که رئیس دفتر آقای روحانی می گوید این کارگروه تشکیل نشد؟

بی بی سی درباره این »کشتی طوفان زده« می نویسد: اصاح طلبان و دولت دستکم 
تا زمستان سال 1396 رابطه ای نسبتا نزدیک را تجربه می کردند به یکباره اما سلسله ای 

از بحران ها آغاز شد.
دولتی که با شعار »تدبیر و امید« بر سر کار آمده بود، حاا متهم بود که راهکاری برای 
عبور از بحران ندارد. روحانی نزدیک 200 روز از حضور در کنفرانس خبری خودداری کرد.

در این مدت نه تنها، بسیاری از وعده های روحانی همچون اشتغال و کنترل تورم و 
رفع حصر محقق نشد بلکه برخی دستاوردهای دولت او از جمله برجام نیز به خطر افتاد. 
اما بحران تنها به دولت ضربه نزده بود. با تغییر شــرایط سیاسی از زمستان 96 به بعد، 
اصاح طلبان نیز اوضاع بهتری نداشتند و اعتبار اجتماعی شان به چالش کشیده شده بود.
یک سال مانده به انتخابات مجلس شورای اسامی، اصاح طلبان دیگر چندان راغب 

نیستند سرنوشت سیاسی خود را با دولت گره بزنند.
اما مشــخص نیست تصمیم به این جدایی، آن هم پس از شش سال ائتاف، آیا از 
سوی رأی دهندگان و معترضان و منتقدان آنها به رسمیت شناخته خواهد شد یا نه؟ به 
ویژه آنکه شماری از اصاح طلبان، از جمله اسحاق جهانگیری همچنان از امتیاز حضور در 
دولت برخوردارند. با این همه، اصاح طلبان مدتی است ترجیح می دهند به جای یادآوری 
نقش خود در انتخاب روحانی و همچنین چانه زنی برای نفوذ بیشتر در کابینه، راه شان را 
از دولت جدا کنند. آنها دیگر نمی خواهند سوار ماشین دولت باشند، اما مشخص نیست 

آیا خودروی دیگر هست که آنها را به مقصد برساند یا نه.

گفت و شنود

كجا رفته؟!
گفت: روزنامه انگلیســی »ایندیپندنت« با اشــاره به تعداد فراوان 
کارتن خواب ها و گرسنگان در انگلیس پیشنهاد کرده است یک عضو دیگر 

با عنوان »وزیر گرسنگی« به کابینه این کشور اضافه شود!
گفتم: این همان انگلیس است که تا چند دهه قبل با افتخار 
می گفت »خورشید هرگز در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کند«!

گفت: هنوز هم از رو نرفته و با پررویی خودش را یک قدرت جهانی 
می داند و برای برخی کشــورها دستورالعمل صادر کرده و شاخ و شانه 

هم می کشد!
گفتم: گدایــی به خانه ای که فکر می کرد صاحب ثروتمندی 
دارد رفت و از  پسر صاحبخانه که دم در آمده بود مقداری پول 
خواست و جواب شنید که نداریم. گفت؛ پیراهنی بدهید. جواب 
منفی بود. مقداری نان و غذا خواست، نداشتند. گفت؛ به پدرت 
بگو بیاید. گفت در خانه نیســت؛ به مجلس عزای همسایه رفته 
است، گفت؛ خبرش کن که عزا همین جا در خانه خودتان است!

سعداه زارعی

انقاب اسامی و جمهوری اسامی در آستانه چهلمین سال خود و 
به عبارتی در آستانه ورود به پنجمین دهه از حیات خویش قرار گرفته 
است، کم نیستند اندیشمندانی که معتقدند، ایران به سبب انقاب اسامی 
و نظام برآمده از آن امروز در جایگاهی نشسته که به »اعجاب« و »اعجاز« 
شبیه تر است. بعضی که خواسته اند از فروغ این جایگاه اعجاز گونه بکاهند، 
گفته اند منزلت ایران به دوران هخامنشیان و ساسانیان بازگشته است. اما 
البته محبوبیت ایران امروز نزد ملت ها و جانبداری جانانه آنان از »ایران 
اسامی« چیزی نیست که با نظام های شاهنشاهی ولو اینکه بعضا دارای 
اقتدار ویژه و شــکوه مادی هم بوده اند، قابل مقایسه باشد. چرا که نفوذ 
جمهوری اسامی و انقاب اسامی در سطح بین المللی و منطقه ای امری 
تحمیل شده و متکی بر زور و جنگ و حتی کرم بخشی نیست. این نفوذی 
»تحسین شده« از سوی ملت های منطقه است. مشابه این نفوذ برای ایران 
در هیچ مقطع تاریخی نه در دوره پادشاهان مقتدری مثل کورش و نه در 
دوره پادشاهان متوسط و ضعیف وجود نداشته و این همه در حالی است 
که روزی که انقاب اسامی در ایران به پیروزی رسید و تا امروز، کشور 
ما در معرض انواعی از دشمنی ها قرار داشته است. در واقع »ایران ضعیف 
دیروز« در عین قرار گرفتن در مصاف جهانی و جنگ هایی فرسایشی به 

»ایران مقتدر امروز« تبدیل شده است.
ایران در دوره هایی از تاریخ خود، یک قدرت سرآمد بوده و بر بخش 
عظیمی از جهان سیطره داشته و گاهی قلمرو آن به جنوب فرانسه و غرب 
آفریقا هم می رسیده اما این نفوذ به معنای »قدرت همراه سازی« نبوده بلکه 
بر عنصر »اجبار« تکیه داشته است و از این رو محبوبیت مردمی نداشته 
و به خصوص در نزد انسان های صالح و با فرهنگ منفور بوده است. از این 
رو خداوند متعال در آغاز سوره مبارکه روم می فرماید »رومیان مغلوب 
شــدند در جنگی که در زمینی نزدیک میان آنان و ایرانیان روی داد اما 
آنان در اند ســالی و به زودی بر ایرانیان غلبه می کنند و آن روز مومنان 
شاد می شوند«. یکی از مهمترین نشانه های فقدان نفوذ واقعی ایران حتی 
در دوره ای که سیطره عظیمی داشته و یکی از دو یا چند قدرت بزرگتر 
جهان بوده این است که دین ایرانیان که باید مهمترین عنصر فرهنگی 
ایران آن روز باشد، از دایره ایران فراتر نرفته و به متصرفات آن در عراق 
عرب و شامات و مناطق شبه قاره و آسیای میانه و... منتقل نشده است. 
دین زرتشت که حدود 1000 سال پیش از میاد مسیح پدید آمده است 
و در یک دوره دستکم 1500 ساله مورد حمایت قاطع »پادشاهان مقتدر« 
بوده نتوانسته از محدوده »ایران اصلی« فراتر رود و آنهم با فاصله بسیار 
کمی از طلوع اسام عما از میان رفته است و آن طور که گفته می شود 
امروز تعداد پیــروان آن در دنیا از حدود 200 هزار نفر فراتر نمی رود که 

عمدتا در ایران و هند زندگی می نمایند.
اما اگر نخواهیم راه دوری برویم، ایران در دوره اخیر یعنی در دهه های 
منتهی به پیروزی انقاب اسامی نیز نفوذی در بین کشورها، ملت ها و 
دولت های منطقه نداشته است ایران مقتدر پیش از قاجار با رسیدن به نیمه 
دوران قاجار رو به ضعف نهاد و به خصوص پس از تحمل شکست های پی 
در پی در جنگ های ایران و روس تحت سیطره غرب قرار گرفت و عما به 
جز در سال هایی معدود نظیر دوره حدود سه ساله امیرکبیر استقال خود 
را از دست داده بود از این رو ایران، اگرچه برخاف بسیاری از کشورها و 
دولت های منطقه هیچگاه مستعمره نبوده اما »استقال«، به درستی یکی 
از محوری ترین مطالبات و شعارهای مردم ایران در جریان انقاب اسامی 
بود این موضوع به تنهایی وضع ایران را در دوره بیش از یکصد ساله پیش 

از انقاب نشان می دهد.
اما چرا ایران قبل از انقاب که به دلیل سرسپردگی اش از سوی انگلیس 
و آمریکا حمایت سیاسی و نظامی می شد دربین ملت ها و دولت های منطقه 
منفور بود؟ دایل مختلفی برای نفرت ملت ها از ایران وجود دارد. یکی از 
دایل این نفرت همین دست نشانده بودن حکومت ایران و زشت بودن 
آن نزد ملت های منطقه بود که البته در این بعد بقیه دولت های منطقه هم 
کم وبیش با ایران همداستان بودند. اما بیش از این سیاست های فرهنگی 
داخل کشور سبب نفرت مردم به نظام ایران شده بود کمااینکه به همین 
دلیل مردم ایران نیز با سیاست های فرهنگی حکومت پهلوی و پیش از 

آن با حکومت قاجار مخالف بودند.
رژیم شاهنشاهی در دوره های قاجار و پهلوی بر نوعی برتری طلبی 
تاریخ گرایانه اســتوار بود که امروزه اصطاحاً به آن »شوونیســم« 
)chauvinisme( می گوینــد به این معنا که رژیم های قاجار و پهلوی 
بر یک نوع »میهن پرستی افراطی و ستیزه جو« درمقابل ملت های دیگر 
دنبال کرده و ادبیاتی مبتنی بر برتری طلبی و نوعی شکوه معارض ملی 
تاکید می کردند و براساس آن مدعی نوعی از »حقانیت« و »مشروعیت« 

انحصاری بودند.
درواقــع مرامنامه »شوونیســم ایرانی« در نژادپرســتی آریایی، 
ترک ستیزی، عرب ستیزی، اسام ستیزی و باستان گرایی و درمواردی تبلیغ 
دین زرتشت تعین و معنا پیدا می کرد و طبعا یک چنین عظمت خواهی 
نژادپرستانه و شرک آلود نمی توانست در یک محیط منطقه ای که ملت ها 
و همه اقوام آن پیرو دینی توحیدی هستند، مقبولیت داشته باشد. ممکن 
است گمان شــود این شوونیسم ایرانی فقط ازسوی حکومت های ایران 
دنبال می شده است. اما باید گفت این ادبیات، اعتقادات و روشی بوده که 
عاوه بر آنکه از سوی حکومت های قاجار و پهلوی دنبال شده، همزمان 
با آن و توأمان روشنفکران و نخبگانی نظیر آخوندزاده، میرزاملکم خان، 
سید حسن تقی زاده، کاظم زاده، محمود افشار، احمد کسروی، تقی ارانی، 
محمد تقی بهار )ملک الشعرا(، رضازاده شفق، محمدعلی فروغی و یحیی 

ذکاء به آن دامن زده و بر آن لباس عقل و منطق و فلسفه می پوشاندند!
وضع ایران قبل از انقاب وضع کشــوری بود که به واقع در محیط 
منطقــه مورد »نفرت متراکم« ملت ها و دولت ها و در نتیجه در انزوا قرار 
داشت و تبدیل شدن به »دنباله غرب« بر درجه نفرت ملت های منطقه از 
ایران افزوده بود و باید گفت در مهمترین پرونده منطقه ای در دوره پهلوی 
دوم یعنی پرونده فلسطین، در کنار خیانت و سهل اندیشی اعراب، رژیم 
پهلوی و شوونیسم ایرانی نقش مهمی در پیدایی دولت غاصب اسرائیل 
در فلسطین و دست یافتن غرب به یک سرپل مهم در منطقه ایفا کردند.

با پیروزی انقاب اســامی، ایران تولد تازه ای پیدا کرد از یک سو 
حکومت، به دلیل ابتنا بر »دین« و »مذهب« جایگاه رفیع و مستحکمی 
در داخل ایران پیدا کرد به گونه ای که توانست در طول 40 سال از انواعی 
از جنگ های خارجی و فتنه های داخلی و توطئه های درهم تنیده داخلی 
و خارجی بسامت عبور کند و از سوی دیگر به دلیل تکیه ایران به دین 
در این دوره، از پشتوانه پیروان اسام در منطقه بهره مند شد و به حدی از 
نفوذ رسید که توانست توطئه های بسیار بزرگی را در دور دست های خود 
و در کشورهایی نظیر لبنان و سوریه که با آن مرز مشترک خاکی و آبی 
ندارد، خنثی نماید. پیروزی شکوهمند انقاب ایران در لبنان در قالب اخراج 
اسرائیل، آمریکا و فرانسه و بعدها در اخراج گروه های تکفیری وابسته جلوه 
نمود؛ این پیروزی در عراق در قالب اخراج نظامیان اشغالگر آمریکا از این 
کشور و سپس انهدام گروهک تروریستی داعش جلوه نمود بر این اساس 
اگر بگوئیم در دوره جمهوری اسامی، »دست مداخله گر خارجی« جای 
خود را به »دست معاونت برادرانه اسامی« داد، سخن گزافه ای نگفته ایم 
و این در واقع »حق برادری« بود که ادا می شــد نه »حق اعمال زور« که 
پیش از این از سوی آمریکا دنبال می گردید و در »شوونیسم ایرانی« هم 

جلوه ای فرهنگی داشت و البته به جایی هم نرسید.
نفوذ جمهوری اسامی، امروز یک نفوذ عمیق، پردامنه و همه جانبه 
است که البته جلوه های امنیتی و نظامی آن در تصور ایرانیان برجستگی 
بیشــتری پیدا کرده است این در حالی اســت که اگر نفوذ فرهنگی و 
عاطفی ایران در لبنان نبود، حزب اه پدید نمی آمد و در عراق به پیدایی 
»حشدالشعبی« منجر نمی شد عاوه بر این نفوذ جمهوری اسامی در این 
منطقه جنبه کارکردهای دولتی هم دارد یعنی در حوزه بهداشت و درمان، 
در حوزه راه و ترابری، در حوزه صنعت و معدن، در حوزه کشــاورزی، در 
حوزه آموزش و پرورش، در حوزه علم و فن آوری، در حوزه دفاعی- امنیتی 
و... و بطور کلی هرآنچه که شکل دهنده به یک »دولت پاسخگو« و مقتدر 
است، ایران اقدامات بسیار بزرگی انجام داده است که امکان طرح حتی 

بخشی از آن ها در رسانه های عمومی فراهم نشده است.
ما در این یادداشت نمی توانیم به همه ابعاد انقاب اسامی و نتایج 
داخلی و خارجی آن بپردازیم و طبعــاً به دلیل مجال کم باید فقط به 
گوشه ای از آن می پرداختیم. انتخاب مسئله »نفوذ ایران« و تطبیق آن 
با وضعیت قبل از انقاب به این دلیل صورت گرفت که موضوع »قدرت 
منطقه ای ایران« مهمترین مباحثات دامنه دار ســال های اخیر داخل و 

خارج ایران بوده است.

ایران، قدرت اختیار 
در برابر قدرت  اجبار

یادداشت روز

نکته

کارمندان کنونی و پیشــین 
وزارت خزانه داری آمریکا می گویند، 
و سیاست های  تفکرات  بی ثباتی 
رئیس جمهور این کشور باعث ایجاد 
موجی از استعفا و مهاجرت از این 
وزارتخانه شده است؛ جایی که در 
تهران آن را »اتاق جنگ اقتصادی« 

علیه ایران می دانند.
در ادامه موج اســتعفاها و آشوب 
داخلــی در دولت آمریکا به ریاســت 
کارکنان  اکنــون  ترامپ«،  »دونالــد 
وزارت خزانه داری این کشور می گویند 
فشارهای مختلف و مشکات مدیریتی 
سبب نوعی انزوا و خروج اجباری از این 

وزارتخانه شده است.
پایگاه خبری »دیلی بیست« بعد از 
مصاحبه با هشت کارمند و مقام کنونی و 
پیشین وزارت خزانه داری آمریکا نوشته، 
عواملی ماننــد »مدیریت کوته بینانه، 
و جلسات  ســتیزه جویی های داخلی 
نیمه شــب متعدد« فقط تعــدادی از 
مشکات عدیده ای است که طی هشت 
ماه گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا 
را بــه هم ریخته و ســبب ایجاد موج 
بزرگ مهاجرت و استعفای کارمندان 

شده است.
بر این اســاس، بخش اعظمی از 
تنش ها و اختافات در وزارت خزانه داری 
آمریکا، در »دفتر تروریسم و اطاعات 
مالی« که مســئول اعمال تحریم های 
مختلف بر کشورها و گروه های مخالف 

با واشنگتن است، رخ می دهد.
در تهران، وزارت خزانه داری آمریکا، 

همان »اتاق جنگ ساکت اقتصادی« 
علیه ایــران قلمداد می شــود؛ جایی 
که »دفتر تروریسم و اطاعات مالی« 
را در خود جای داده؛ اداره ای که بخشی 
از دستگاه اطاعاتی آمریکا هم به شمار 
می رود و یکی از مأموریت های اصلی آن، 

کار علیه ایران است.
توســط  افــراد مصاحبه شــده 
دیلی بیســت می گویند کــه عاوه بر 
آشوب و سرگردانی که درپی تغییرات 
مکرر سیاســت های ترامپ در دولت 
آمریکا به وجود آمده بود، ســران این 
وزارتخانه نیز با از دســت دادن اعتماد 
به نفس، ارزیابی هــای حرفه ای خود 
روی موضوعات کلیدی شــامل اعمال 

تحریم ها را حقیر می بینند.
یکی از کارمندان وزارت خزانه داری 
آمریکا جّو باتکلیفی و سرگردانی در 
دولت ترامپ را اینگونه توصیف می کند: 
»انگار ما همسِترهایی هستیم که در یک 

چرخ گردان، می دویم«.
بر اســاس این گزارش، تغییرات 
دمدمــی مزاجانه سیاســت های کاخ 
سفید درپی نظرات ترامپ، مسئوان 
و کارمنــدان وزارت خزانه داری آمریکا 
را مجبور کرده که 20 ســاعت در روز 
به کار خود مشــغول شوند آنهم بدون 
آنکه مطمئن باشند چیزی که روی آن 
کار می کنند، حتی روز بعد در دستور 
کار دولت خواهد بود. همین امر یکی 
از دایل اســتعفای چندین نفر از این 

وزارتخانه بوده است.
یکی از کارمندان پیشین وزارت 

خزانه داری آمریکا درباره خودکامگی 
ترامپ در تعیین سیاســت های این 
نهاد دولتی می گوید: »همه چیز بسیار 
ارتجاعی به نظر می رسد. یک روز به ما 
می گفتنــد، روی یک موضوع تمرکز 
کنیم و روز بعد اخباری می رسید که 
به تبع آن باید روزی موضوع دیگری 
کار می کردیم. جریان مدیریت، از باا 
به پایین بود. اگر شخص رئیس جمهور 
تصمیم می گرفت که مسیر دیگری را 
درباره ایران یا روســیه یا هر کشــور 
دیگری در پیش بگیرد، ما هم باید به 

همان سمت پیش می رفتیم«.
این فضای سردرگمی و نارضایتی 
حتی بــر مســئوان ارشــد وزارت 
خزانه داری نیز تاثیر گذاشته و باعث 
شــده بود که شــکایات و گایه های 
هــر روزه کارمندان را در نظر نگیرند 
و همین امر باعث استعفاهای بسیاری 

شده است.
بــه اذعــان کارمنــدان کنونی و 
پیشین وزارت خزانه داری آمریکا، »فرار 
مغزها«ی کنونی در زمانی رخ می دهد 
که دولت ترامپ در برهه حساسی هم از 
نظر تدوین سند سیاست خارجی برای 
ســال 2019 و هم تحریم های جدید 
علیه ایران و خروج از توافق هســته ای 

این کشور قرار دارد.
اردیبهشت ماه گذشته رهبر انقاب 
درباره وزارت خزانه داری آمریکا گفته 
بود که »امروز برای دشمنان ما جنگ 
اقتصــادی مطرح اســت، اتاق جنگ 
آمریکا علیــه مــا، وزارت خزانه داری 

آمریکا است«.
در همیــن حیــن، »اســتیون 
منوشــین« وزیر خزانــه داری دولت 
ترامپ به جای آنکه به مشکات داخلی 
وزارتخانــه اش و مســائل فوق الذکر 
بپردازند، در حال آرام کردن وضعیت 
اقتصــادی و بازارهای مختلف آمریکا 
درپــی اظهاراتش دربــاره نقدینگی 
بانک های این کشــور و تعطیلی 19 

روزه دولت فدرال آمریکاست.
به نوشته دیلی بیست، اختاف نظر 
»سیگال مندلکر« معاونت تروریسم و 
اطاعات مالی در وزارت خزانه داری با 
»مارشال بیلینگسلی« دستیار منوشین 
در امور تامین مالی تروریسم در مورد 
سرعت و شدت تحریم ها علیه ایران و 
روســیه، جّو کاری در »دفتر تروریسم 
و اطاعات مالی« را غیرقابل تحمل تر 

کرده است.
به گزارش فــارس کارمندان این 
بخــش در وزارت خزانــه داری آمریکا 
می گویند که نمی دانستند از کدام یک، 
تبعیت کنند زیرا اختافات آنها به قدری 
وسیع بود که واقعا هیچ راهکاری برای 

حل آن به ذهن نمی رسید.
در دو ســالی که از ورود ترامپ 
به کاخ ســفید می گذرد بیش از 40 
نفــر از اعضای ارشــد دولت او اخراج 
شده، اســتعفا کرده یا با نفراتی دیگر 
جایگزین شــده اند و اکنــون دولت 
ترامپ شاهد سومین تعطیلی خود در 
پی اختافات سیاستمداران آمریکایی 

با یکدیگر است.

در پی اختاف نظر و استعفاهای مکرر در وزارت خزانه داری آمریکا رخ داد

آشوب در اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران

با اشاره به بدعهدی اروپا در تامین کانال ویژه مالی

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
وقت اروپا تمام شده است

دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی گفت: فرصــت اروپایی ها 
در  برجامی  تعهدات  ادای  برای 
قبال کشــورمان به ویژه کانال 
یافته  پایان   »spv« مالی  ویژه 

است.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی 
بین المللي  امنیت ملی در همایش 
»دفــاع و امنیت در غرب آســیا« 
ادای  برای  اروپایی ها  گفت: فرصت 
تعهدات برجامی در قبال کشورمان 
 »spv« به ویژه کانال ویــژه مالی
پایان یافته است. شمخانی در پاسخ 
به پرسش یکی از شرکت کنندگان 
همایش مبنی بر این که شما گفتید 
فرصت اروپا به اتمام رسیده است آیا 
منظورتان درباره SPV است، گفت: 
منظورم در مورد تعهداتی است که 
آنــان در قبال برجام داشــته اند و 

SPV نیز یکی از آن هاست.
برجام، وعده های محقق نشده

پایــگاه خبــری المانیتــور در 
گزارشــی با اشــاره بــه اظهارات 
شــمخانی نوشت: تاکنون برجام به 
جای اینکه گشاینده فصل جدیدی 
از روابط میان ایران و غرب باشــد، 

فرصتی اســت کــه به فهرســت 
بلندباای وعده های محقق نشــده 

افزوده شده است.
المانیتور در ادامه نوشت: هیچ 
مقام رسمی در ایران تاکنون صریحا 
نگفته بود که فرصت اعطا شــده به 
اروپــا برای انجــام تعهداتش طبق 
برجام خاتمه یافته است. در عوض 
مقامــات ایرانی از روحانی گرفته تا 
ظریف، بارها هشدار داده بودند که 
این زمان در حال منقضی شــدن 
اســت و ایران منتظر اروپا نخواهد 
مانــد و یا اینکه ترک توافق یکی از 

گزینه های ایران است.
این پایگاه خبری افزود: موضع 
شمخانی نسبت به توافق هسته ای، 
بــا توجه به نــوع رابطــه ای که با 
روحانی دارد و موقعیت او در نظام 
تصمیم گیری ایران، از اهمیت باایی 

برخوردار است.
المانیتور تصریــح کرد: به نظر 
تحریم های  اگرچــه  می رســد که 
جدید اروپا موجب برگرداندن ورق 
نمی شود، اما تداوم انفعال اروپا در 
تاسیس سازوکار ویژه مالی به خوبی 

می تواند باعث چنین اتفاقی شود.

به هر قیمتی 
در برجام نمی مانیم

دستیار  امیرعبداللهیان  حسین 
ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
در صفحه شــخصی خود نوشــت: 
داشــتن رابطه قوی با اروپا همواره 
بخشی از عقانیت سیاست خارجی 
جمهوری اســامی ایران بوده است 
اما غربی ها باید با »شــوکی« مواجه 
شوند که بدانند به هر قیمتی در تونل 
یکطرفه برجام کنونی نخواهیم ماند.

کرد:  تصریح  امیرعبداللهیــان 
اکنــون اروپــای مامن تروریســم 
و منافقیــن بایــد پیامــی معقول، 
حکیمانه اما »شــوک آور« دریافت 

کند.
طلبکارِی فرانسه بدهکار!

اگنس فون در مول، سخنگوی 
وزارت خارجه فرانسه در اظهارنظری 
گستاخانه گفت: »برنامه موشک های 
بالســتیک ایران ناقــض قطعنامه 
2231 شورای امنیت سازمان ملل 
است.« وی افزود: ایران باید آزمایش 
فناوری موشک های بالستیک خود را 
متوقف کند. فرانسه اکنون به جهت 
بی عملی در اجرای تعهدات برجامی 

 )spv(از جمله راه اندازی کانال مالی
و همچنین بــه دلیل پناه دادن به 
در  منافقین،  تروریســتی  گروهک 
جایگاه متهم قرار دارد. اما مقامات 
این کشــور در اقدامی گستاخانه با 
فرار به جلو، ژســت طلبکار به خود 

می گیرند!
بــا یک مرور کوتــاه به راحتی 
پــی می بریم که دولت های اروپایی 
دقیقا مشابه رفتار خود در پسابرجام، 
ظرف هشت ماه اخیر نیز سر سوزنی 
در مقابــل کارشــکنی های آمریکا 
و محروم شــدن ایــران از حقوق 
برجامی خود واکنشی از خود نشان 
ندادند. از لحن طلبکارانه و دستوری 
اروپــا به ایران برای اجرای یکطرفه 
علی رغم خروج  برجامــی  تعهدات 
آمریــکا از توافق تا اعــام صریح 
منافع مشترک با آمریکا و هم نظر 
بودن در مسائل موشکی و منطقه ای 
با آمریکا از ســوی مقامات اروپایی. 
اروپــا به دفعات ثابت کرده اســت 
که با وقت کشــی به دنبال استمرار 
تعلیق اقتصاد ایران و پیاده ســازی 
برجام های بعدی)موشکی، منطقه ای 

و...( است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: 
آنطور که باید در بیان و درج اعداد 
و ارقام ایحه بودجه شفافیت و دقت 

ازم وجود ندارد.
 عباســعلی کدخدایی ســخنگوی 
شورای نگهبان در حاشیه جلسه شورای 
نگهبان با اشــاره به بررســی بودجه در 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسامی 
گفت: درباره بودجه متأســفانه اشکاات 
متعددی وجود دارد، بویژه آنکه آنطور که 
باید و شاید در بیان اعداد و ارقام شفافیت 
ازم وجود ندارد؛ موضوعی که اخیراً هم 
در رسانه ها مطرح شده است. وی با تأکید 
بر اینکه وظیفه دولت و مجلس است که 
شــفافیت ازم را در بودجه ایجاد کنند، 
افزود: نکات و ایراداتی که شورای نگهبان 
در سال های گذشته به ایحه بودجه وارد 
دانســته، باید از ســوی دولت و مجلس 
برطرف شود و تقاضای ما این است که با 
توجه به اشکااتی که در سال های گذشته 
به ایحــه بودجه داشــتیم، نمایندگان 
این ایحه را با دقت بیشــتری بررسی و 

تصویب کنند.

کدخدایی افزود: یک اشــکال کلی 
دیگری که وجود دارد این است که شورای 
نگهبان همیشه از لحاظ مدت زمان بررسی 
ایحه بودجه در مضیقه است و فرصت 20 
روزه برای بررسی و اظهارنظر کافی نیست.

ابراز  نگهبان  شــورای  ســخنگوی 
امیدواری کرد: دولت و مجلس در سال های 
آینده به گونه ای عمل نمایند تا این شورا 
بتواند در زمان محدودی که برای بررسی 
ایحه بودجه دارد، اســتفاده کند و این 

فرصت را از شورای نگهبان نگیرند.
به گزارش فارس، کدخدایی همچنین 
با اشــاره به عضویت و آغاز به کار آیت اه 
آملی اریجانی در شــورای نگهبان گفت: 
خوشبختانه آیت اه اریجانی در 20 سال 
گذشته در مناصب مهمی حضور داشته 
اســت و قبًا نیز حضور وی را در شورای 
نگهبان تجربه کرده بودیم. ایشان در سمت 
ریاست قوه قضائیه ایفای نقش کرده است و 
اکنون که در شرف اتمام مسئولیتش در آن 
قوه است، خوشحالیم که دوباره در شورای 
نگهبان حضور دارند؛ امیدواریم امور شورا با 
حضور وی پیشرفت بیشتری داشته باشد.

کدخدایی: اعداد و ارقام ایحه بودجه 
شفافیت ازم را ندارد

حرامیان،  شــام را آخرین منزل می دانستند و بر این باور بودند 
که»دارها برچیده« و»خون ها شسته اند« ! چنین بود که وقتی طلیعه 
کاروان اســیران از افق »جیرون« - منطقه ای در نزدیکی دمشق - 
نمایان شــد، یزید که از فراز قصر خویش به نظاره ایستاده بود، لب 

به این  اشعار گشود؛
ُموُس َعلی ُربی ِجیرُوِن »لَّما بََدْت تِْلَک الُْحُموُل َو أَْشَرَقْت  ***  تِْلَک الُشّ
نَِعَب الُْغراُب َفُقْلُت ِصْح اَْو اَ تَِصْح  ***   َفَلَقْد َقَضْیُت ِمَن الَْغِریِم ُدیُونِی«

 »هنگامی که آن قافله از دور پدیدار شــد و آن خورشــیدها 
)سرهای شهدا( بر بلندی های جیرون تابیدن گرفتند، کاغی به اندوه 
فریاد کشید و... اما من گفتم: فریاد بزنی یا نزنی، من طلب خود را از 

بدهکارانم گرفته ام« 
یزید در محفلی که به شادی و سرور آراسته و به زعم خود پایان 
قیام حسین بن علی علیه السام را جشن گرفته بود نیز آنچه را که او 
و پدرانش در دل داشته و پنهان می کردند بر زبان آورده و گفته بود: 
»فرزندان هاشم )رسول خدا )ص(( با سلطنت بازی کردند ! وگرنه، 
نه خبری از ســوی خدا آمده بود و نه وحیی نازل شده بود... کاش 
بزرگان ما که در جنگ بدر کشته شدند، امروز بودند و می دیدند که 
چگونه انتقام خون آنان را گرفته ام !... من از فرزندان »ِخنِدف« -نام 
جدّه یزید است- نبودم اگر از فرزندان احمد )ص( انتقام نمی گرفتم«.
پیام آور کربا، که اگر نبود، کربا در کربا مانده بود، آن روز 
در محفل یزید زبان به ســخن گشود، گویی علی)ع( بود که به 
خطبه ایستاده بود. زینب»س« دودمان بنی امیه و امویان تاریخ 
را رفتنی و راه حسین)ع( را ماندنی معرفی فرمود. ظاهر ماجرای 
آن روز اما، به گونه ای دیگر می نمود، ولی حق با دختر بزرگوار امیر 
مومنان بود و آن گردونه چرخید و چرخید تا به روزگار ما رسید. 
کربایی هایی که آن روز به کربا نرسیده بودند، از راه رسیدند. 
دختر علی را که در میانه میدان تنها و حریمش را بی پناه دیدند، 
به غیرت حســینی غریدند، پرچِم بر زمین افتاده عباس )ع( را 
برافراشــتند. چون رعد غریدند، چون برق جهیدند و روزگار 

حرامیان را به سیاهی کشیدند؛
گر پای حرامیان به صحنت برسد

خون پای ورودی حرم می ریزیم 
 انگار زینب این روزها را می دید و فریاد »ُکُلنا َعباُسِک یا زینب )س(« 

مدافعان حرم را می شنید.
سالروز میاد زینب کبری )س( که روز پرستار از نام او عطرآگین 

شده است، مبارک  باد.
حسین شریعتمداری

زینب )س( این روزها را دیده بود



اخبار كشور

حمایت از کارگران و مستضعفین 
در اختتامیه جشنواره عمار

مراســم اختتامیه نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار به جایگاهی 
برای انتقــاد از بی عدالتی و  اشــرافیت و حمایت از حقوق مســتضعفین و 

کارگرها تبدیل شد.
این مراســم با حضور جمعی از خانواده های شهدا و هنرمندان و اهالی 

فرهنگ، پنجشنبه 20 دی در سینما فلسطین تهران برگزار شد.
در ادامه این مراســم، بخش نخست جوایز اهدا شد و در بخش مستند 
»تاریخ سیاســی و فتنه ۸۸«، لوح تقدیر به مســتندهای »راه طی شــده« 
علی ماقلی پور و »آینه های شکسته« به کارگردانی عبدالعلی مکرمی تعلق 

گرفت.
»شــورش علیه سازندگی« به کارگردانی مصطفی شوقی فانوس )جایزه 
اصلــی( این بخش را دریافت کرد. شــوقی جایزه خود را از دســت مادران 
شــهیدان خالقی پور دریافت کرد و گفت: وضع ما مستندسازها خوب نیست 
اما خیلی بهتر از کارگران هفت تپه، هپکو و … است. امیدوارم هر چه زودتر 

فکری به حال مشکل این عزیزان شود.
در بخش »جنگ نرم و جبهه فرهنگی« مســتند »تهران دمشــق« به 
کارگردانی ســیدمحمدعلی صدری نیا جایزه مردمــی را که یک تابلوفرش 
اهدایی از اهالی روســتای تورقوزآباد بود، دریافت کرد. فانوس این بخش به 
سبب پژوهشــی قدرتمند به مستند »روزی روزگاری ترامپ« به کارگردانی 

علیرضا بوالی تعلق گرفت. 
فانوس بخش نقد درون گفتمانی به مســتند »دریابست« به کارگردانی 

محمود شهبازی با موضوع صید بی رویه ماهیان جنوب کشور تعلق گرفت.
مادر شــهید علی قوچانی که جایزه این بخش را به برگزیده اعطا کرد، 
گفت: بــه ما گفتند دســته کلید دارند و تمام قفل ها را بــاز می کنند، ولی 
متأســفانه ها قفل هایی هم که باز بود، همه را قفل کردند! تا زمانی که زنده 
هستیم از خدا می خواهیم ثابت قدم باشیم و مثل کوه پشت رهبرمان بمانیم.
در بخش مســتند »بیداری اسامی«سیدمحتشم علی نقوی کارگردان 
»فرزند امام« با موضوع عامه عارف الحسینی فانوس این بخش را از دستان 
جانباز مدافع حرم دریافت کرد. وی که اصالتاً پاکســتانی است و با همسر و 
سه فرزند خود روی صحنه حاضر شد، با  اشاره به تعداد فرزندان خود گفت: 
»حرف »آقا« اســت دیگر، همین مشخص می کند صحبت های آقا به خارج 

از ایران زودتر می رسد.« این گفته با تشویق حاضران در سالن همراه شد. 
در بخش مســتند »مدافعان حرم« عابدان کهنز فانوس پراستقبال ترین 
مستند را دریافت کرد. مســتند »نجات« به کارگردانی امیرحسین نوروزی 
نیز فانوس این بخش را دریافت کرد. در بخش مســتند جنگ اقتصادی »به 

نام پدر« به کارگردانی محمدتقی رحمتی فانوس گرفت.
عصمت احمدیان، کارآفرین و مادر شهیدان ابراهیم و اسماعیل فرجوانی 
جایزه »اســتقال« را از جشــنواره عمار دریافت کرد. این جایزه توسط پدر 
شهید احمدی روشن به احمدیان تقدیم شد. وی در این مراسم گفت: وکا، 
وزرا، مســئوان، همه و همه! ما این شهدا را دادیم که شما پشت میزهایتان 
راحت بنشینید، شما هم کاری بکنید که ملت برای معیشت خودشان به این 

در و آن در نزنند و راحت زندگی کنند.
در این مراســم همچنین از ســیروس مقدم، به خاطر توجه به مسائل 

سوریه و جنایات داعش در سریال »پایتخت 5« تقدیر شد.
در بخش  داســتانی نیز فانوس ها به این شــرح اهدا شــدند: »آخرشه« 
ساخته رضا کشاورز و »#نفرست« ســاخته سامان غنائمی، فانوس بهترین 
فیلم های کوتاه داســتانی، در بخــش فیلم بلند داســتانی، فانوس بهترین 
کارگردانی به »سوزن« به کارگردانی یوسف جعفری رسید. فانوس ویژه این 
بخش هم به »مســتوره« به کارگردانی الهام هادی نژاد رسید. در بخش فیلم 
بلنــد، »جایزه ویژه« لوح تقدیر گرفت و فانــوس این بخش به هیچ فیلمی 
تعلق نگرفت. در این بخش از شهید محمد علیشاه موسوی گردیزی )چمران 

افغانستان( تقدیر ویژه به عمل آمد.
برگزاری کارگاه تخصصی هنری 

در حمایت از یمن
کارگاه تخصصــی »یمــن و نقش من« با هــدف نقش آفرینی هنری و 
رســانه ای در پشــتیبانی از مقاومت مردمی یمن در دبیرستان عامه حلی 

تهران برگزار شد. 
در این کارگاه ســه روزه که از 19 تا 21 دی برگزار شد، هنرمندان در 
رشته های گرافیک، نقاشی، تصویرسازی و کاریکاتور، مجسمه سازی و صنایع 
دستی، هنر مفهومی و هنر جدید، هنرهای نمایشی و پرفورمنس، پادکست، 
سرود و آهنگ، موشــن گرافیک و پویانمایی، فیلم کوتاه داستانی و مستند، 

شعر، داستان کوتاه و... هنرنمایی و خلق آثار می کنند.
عبدالکریم المطری مسئول دفتر بین المللی موسسه بنیان تنمویه یمن 
در نشستی در حاشیه این کارگاه ها گفت: چهار سال از جنگ یمن می گذرد 
که 1۷ کشور در این بحران سهم داشتند نظیر امارات، آمریکا و عربستان. و 
بعد از ۴ ســال که نتیجه ای از جنگ نظامی ندیدند، به جنگ اقتصادی روی 

آوردند از جمله بستن بنادر و فرودگاه ها و محاصره کل مردم یمن.
المطری در پایان ســخنان خود از برگزارکنندگان کارگاه  »یمن و نقش 
من« قدردانی کرد و تاکید داشــت صدای مظلومیــت یمن به مردم جهان 
نمی رسد. امیدوارم این کارگاه آغازی برای شکستن حصار سانسور رسانه ای 

علیه یمن باشد. 
مســعود نجابتی مدیر گروه تجسمی بنیاد روایت فتح گفت: باید نام این 
کارگاه را در گستره وسیع تری تعریف کنیم و هر کس نقش خودش را درباره 

یمن پیدا کند، از جمله هنرمندان، نخبگان و اساتید. 
انتقاد یک بازیگر از روش های غیراخاقی ایجاد جذابیت 

در سریال های نمایش خانگی
بازیگر ســینما و تلویزیون درباره اینکه چرا نقش پیشنهاد شده در یکی 
از ســریال های شــبکه نمایش خانگی را نپذیرفت، گفت: احساس کردم با 
تبلیغات زودتر از موعد، قصد ســاختن یک جذابیــت کاذب برای مخاطب 

را دارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، عباس غزالی درباره رد پیشنهاد بازی 
در یک ســریال مبتذل شبکه نمایش خانگی گفت: پیشنهادی به من دادند 
و از آنها خواســتم فیلمنامه برایم بفرستند و تلفنی و خطی درباره فیلمنامه 
و کاراکتــرم صحبت کردند که ایــن کاراکتر این طور می شــود و به اینجا 
می رسد. گفتم بسیار عالی اما اغنا نشدم و باید فیلمنامه را مطالعه کنم. باید 
جایگاه دیالوگ نویســی را در فیلمنامه ببینم و بدانم داســتان این سریال از 
کجا شــروع و کجا به پایان می رســد. ببینم چطور می توانم با این داستان و 
فیلمنامه همزادپنداری کنم. همه این نکات همیشه برایم مهم بوده و هست. 
جوابــی گرفتم از کارگردان که خیلی برایم جای تعجب داشــت. کارگردان 
این ســریال به من گفت بیا ســر صحنه متوجه می شوی که کار چه فضایی 
دارد؟! من هم گفتم بله می دانم که در حال ســاخت یک مجموعه هستید. 
اما از شــما می خواهم فیلمنامه را ارسال کنید، بخوانم کامًا در جریان قرار 
می گیــرم که کار چه فضایی دارد. این اصول برخورد مِن بازیگر و کارگردان 

و عوامل کارهاست.
غزالی با  اشاره به اینکه خواستند چند کلیپ تبلیغاتی بسازند در صورتی 
که هنوز کاری شروع نشده بود، خاطرنشان کرد: کارگردان »ممنوعه« گفت 
ما داریم چند تا کلیپ می ســازیم و این را در فضای مجازی منتشر می کنیم 
بسیار جذاب و به شدت مورد استقبال قرار گرفته است. گفتم این کار خوبی 
اســت و می تواند در ادامه کار و برای تبلیغات اتفاق بیفتد. اما من فیلمنامه 
می خواهم و دوســتان یا متوجه نشــدند و یا به آنها برخــورد. من اعتقادم 
این اســت که یک مجموعه باید فیلمنامه داشته باشد، کاراکترها در جریان 
شــروع و پایان داستان قرار بگیرند و کاراکترها شخصیت پردازی شده باشد؛ 
اصطاحاً همه چیز رنگ خودش را پیدا کند. اصًا درســت آن این است که 
فیلمنامــه خوانده شــود و بعد درباره پذیرش بازی تصمیم گرفته شــود. یا 
بازیگر می پذیرد یا نمی پذیرد! اینکه قبل از آن کار ســاخته بشــود یکسری 
پان هایی بگیریم در فضای مجــازی به صورت کلیپ پخش کنیم که اصًا 
ربطی هم به قصه نداشته باشد من به غیر از اینکه فکر کنم فقط داریم یک 
جذابیــت کاذب برای مخاطب ایجاد می کنیــم و او را فریب می دهیم نکته 

دیگری به ذهنم نرسید.

صفحه 3
   شنبه ۲۲ دی ۱3۹۷ 

۵ جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۸

غم سروده ای 
در میاد بانوی رنج ها

سیدابوالحسن موسوی طباطبایی
دخت رسول خدا و غمگسار مهربان علی)ع( پس از حسنین علیهما السام، 
اینک قنداقه سومین را به امیرالمؤمنین سپرد. آن گاه چشمان پرآزرم خویش را به 

سبکبالی نسیمی از نگاه مهرپرور موا گذراند...
]همــه چیز از آن روز آغاز شــد که کربا را آفریدند! مــرز جدایی ها و رمز 

پیوندها، شد کربا.
غم ها مولود این سرزمین پاکند و تردید و دودلی مرزهای آن 

حزن و اندوه دیوارهای کربایند و باورها دروازه اش و بهشت آینه دار آن
   شکسته دان، ساکنان حریمش - غم پروران، پناهجویان کویش و ملکوتیان، 

جبهه سای تربت عنبر بویش. 
عاشورا نیز خود از درون کربا برخاست و مبدأ تاریخ شد.

و اینک ای حبیبه خدا و ای دختر رســالت! خداونــد اراده فرمود که دامان 
پاکت خاستگاه حماسه سازان کربا گردد. کربا عرصه هماوردی خونین است و 
حماسه جاودانش، شیرمردانی حیدری شوکت می طلبد که تیغشان در اقتدا به 
قیام و سجود ذوالفقار رفته باشد... و امروز گویی همان روز است، پاکبازانی از قلعه 
حیدر کرار که آن روز به کربا نرسیده بودند، امروز رسیده اند و حریم حرمت را به 
جان و خون خویش پاس می دارند. زنان را در جنگ ها جایی نیست و مولود شما...
این عبارات، چقدر شبیه سخن همسر عمران است. مادر مریم مقدس. او که 
جنین خود را نذر خدمت به معبد نموده بود، به گمان پسر بودن حمل، با تأسف 
گفت: »إنّی َوَضعُتها أنثی« و شاید آن بانوی پاک نمی دانست همین یگانه دختر، 
روزی در آوردگاه قرب، یکه تازان این میدان را در توفان نعل ســمندش به غبار 

فراموشی می سپارد...[
امیرالمؤمنین)ع( قنداقه را از دســتان پرمهر فاطمه)س( گرفت. کسی چه 
می داند این دختر که اینک در آغوش روح پرور ســلطان اولیا جای خوش نموده 
کیست؟ علو ملکوت و ســطوت جبروت در وجود این مولود موج می زند. گفتی 

میراث دار هیبت احمدی، صولت حیدری و عصمت فاطمی ست.
- علی جان چه نامی بر دخت خود خواهید گذاشت؟

- فاطمه جــان می دانی که من در نام نهادن فرزندانم از رســول خدا )ص( 
پیشی نمی گیرم.

... دیری نپایید که عطر حضور رسول خدا در فضا پیچید. باز هم خمسه طیبه 
زیر یک ســقف گرد آمدند. پیامبر خدا آیینــه رحمت الهی، قنداقه را در آغوش 
گرفت. نگاه پر از عشق او به دومین دختر از سلیل کوثر افتاد. آه که این مولود با 

آوارگان دیار عشق چه ها خواهد کرد! 
- یا رسول اه! ما منتظر قدوم شما بودیم تا اسمی بر این کودک بنهید.

- من در نامگذاری از پروردگار خویش سبقت نمی جویم.
چه گفتار سترگ و چه موضوع با عظمتی! 

آنجا مادر مریم َعذرا گفت: »إنّي سمّیُتها مریم؛ من خود، نام او را مریم نهادم.« 
و اینجا دختر امیرالمؤمنین و فاطمه را همچون پسرانشان حسن و حسین، خداوند 

نامگذاری می کند.
دیری نپایید که جبرئیل امین فرود آمد و ســام پروردگار را به رســولش 
رســاند. آنگاه گفت: نام این نوزاد را »زینــب« بگذارید. خداوند این نام را برای او 

برگزیده است. 
لبخند خشنودِی خاندان رسالت، گلستانی فردوس آسا آفرید. اما اندک اندک 
تبسم از لبان مبارک رسول خدا محو شد، ابرهای اندوه در چشمان زیبایش جای 

گرفت و گوهرهای اشک بر دامانش نشست.
- یا رسول اه! هرگز چشمانتان را اندوهبار نبینیم. چه پیش آمد که شادی 

شما در میاد این کودک مبارک، مبدل به حزن و اشک گردید.
- جبرئیل رنج ها و مصایب این دختر را برایم آشــکار ساخت و گریه ام بدین 

سبب بود...
   و اینچنین از روز نخست، زینب سام اه علیها با رنج ها و انبوه غم ها شناخته 
شد و نام زینب بهانه اشک های شیعه گردید زینب سبب ُسرور حسین و مایه اُنس 
او بود، اما قرن های پیاپی، سینه شیعه در مظلومیت این بانو سوخت و اشک بر او، 

دیدگانش را مجروح ساخت.
  شاید اگر روزی ایام انتظار به سر آمد، بتوان از آن امام که داننده تمام اسرار 

است پرسید که راز گریه خیز بودن نام عمه اش زینب چیست؟

اخبار ادبی و هنری

آیت اه بهجت )ره(: خداشناس، مطیع خدا می شود و 
سر و کار با او دارد و به آنچه می داند موافق رضای اوست 

عمل می کند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

زاده
یخ 

ی ش
د عل

حم
:  م

س 
عک

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه باید نگاه 
به نظام بودجه ریزی در کوتاه مدت تغییر کند، تصریح 
کرد: نکاتــی که رهبر معظم در حوزه بودجه  اشــاره 

کرده اند، بیانگر ضرورت و اهمیت تحول است.
حجت ااسام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد 
در خطبه هــای نماز جمعه تهران، با  اشــاره به ایحه بودجه 
سال 9۸ در مجلس شورای اســامی گفت: ارزیابی بسیاری 
از صاحب نظران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 
آن است که تفاوت معناداری بین ایحه بودجه 9۸ با سال های 
گذشــته غیر از افزایش ارقام متناسب با تورم دیده نمی شود. 
البته اقدامات شفاف سازی شکل گرفته است. قدم های کوتاه 
برای کاهش بعضی هزینه ها برداشته شده است اما این اقدامات 
متناســب با تحول و تغییر و حرکت به سمت بودجه مبتنی 
بر عملکرد نبوده اســت. ما امروز نیازمند تحول در این حوزه 
هستیم. باید نگاه به نظام بودجه ریزی در کوتاه مدت تغییر کند، 
نکاتی که رهبر معظم انقاب در حوزه بودجه  اشــاره داشتند، 

بیانگر ضرورت و اهمیت این تحول است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی اظهار داشت: باید در سه 
حوزه، سیاســت های مالی، سیاســت های پولی و نظام بانکی 
کشــور شــاهد تحول جدی باشیم. اگر سیاســت های مالی 
اصاحات ســاختاری نداشته باشــد، در سال های پیش رو با 

مشکات جدی روبه رو خواهیم بود.
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه اگر سیاست های 
پولی اصاح نشــود پدیده تورم از جامعه رخت نخواهد بست، 
افزود: اگر نظام بانکی اصاح نشــود، رشد نقدینگی زاییده از 
بی انضباطی نظام بانکی برای کشــور چالش های جدی خلق 
خواهد کرد به همین جهت در حوزه اصاح سیاست های مالی 

باید شاهد تغییر در ساختار مالیاتی کشور باشیم.
حجت ااســام و المســلمین ابوترابی فرد گفت: ساختار 
مالیاتی کشــور قابل قبول نیســت. امروز صاحب نظران اظهار 
می کنند که بین ۴0 تــا 50 درصد فرار مالیاتی داریم. یعنی 
حــدود ۴0 تا 50 هزار میلیارد تومان یا حتی بیش از این  که 

این عدد بسیار بزرگ است.
وی با طرح این پرسش ها که »این چطور نظام اقتصادی 
اســت؟، این چه نظام مالیاتی اســت؟« تأکید کرد: دستگاه 
مالیاتی کشــور برای آنکه بتواند عادانه مالیات دریافت کند 
نیازمند به اطاعات است. همه دستگاه ها باید اطاعات را طبق 

قانون به دستگاه های مالیاتی کشور تحویل دهند.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: در بعضی از کشورها 
اگر کسی بخواهد حساب بانکی باز کند، باید با تأیید دستگاه 
مالیاتی باشد تا کامًا مورد رصد قرار گیرد؛ ازاین رو در کشوری 
که نظام استکبار این تنگناها را ایجاد کرده است، باید اصاح 

ساختار مالیاتی کشور دستور اول قرار گیرد.
حجت ااســام و المســلمین ابوترابی فرد با بیان اینکه 
نمایندگان محتــرم مجلس باید به این حوزه به صورت جدی 
بپردازند و این کار را بدون کمترین تعرض به حقوق افراد انجام 
دهند، گفت: مراقب باشید مبادا یک ریال از یک برادر یا خواهر 
مســلمان اضافه دریافت شود که این حرام است، این مخالف 

موازین شرعی و قانونی و خیانت به  نظام و ملت است.
وی تصریــح کرد: فرار مالیاتی خیانت به کشــور و ملت 
اســت چون با این کار حقوق ضعفا تضعیف می شود. یکی از 
حوزه های مهم برای اصاح سیاست های مالی، اصاح ساختار 
مالیاتی است که مرکز پژوهش ها به این حوزه پرداخته است 
و نمایندگان نیــز باید آن را مورد توجه قرار دهند و پایه های 

جدید مالیاتی را خلق کنند.
امام جمعه موقت تهران با بیــان اینکه، دومین نکته در 
جهت اصاح سیاست های مالی کاهش هزینه ها است، تأکید 
کرد: در کنــار افزایش درآمدهای واقعی باید هزینه ها کاهش 
یابد. نمی توان بدون کاهش هزینه ها، قدمی برداشــت. کشور 
همســایه ما که در آغاز اصاحات اقتصادی متوسط تورم ۶0 
درصــد و 50 درصد را تجربه می کرد، بــا مدیریت هزینه ها 

قدم های اصولی برداشت.
حجت ااسام و المسلمین ابوترابی فرد با بیان اینکه این 
موارد واقعیات اقتصادی اســت، بیان داشت: ما در ظاهر پیام 
می دهیم که 10 تا 20 درصد حقوق افزایش  یافته است اما در 
پس پرده، پیام این است که ۳0 درصد تا ۴0 درصد ارزش پول 
کشــور کاهش  یافته است. این اقدام صحیحی نیست کاهش 
هزینه های عمومی باید جزء مسائل اصلی باشد. به عنوان مثال 
اعتبارات یک نهاد به این شرح است: در سال 9۳، ۷5 میلیارد 
تومــان مصوب مجلس برای نهادی بوده اســت و با توجه به 
ابزار تخصیص و کمبود منابع، آنچه مصوب می شود تخصیص 
داده نمی شود. این نهاد در عملکرد 9۷ میلیارد تومان بودجه 
دریافت کرده اســت. یعنی 2۸ درصد رشد داشته است. این 

چگونه ضابطه ای است؟
وی بــا خطاب قرار دادن، مســئوان، تصریــح کرد:  ای 
مدیران، این گونه کشــور اداره نمی شود! نهادی که می خواهد 
برای نظام حق قدرت داشــته باشد، باید مصالح ملت ایران را 

ببیند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در سال 9۴ به صورت 
مصوب 119 میلیارد تومــان بودجه برای این نهاد اختصاص 
یافت و شاهدیم که براســاس عملکرد افزایش بودجه اعمال 

شده است، خاطرنشــان کرد: بودجه این نهاد از ۷5 میلیارد 
تومان به 119 میلیارد در سال 9۴ افزایش یافته است. این در 
حالی است که کشور با مشکات اقتصادی روبروست. این چه 
نحوه تخصیص منابع است، کدام ضابطه اقتضاء می کند، کدام 

قانون چنین اجازه ای می دهد؟
حجت ااسام و المسلمین ابوترابی فرد با تأکید بر اینکه 
استقال بانک مرکزی امروز مطالبه جدی مقام معظم رهبری 
است، گفت: افزایش نظارت قانونمند و سیستمی بانک مرکزی 
بر بانک های دولتی و خصوصی ضرورت اصلی و کلیدی انقاب 

و نظام است.
وی تصریح کرد: تجدید ساختار عملیاتی و مالی بانک ها 

امروز مطالبه جدی نمازگزاران جمعه است.
امام جمعه موقت تهران بــا  بیان اینکه بحث درآمدهای 
اقتصادی موضوع مهمی است که نمایندگان محترم در مسیر 
واریز درآمدهای اختصاصی به خزانه و تخصیص مجدد آن باید 
قدم بردارند، اظهار داشت: امروز این نیاز قطعی است، پیشنهاد 
مرکــز پژوهش های مجلس مبنی بر اینکــه تمام درآمدهای 
حاصله از نفت باید به صندوق توســعه واریز شــود، پیشنهاد 

درستی است.
حجت ااسام و المسلمین ابوترابی فرد گفت: دولت اگر 
نیاز دارد 1۴ میلیارد دار برای کااهای اساسی را از صندوق 
توســعه دریافت کند و اگر هزینه ها با منابع تطبیق نکرد که 
نمی کند، مجدداً می تواند از صندوق توسعه به صورت شفاف 
با روش های مناســب و با نظارت بانک مرکزی در راســتای 
اصاح ســاختار اقتصادی کشور از آن منابع بهره ببرد اما به 
دنیا پیام دهیم که شما در اندیشه کاهش فروش نفت ایران 
هستید و ما در اندیشه قطع رابطه هزینه های جاری با منابع 

نفتی هستیم.
وی با بیان اینکه این پیام الهام بخشی است، اظهار داشت: 
امیدوارم نماینده های مجلس، آینده را ببینند. خدا را شــاهد 
می گیرد که اگر منافع بلندمدت ملت را ببینید خداوند در دنیا 
و آخرت همراه شماست و در حوزه های انتخابیه هم آبرومند 

خواهید بود حتی اگر رأی نیاورید.
امــام جمعه موقت تهران همچنیــن در خطبه اول نماز 
جمعه تهران با بیان اینکه نظام جمهوری اســامی و جبهه 
مقاومت دنیای اســتکبار را در حیرت قرار داد و آن به خاطر 
دستاورد عمل صالح اســت، گفت: این عمل صالح، دستاورد 
معرفت خداست. دستاورد اطاعت و تسلیم شدن در برابر وحی 

است.
نفوذ معنوی ایران در منطقه 

مورد حسد آمریکا و انگلیس قرار گرفته است
نادر طالب زاده، دبیر جشــنواره فیلم عمار در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه تهران اظهار داشــت: یکی از 

ویژگی های این جشــنواره نقد جسورانه و سالم از مسائل روز 
جامعه است، بسیاری از فیلم هایی که پنج شنبه شب در آیین 
اختتامیه جایزه گرفتند، نقد مســائلی است که چون به آنها 

نپرداختیم به ُدمل تبدیل شدند.
به گزارش خبرگزاری آنا، وی ادامه داد: یکی از فیلم های 
حاضر در این جشــنواره درباره ماهیگیری در جاسک بود که 
بارها و بارها در تلویزیون گفته شد اما زمانی که یک مستندساز 
محلی به سراغ آن رفت، گام بلندی برای رفع آن برداشته شد.
دبیر جشنواره فیلم عمار با بیان اینکه عمار جای حمایت و 
کمک به انقاب است، تصریح کرد: هرچه انقاب پیش می رود 
پدیده های نو در آن پیش می آید که عمار از این نمونه هاست. 
طالب زاده درباره ادعای آمریکایی ها مبنی بر حضور نیروهای 
ایرانی در یمن، اظهار داشت: این دروغ است و ما چکمه ای در 
یمن روی زمین نداریم و نفوذ ایران در منطقه معنوی است که 
مورد حســد آمریکا و انگلیس قرار گرفته است و لذا علیه این 

انقاب طراحی می کنند.
FDD کجاست؟

وی تأکید کرد: یکی از مراکــز طراحی غرب علیه ایران 
مؤسسه ای به نام »دفاع از دموکراسی« در واشنگتن است که 
با نام دروغین فعالیت می کند و اعضای آن پاسپورت اسرائیلی 
و آمریکایی دارند. تحریم ها علیه ایران نقشــه این مؤسســه  

)FDD( است.
دبیر جشنواره فیلم عمار با بیان اینکه مردم آمریکا اصاً  
از فعالیت های این مؤسسه اســرائیلی آگاهی ندارند، تصریح 
کرد: این بستر تهدید علیه ایران و طراحی نقشه برای تضعیف 
جمهوری اســامی است که ۴0 ســال است در این مؤسسه 

)FDD( با نام های مختلف پیگیری می شود.
طالب زاده خاطرنشــان کرد: آمریکا امــروز بیش از 20 

تریلیون دار به خاطر مقابله با جریانی که ســال 5۷ در ایران 
آغاز شد، بدهکار است.

وی با  اشاره به اینکه پیش بینی روشنفکرهای آمریکایی 
در سالگرد 11 ســپتامبر این بوده که احتمااً ترامپ آخرین 
رئیس جمهــور آمریکاســت، گفت: کتابــی در آمریکا به نام 
»هراس« در 11 سپتامبر امســال رونمایی شد که نویسنده 
آن نام کتاب خود »هراس« را اینگونه توجیه می کند که من 
می ترســم از اینکه آمریکا خیلی زود دچار فروپاشی عصبی 
شود و مدارک آن را بیان می کند. این نویسنده پیش از این با 
تجسس درباره تقلب های نیکسون )واترگیت( باعث استیضاح 
وی شــد و تاکنون درباره هشت رئیس جمهور مطلب نوشته 
است، امسال در رونمایی از کتاب خود پیش بینی می کند که 
کاخ ســفید فرو خواهد پاشید. لذا حواسمان باشد کسانی که 
علیه ایران اســامی توطئه می کنند در چنین وضعیتی قرار 

دارند.
دبیر جشــنواره فیلم عمار با بیان اینکه بیش از ۴00 نفر 
از روشنفکران آمریکایی در طی سالیان اخیر به تهران دعوت 
شده اند، بیان داشت: همه اینها باور دارند که آمریکا امروز دچار 

وضعیت بحرانی و شکننده است. 
طالب زاده خاطرنشان کرد: مایک پمپئو وزیر امور خارجه 
که از صهیونیســت های درجه یک است، در سخنرانی اخیر 
خود در دانشگاه آمریکایی قاهره از رئیس جمهور قبلی آمریکا 
بدگویی هایی کرده و مواضــع او را غیرآمریکایی عنوان کرده 
است. این صحبت ها به آن دلیل است که باراک اوباما در زمان 
ریاست جمهوری خود به این دانشگاه آمده و درباره نفوذ علمی 
اســام صحبت و اعتراف کرده بود که غرب پیشرفت خود را 

مدیون دانشمندان مسلمان ایران است. 
وی بــا بیان اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا یک پدیده 
در این کشور است ، تصریح کرد: ترامپ آمریکا را دو تکه کرده 
است، برخی معتقدند ترامپ امسال استیضاح می شود که این 
 اشتباه است، چرا که ترامپ با نیکسون فرق دارد و طرفدارانش  
اسلحه وینچستر در دست دارند و بمب ساز هستند و مخالفان 

خود را با این اسلحه ها تهدید می کنند.
دبیر جشــنواره فیلم عمار با بیان اینکه چند روز پیش 
طرفداران ترامپ به یک کنیســه کلیمیــان حمله  کرده و 
تعدادی از مردم را کشــتند، اظهار داشت: طرفداران ترامپ 
آدم های عصبانی و خطرناکی هســتند. لذا آمریکا در معرض 
دوتکه شــدن جدی میان حامیان و مخالفان ترامپ بوده و 
این بحرانی اســت که دولتمردان آمریکا درباره آن صحبت 

نمی کنند. 
طالب زاده تأکید کرد: امروز رئیس جمهوری در آمریکا سر 
کار اســت که قابل پیش بینی نیست و امروز بیستمین روزی 
اســت که دولت آمریکا به دلیل زورگویی های ترامپ تعطیل 
است و این پدیده ای است که آمریکا تاکنون تجربه نکرده است. 

نسخه هایی را که در ابی صهیونیستی نوشته شده
 راحت امضا نکنیم

وی گفت: رئیس جمهور آمریــکا اعام کرده که اگر نیاز 
باشد، سال های ســال دولت را تعطیل نگه  می دارم؛ بنابراین 
دشمنی که برای ما نقشه می کشد، به لحاظ مادی و معنوی به 
پوکی رسیده اســت و چیزی برای ارائه ندارد. لذا باید مراقب 
باشیم نسخه های آنان که در ابی صهیونیستی نوشته شده و 

تبدیل به ایحه می شود را راحت امضا نکنیم. 
دبیر جشــنواره فیلم عمار خاطرنشان کرد: نباید با داد و 
بیداد برای پیوســتن به این لوایح رأی جمع کنیم. کسانی که 
در حمایت از این لوایح فریاد می زنند، مقاله های پژوهشگران 
آمریکایــی را مطالعه کنند یا از دیگران بپرســند. راحت در 
طرح های اینها گرفتار نشوید، در تحریم ها و مسائل هسته ای 
هم همین گونه بود، آنها گفتند نگرانیم که ایران بمب اتم بسازد، 
بنابراین نباید به خاطر روانی و متوهم بودن سیاســتمداران 
غرب بدهکارشان شویم. ایران عضو NPT است. نباید از ترس 

تحریم با اینها مذاکره کرد.

خطیب جمعه تهران:

فرار مالیاتی خیانت به كشور و ملت است

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: دشمن برای ناراضی کردن مردم 
از هیچ توطئه ای غافل نیســت و امروز روی مشکات 

معیشتی مردم متمرکز شده است.
آیــت اه سیدهاشــم حسینی بوشــهری در خطبه های 
نمازجمعه قم که با حضور گسترده مردم انقابی این شهر در 
مصلی قدس برگزار شــد، افزود: مسئوان نیز باید متناسب با 

توطئه های دشمن اقدام و عمل به موقع انجام دهند.
وی اظهار داشت: دولت محترم و همه ارکان و مسئوان 
کشور باید دغدغه های معیشتی مردم را مورد توجه جدی قرار 

داده و برای حل این مشکات اقدام کنند.
عضو مجلس خبــرگان رهبری با اشــاره به تهدیدهای 
مکرر غرب و استکبار جهانی برای تغییر محاسبات مسئولین 
کشورمان، گفت: مسئوان از این تهدیدهای پوچ نهراسند و با 
ایستادگی روی اصول نظام، دشمن را مجبور به عقب نشینی 

کنند.

وی هراس دشــمن از نظام اســامی را به دلیل ویژگی  
مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبرین دانست و بیان داشت: 
وجود و حضور ایران اسامی مقتدر، الگویی مطلوب برای همه 
آزادی خواهان جهان است و همین موضوع آمریکا را به شدت 

می رنجاند زیرا منافع نامشروع خود را در خطر می بیند.
خطیــب جمعه قم با بیــان اینکه مردم بــا وجود همه 
مشــکات پای انقاب و امام)ره( و اســام ایستاده اند، گفت: 
حضور حماســی ملت در جشــن ۴0 ســالگی انقاب، تمام 
توطئه های یکسال اخیر را از بین خواهد برد و دشمن را بیش 

از پیش ناامید خواهد کرد.
وی در بخــش دیگــری از خطبه ها، به ســخنان اخیر 
رهبرمعظم انقاب در مورد شــاخصهای یــک مدیر در نظام 
اسامی اشاره کرد و بیان داشت اسام یک قانون طایی دارد 
با این عنوان که هرچه برای خود می پسندید، برای دیگران هم 
بپسندید لذا یک مدیر در نظام اسامی باید با این الگو به مردم 
خدمت کند و برای این امر باید خود را به جای آنان فرض کند 

تا با درک بیشتری به حل مشکات مردم اقدام کند.
آیت اه حسینی بوشــهری به فراز دیگری از ســخنان 
رهبر معظم انقاب در مورد تاش دشمن برای تغییر فضای 
فرهنگی قم نیز اشاره کرد و گفت: قم پایگاه انقاب اسامی 
اســت و با وجود فضای انقابی در این شهر انقاب مدام به 
روزرسانی می شــود اگر دشمن موفق به برهم زدن این فضا 
شود، انقاب اسامی را از آرمانها و اهدافش منحرف خواهد 
کرد لذا این موضوع مهم و حســاس باید مورد توجه جدی 

مسئوان باشد.
امام جمعه قم با اشاره به اعام حمایت بیش از ۷0 تشکل 
حوزوی از بیانات اخیر رهبر معظــم انقاب تصریح کرد: قم 
باید از جهات مختلف مانند حوزه و دانشــگاه و اصناف و بازار 
و مدرسه و مهمتر از همه از لحاظ حجاب و عفاف یک الگوی 

کامل بماند.
وی همچنین میاد با سعادت حضرت زینب)ع( را گرامی 

داشت و روز پرستار را به پرستاران تبریک گفت.

امام جمعه قم:

مسئوان خود را به جای مردم فرض کنندتا با درک بیشتر به حل مشکات اهتمام ورزند

نامه لبیک تشکل های حوزوی و مردمی قم 
به بیانات رهبر انقاب

تشکل های فرهنگی حوزوی و مردمی شــهر مقدس قم با ارسال 
نامه ای خدمت مقام معظم رهبری بر استمرار انقابی بودن شهر قم تاکید 

و به بیانات دیروز ایشان لبیک گفتند.
رهبر انقاب در 19دی ماه جاری طی ســخنانی فرمودند: »قم شهر انقاب 
اســت، مرکز انقاب است، مادر انقاب اســت.انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه 
فضای انقابی قم را تغییر بدهند و روحیه   انقابی قم و روحیه   دینی قم را کمرنگ 
کنند؛ انگیزه هایی وجود دارد. از ِکید دشمن در همه   جنبه ها و جوانب نباید غافل 
شــد: از جنبه  اقتصادی که کید و مکر و دشــمنی می کند، نباید از کید و مکر و 
دشــمنی او در جنبه   فرهنگی غافل شد؛ مشغولند، انگیزه هایی دارند، عواملی را 
می فرستند؛ باید به این توّجه کرد. بزرگان قم، جوانان قم باید نگذارند تا دست های 
خائن، قم را از مرکزیّت انقاب، از کانون انقاب  بودن بیرون بیاورند و این معانی 

را در آن کمرنگ کنند.«
به گزارش فارس، در ابتدای این نامه آمده اســت: »خداوند منان را عاجزانه 
شاکریم که بر امت اسام و ملت آزاده ایران منت نهاد و مقتدائی حکیم و رهبری 
شجاع و فرزانه، به آزادیخواهان جهان ارزانی داشت. اما پیام شما امیدها و نگرانی ها 
را در دل ما زنده تر کرد. امید از این رو که شــما، جوانان قم را ایق خطاب خود 
دیده اید ومســئولیت خطیری را بر دوش بزرگان و جوانــان قم اعم از طاب و 
دانشجویان و دیگر اقشــار قرار داده اید و نگرانی از اینکه چقدر دست های خائن 
در جهت انقاب زدایی از شــهر خون وقیام، تاش جدی دارند و در مقابل جبهه 
انقاب، تاشی وافی در این جهت نداشته است؛ تا آنجا که رهبر عزیز ما، فرمانی 

چند باره را، محکم تر از قبل تکرار می فرمایند.«
تشــکل های فرهنگی حوزوی و فرهنگی سپس تاکید کرده اند: »رهبرا ! آن 
روز که فرمودیدمسئله   انقابی گری در حوزه   قم در معرض خطر است؛ این را باید 
توجه کنید؛ باید جزو مسائل اصلی شما باشد.باید اصحاب فکر، فکر کنند« ضرورت 
داشــت اصحاب فکر، می نشستند و فکر می کردند و »مهد انقاب، به عنوان کوره   
آتشفشانی که همین طور انرژی انقابی را صادر می کند« با ترویج اسام ناب دست 
کســانی که »عمدتاً در قم، دارند سرمایه گذاری می کنند برای اینکه در سطوح 

مختلف، آدم درست کنند« را کوتاه می کردند.«
این نامه در ادامه آورده است: »اینک ما جوانان قم ضمن عذر خواهی از موا 
و مقتدای خود و شرمســاری بخاطر قصورها و تقصیرهای گذشته؛ ندای پر مهر 
رهبر فرزانه خویش را لبیک گفته و با شجاعت و عقانیت، »احساس خطر را کافی 
ندانسته« و توان خویش را در جهت تقویت هر چه بیشتر و سریعتر مبانی اسام 
ناب محمدی -که امامین انقاب بهترین شارحان آن در عصر کنونی هستند- به 
کار برده و با روشنگری و برنامه ریزی دقیق و عاری از شعار زدگی، تحقق منویات 
حضرتعالی را دنبال می نماییم و در اولین فرصت گزارش آن را به محضر مبارکتان 
تقدیم خواهیم کرد. از خداوند متعال طول عمر با برکت و توفیقات روز افزون رهبر 

حکیم، مّدبر، آگاه و بصیر خویش را خواهانیم.«
این نامه با این عنوان به پایان رســیده است: »فرزندان انقابی شما در شهر 

مقدس قم شهر خون و قیام«
قریب به ۷0تشــکل این نامه را امضا کرده انــد که ذکر نام همه آنها ممکن 
نیســت. برخی از این تشکل ها عبارتند از: قرار گاه اساتید و طاب انقابی حوزه 
علمیه قم؛ تشــکل فراگیر تبلیغ گروهی طاب)با عضویت 500 گروه تبلیغی(؛ 
شــورای هماهنگی گروه ها وفعــاان فرهنگی حوزوی)با عضویــت بیش از 50 
گروه و مجموعه فعال فرهنگی(؛ موسســه فرهنگی نورالهدی؛ موسســه  خیریه 
 باب الحوائج پردیســان قم؛ موسسه نورایمان قم؛ مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی 

حوزه های علمیه و...

هشــتمین رزمایش »اقتدار هوایی فداییان حریم 
وایت« نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اســامی 
ایران، با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به کار 

خود پایان داد.
مرحلــه اصلی و فاز عملیاتی هشــتمین رزمایش اقتدار 
هوایی فداییان حریم وایت، صبح پنج شــنبه با رمز مقدس 
یــا حســین)ع( در منطقه عمومی اصفهان با شــرکت کلیه 
پایگاه های شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران 

و با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی آغاز شد.
امیر خلبان علیرضا انگیزه، سخنگوی هشتمین رزمایش 
اقتــدار هوایی فدائیان حریم وایــت در این زمینه گفت: در 
اولیــن روز از آغاز فاز عملیاتی رزمایش فدائیان حریم وایت، 
هواپیماهای اف5 و جنگنده بومی صاعقه با بمب های سنگین 
اهداف مهم و حیاتی دشــمن فرضی اعم از باندهای پروازی، 
ایستگاه های رادار و سکوهای پرتاب موشک، مخازن سوخت و 

انبار مهمات در منطقه نبرد را با موفقیت منهدم کردند.
بــه گزارش فارس، وی افزود: همچنین هواپیماهای اف۷ 
مجهز به بمب های هوشمند، نقطه زن، دور ایستا و راکت های 
ساخت داخل برای اولین بار اهداف حیاتی دشمن فرضی را با 
تکنیک های ابتکاری و خارج از رینگ پدافندی در عمق منطقه 
نبرد منهدم کردند. امیر انگیزه بیان داشت: در بخش دیگری 
از ایــن رزمایش عملیات جنگ الکترونیــک و آزمایش انواع 
سامانه های پیشرفته ارتباطی نیروی هوایی ارتش با استفاده 
از بسترهای امن شبکه های بی سیم و باسیم، انواع سامانه های 
تســهیات پروازی و انواع سامانه های تاکتیکی مأموریت های 

اباغ شده در جنگ الکترونیک را با موفقیت انجام دادند.
اجرای »کارپِت بامبینگ« توسط فانتوم  ها 

همچنیــن، در اولیــن روز از مرحله اصلی و فاز عملیاتی 
هشــتمین رزمایش اقتدار هوایــی فدائیان حریــم وایت، 
جنگنده های اف ۴ و هواپیمای رهگیر میگ29 با اســتفاده از 
موشــک های بهینه شده و ارتقا یافته در محیط واقعی جنگ 
الکترونیک، اهداف زمینی و هوایی را با موفقیت منهدم کردند. 
سخنگوی هشتمین رزمایش فدائیان حریم وایت در این باره 
گفت: هواپیمای میگ-29 با شلیک موشک های بهینه شده 
R-۷۳ موشــک رها شــده از هواپیمای اف-5 را با موفقیت 
رهگیری و منهدم کرد. وی اظهار داشــت: هواپیماهای اف ۴ 
با بمباران ســنگین )Carpet Bombing(اهداف از پیش 

تعیین شده را با موفقیت منهدم کردند.
امیــر انگیزه با بیــان این که در ایــن مرحله جنگنده های 

ماموریــت گشــت هوایــی  اجــرای  بــه  رهگیــر اف- 1۴ 
 مســلح، رهگیــری هواپیماهــای دشــمن و انجــام ماموریت 
TOP COVER پرداختند، تصریح کرد: همچنین جنگنده های 
اف-1۴ و میگ-29 با انجام عملیات رزم هوایی شرایط درگیری 

در صحنه واقعی نبرد را با موفقیت به اجرا گذاشتند.
سخنگوی هشتمین رزمایش فدائیان حریم وایت گفت: 
تیم های متخصص در حوزه های جنگ نوین حاضر در منطقه 
رزمایش در این مرحله، به مقابله با تک شیمیایی دشمن فرضی 
پرداختنــد و گروه جنگ های نوین نهاجــا با بکارگیری انواع 
ســامانه های رفع آلودگی بومی سازی شده توسط متخصصان 

کشورمان به مقابله با حمله شیمیایی دشمن پرداختند.
وی اظهــار داشــت: هواپیماهای بمب افکــن راهبردی 

سنگین ســوخو2۴ و فانتوم با اســتفاده از غافلگیری شبانه 
 و در ارتفاع پســت اقدام به بمباران ســنگین هــوا به زمین 
)Carpet Bombing( به سمت اهداف از پیش تعیین شده 
خواهند کرد و هواپیمای اف۴ نیز با اســتفاده از فلر اقدام به 
روشنایی صحنه نبرد در راستای شناســایی و انهدام اهداف 

توسط پرنده های مشابه کردند.
بمباران شبانه اهداف 

توسط جنگنده بمب افکن های فانتوم و سوخو٢٤
در ادامه مرحله اصلی هشــتمین رزمایش فدائیان حریم 
وایت، هواپیماهای بمب افکن سوخو-2۴ و فانتوم با استفاده 
از غافلگیری شــبانه و در ارتفاع پست اقدام به اجرای عملیات 
بمباران ســنگین هوا به زمیــن )Carpet Bombing( به 

سمت اهداف از پیش تعیین شده کردند.
در ایــن عملیات هواپیمای فانتوم نیز با اســتفاده از فلر 
)Flare( اقدام به روشنایی صحنه نبرد در راستای شناسایی و 

انهدام اهداف توسط دیگر جنگنده ها پرداخت.
از جمله ویژگی های این عملیات استفاده از مهمات هوشمند 

و تولید شده بدست متخصصان صنعت دفاعی کشور بود.
بــه گــزارش تســنیم، در دومیــن روز از مرحله اصلی 
هشــتمین رزمایش فدائیــان حریم وایت نیــروی هوایی 
 ارتش نیز هواپیماهای ترابری C-1۳0 با پشــتیبانی هوایی
)top cover( جنگنده هــای اف 1۴، اهداف از پیش تعیین 
شــده را با بمب های 2000پوندی مشقی و بمب های جنگی 

هدف قرار داده و با موفقیت منهدم کردند.

پایان هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم وایت 

امیر ســرتیپ حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسامی 
ایران که به نمایندگی از رئیس جمهوری کشــورمان برای 
حضور در مراسم تحلیف ریاست  جمهوری ونزوئا در صدر 
هیئت عالی رتبه وارد کاراکاس پایتخت ونزوئا شده بود، در 
حاشیه این مراسم با رئیس جمهور بولیوی دیدار و گفت وگو 

کرد.
وزیر دفاع جمهوری اســامی ایران در بدو ورود به کاراکاس 
مورد اســتقبال وزیــر برنامه ریزی ونزوئا قــرار گرفت و در یک 
کنفرانس خبری مشــترک، عاقه جمهوری اسامی ایران را در 
گسترش همکاری های همه جانبه با کشور دوست و برادر که نقش 

فعالی در مبارزه های ضداستعماری داشته است، خاطرنشان کرد.
امیر ســرتیپ امیــر حاتمی در حاشــیه مراســم تحلیف 

ریاست جمهوری ونزوئا با اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی دیدار 
و گفت وگو کرد.

به گزارش فــارس، در این دیدار که هیئت همراه وزیر دفاع 
جمهوری اســامی ایران و وزیر امــور خارجه بولیوی نیز حضور 
داشــت، طرفین درخصوص تحوات بین المللــی و منطقه ای و 

همچنین روابط دو جانبه گفت وگو کردند.
وزیر دفاع همکاری های دو کشــور در سطح بین الملل و دو 
جانبه را دوستانه و در راستای تامین منافع همه ملت های انقابی 

و مستقل ارزیابی و بر توسعه آن تاکید کرد.
مورالس نیز از مواضع و خدماتی که جمهوری اسامی ایران 
در حفظ صلح و امنیت بین الملل به ویژه مبارزه با تروریســم در 
منطقه غرب آسیا داشته تقدیر و بر لزوم توسعه همکاری های دو 

جانبه تاکید کرد و اظهار داشت که ما در کنار شما قرار داریم.
امیر ســرتیپ حاتمی نیز از مواضع انقابی و مستقل دولت 
بولیــوی تقدیر کرد و پیشــرفت های کشــور بولیــوی در دوره 
ریاست جمهوری آقای مورالس را ستود و آمادگی کشورمان برای 
همکاری و به ویژه انتقال فناوری در راستای توسعه بولیوی را مورد 

تاکید قرار داد.
دولت ونزوئا از جمله دولت های انقابی در آمریکای اتین 
است که در ســال های گذشته روابط خوبی با جمهوری اسامی 
ایران داشته است. نیکواس مادورو برای دومین بار برای یک دوره 
شش ســاله با رأی مستقیم مردم به ریاست جمهوری این کشور 
برگزیده شد که با توطئه های مختلفی از طرف آمریکا مواجه بوده 

است.

دیدار وزیر دفاع جمهوری اسامی ایران با رئیس  جمهور بولیوی

دعوت مومنین به صلح و پرهیز از گام های شیطان
»ای کسانی که ایمان آورده اید! همگی در صلح و آشتی 
درآیید و از گام های شــیطان پیروی نکنید، که او دشــمن 

آشکار شما است.«
»و اگر بعد از (این همه) نشانه  های روشن، که برای شما 
آمده است، لغزش کردید (و از گام های شیطان تبعیت کرده 
و گمراه شدید) بدانید (از چنگال عدالت خدا، فرار نتوانید 

کرد) که خداوند توانا و حکیم است«
بقره- ۲۰۸ و ۲۰۹
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۵ جمادی ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۹۸

گندم کار نمونه کشوری گفت: نرخ خرید تضمینی گندم باید 
حداقل 2 هزار تومان باشد، زیرا پیش بینی می شود با توجه به 
باا بودن هزینه ها و قیمت پایین خرید تضمینی، کشاورزان در 

سال آینده رغبت کمتری به تولید گندم داشته باشند.
به گزارش فارس، سلمان اسدی جلودار، گندم کار نمونه کشوری 
از استان اردبیل امسال توانست با برداشت 5 تن در هکتار گندم دیم، 
بیش از 2/5 برابر میانگین کشوری برداشت کند و نام خود را در فهرست 
کشاورزان نمونه کشور ثبت کند که هفته گذشته توسط حجتی وزیر 

جهاد کشاورزی قدردانی و تقدیر شد.
اسدی فوق لیســانس اقتصاد 44 ساله و کارمند است. وی دارای 
سه فرزند است و در بخش جعفرآباد منطقه مغان زندگی و کشاورزی 

می کند. 
وی از دایل موفقیتش در کشــاورزی می گوید که آماده ســازی 
مناسب زمین زراعی، انجام عملیات خاک ورزی و تمهیدات ازم برای 
حفظ بقایای سال گذشته از آن جمله است که توانسته حتی به رغم 
بارندگی های اندک عملکرد خود را به 2/5 برابر میانگین کشوری برساند 

که کار فوق  العاده ای است. 
اسدی جلودار می گوید از بذر رقم خرم استفاده کرده و کوددهی را 
در زمان مناسب انجام داده و با علف های هرز هم به طور کامل مبارزه 
کرده که توانسته در شرایط دیم به عنوان گندم کار نمونه شناخته شود. 
ایــن گندم کار نمونه منطقه مغان در پاســخ به اینکه آنهایی که 
می گویند شرایط سخت است و نمی توان تولید را به پیش برد، گفت: 
نمی توانم حرف های این دسته آدم ها را قبول کنم، معتقدم هر زمان 
تاش و فعالیت کنیم و کارهای خود را درست انجام دهیم و از علم و 
تکنولوژی برای افزایش تولید استفاده کنیم، شرایط سخت و تحریم ها 

هیچ تأثیری نخواهد داشت. 
وی در پاسخ به اینکه انتظار شما از دولت چیست، گفت: شاید نظر 
من متفاوت باشد، برخی سیاه و سفید می بینند، اما من معتقدم دولت 
تاش می کند تا جامعه را به پیش ببرد، اما در هر دولتی ممکن است 
کاستی باشد که این ماهیت کار است. باید دقت کنیم این اشکاات را 

برطرف کنیم تا به رکوردهای بهتری در تولید برسیم.
از کشاورز نمونه درباره قیمت تضمینی 1600 تومانی گندم سؤال 
شد، گفت: البته می شد با توجه به تورم و باا بودن قیمت نهاده ها و 
ماشین آات که هزینه ها را باا برده قیمت بیشتری را تصویب کنند و 
معتقدم در شرایط فعلی، قیمت گندم باید حد اقل 2 هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: پیش بینی می  شود که با توجه به نرخ پایین خرید 
تضمینی گندم تولید در سال آینده کاهش یابد. 

این کشاورز نمونه در پاسخ به اینکه توصیه شما به تولیدکنندگان و 
کشاورزان چیست، گفت: توصیه می کنم که کار کشاورزی را به عنوان 
یک کار علمی در نظر بگیرند و از انجام کار کشاورزی تفننی که تنها 
اوقات آنها را پر کند، بپرهیزند. امروزه کشاورزی در جهان با تکنولوژی  
بسیار باا انجام می شود، چرا که معتقدند باید امنیت غذایی کشورشان 
به هر طریقی باید تأمین شــود. دوران کشاورزی سنتی گذشته است 
که چند کیســه گندم بپاشند، بذر بپاشند و نیاز ساانه خانوارشان را 
تأمین کنند. در حال حاضر هر کشاورز باید مسئول تأمین غذای چند 

صد یا چند هزار خانوار باشد.
وی ادامه داد: برای موفقیت در کار کشــاورزی باید تمام اصول و 
تکنولوژی های روز را استفاده کنند، مهم تر از همه اینها، بذر مناسب 
بکارند و به توصیه های مروجان کشــاورزی هم گوش فرا دهند، البته 
بخش ترویج کشــاورزی هم باید تعامل بیشتری با کشاورزان داشته 

باشد و جدیدترین اطاعات علمی را در اختیار آنها قرار دهد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تعادل عرضه و تقاضای 
مسکن بهم خورده است گفت: بر قشر متوسط پائین جامعه برای 

تهیه مسکن فشار می آید. 
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسامی در نشست بررسی مشکات 
مسکن مهر پرند اظهار داشت: باید بر اساس طرح مصوب در توسعه این 
شهر حرکت و طرح ها طبق برنامه زمان بندی تکمیل شود و مردمی که 
چشم انتظار دریافت واحدهای مسکونی خود هستند، باید از این چشم 

انتظاری خارج شوند.
وی افزود: 13 هزار و 800 واحدی که قرار است تا پایان امسال تکمیل 
شود را تا پایان امسال با سرعت به پایان برسانید تا مردم عید نوروز در 

واحدهای خود مستقر شوند. 
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای تعادل بخشی به قیمت 
مسکن باید شرایط عرضه مسکن تسریع و تسهیل شود تا تعادل عرضه 
و تقاضا به هم نخورد، گفت: در حال حاضر این تعادل بهم خورده است 

و به قشر متوسط به پائین جامعه برای تهیه مسکن فشار می آید.
اسامی با اشاره به ساخت 200 هزار واحد مسکونی ویژه اقشار متوسط 
رو به پایین در شهرهای جدید اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام 
شــده قرار بر این است که 200 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید 

ساخته شود که برخی از پروژه ها هم شروع شده است. 
وی همچنین در حاشیه این بازدید در پاسخ به این سؤال که دلیل 
بی توجهی به بافت فرسوده در بودجه ۹8 چیست؟ بیان کرد: درخصوص 
بازسازی بافت فرسوده مصوبه ای برای آن وجود دارد که هم قانون خاص 
و هم مصوباتی دارد که از صندوق توســعه ملی برای آن منابع در نظر 

گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر راه و شهرسازی افزود: تصور بنده 
این است که این منابع برای بخش مسکن کفایت می کند حال اگر مرکز 
پژوهش های مجلس این باور را دارد که بافت فرسوده ابتر می ماند قطعا 

با مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
اســامی در پاسخ به این ســؤال که وزیر ســابق راه و شهرسازی 
معتقد بود که مسکن پیشران اقتصاد نیست آیا شما معتقد هستید که 
مسکن پیشران اقتصاد است ادامه داد: مسکن بخش پیشران اقتصاد است 
چرا که مسکن و عمران یکی از محورهایی است که در اقتصاد کشور و 

در تولید و اشتغال سهم دارد. 
وی با تاکید بر اینکه تنها راه افزایش توان خرید مردم بحث افزایش 
سقف وام مسکن نیست، گفت: برنامه ما این است که بتوانیم سازوکاری 
برای ارائه مصالح ارزان قیمت به انبوه سازان تدوین و طراحی کنیم و در 
جریان این ســازوکار، مصالح با تخفیف به سازندگان ارائه شود و جبران 
هزینه ها از محل فعالیت ســازندگان مسکن در پهنه های تجاری صورت 
بپذیرد. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بارها گفته ام واحدهایی از مسکن 
مهر که با مشکل فنی و اجرایی مواجه هستند را تا پایان سال ۹8 به مردم 
تحویل می دهم اما تحویل واحدهایی که با مشکل حقوقی مواجه هستند 
در حوزه اختیارات وزارت راه و شهرســازی نیست و ابتدا باید مشکات 

حقوقی این واحدها برطرف شود. 
در همین زمینه محسن وطن خواهی، مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید پرند در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی این شهر 
گفت: در حال حاضر 25 هزار واحد از مسکن مهر پرند باقی مانده که برای 
تکمیل این 25 هزار واحد، 220 میلیارد تومان سهم آورده متقاضیان است.
وی با اعام اینکه وعده داده ایم تا شهریور ۹8 آنها را تکمیل کنیم، 
افزود: ایســتگاه تبادلی خط 3 متروی تهران با راه آهن حومه ای پرند به 
زودی در ایســتگاه آزادگان احداث می شود. همچنین تا چند ماه آینده 
متــروی فرودگاه امام نیز با همکاری شــهرداری تهران و با کمک 150 
میلیارد تومانی شرکت عمران شهرهای جدید از محل تهاتر اراضی خود 

با شهرداری به شهر جدید پرند خواهد رسید.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و 
پوشاک ایران گفت: وقتی راه ورود کاای قاچاق بسته نمی شود، 

باید در سطح عرضه با این پدیده شوم مبارزه شود.
مجید نامی در گفت وگو با ایسنا، افزود: در حال حاضر افرادی که از 
واردات کاای قاچاق سود می برند، با این اسم رمز که مبارزه با قاچاق 
در سطح عرضه فضای اقتصادی را امنیتی می کند یا با مطرح کردن 
احتمال ایجاد مشــکل در بازار شب عید، می خواهند فضای مبارزه با 
قاچاق را مسموم کنند.وی با بیان این که فروشگاه های متخلف پیش تر 
اخطارنامه کتبی دریافت کرده بودند، گفت: در آغاز ماه جاری نیز ابتدا 
به فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی اخطار داده شد و بعد از 
یک هفته فروشگاه هایی که کااهای قاچاق را جمع نکردند، تعطیل و 
اجناس قاچاق نیز ضبط شدند.نامی افزود: اجرای این دستورالعمل با 
مقاومت نیروهای اخالگر مواجه شد، اما ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
محکم روی این کار ایستاده و قرار است که این روند ادامه داشته باشد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک 
ایــران با بیان این که مبارزه با قاچاق نیازمند برنامه ریزی و همکاری 
دستگاه های مختلف است، اظهار کرد: برخی افراد برخورد انضباطی و 
قانونی در سطح فروشگاه ها را باعث ایجاد ناامنی می دانند و معتقدند 

باید راه اصلی ورود کاای قاچاق به کشور بسته شود.
نامی با اشاره به این که موبایل، لوازم آرایشی و پوشاک بیش ترین 
آمار قاچاق را در کشور به خود اختصاص داده اند، تصریح کرد: تاکنون 
نه راه ورود کاای قاچاق بسته شده و نه در سطح فروشگاه ها با کاای 
قاچاق مبارزه می شــده؛ در حالی که مبارزه با قاچاق موبایل در سطح 

عرضه باعث کاهش چشمگیر قاچاق این کاا شد.
وی با بیان این که بســیاری از فروشــندگان کاای قاچاق خود 
واردکننده کاا نیز هستند، گفت: در شرایطی که راه های ورود کاای 
قاچاق به کشــور بسته نشده، چرا باید فروشندگان کاای قاچاق در 

حاشیه امن باشند؟
نامی ضمن اظهار بی اطاعی از آمار دقیق فروشــگاه های بســته 
شده در این مدت، از صدور حدود 100 اخطار کتبی در فاز اول برای 

فروشگاه های متخلف خبر داد.
گفتنی است تولیدکنندگان پوشاک در ایران بارها خواستار برخورد 
با فعالیت فروشندگان پوشاک قاچاق شدند تا این که درنهایت ستاد 
مبارزه با قاچاق کاا و ارز ماه گذشته اعام کرد که از ابتدای دی ماه 
امسال، با هماهنگی دستگاه های مختلف با تمام فروشندگان برندهای 

بدون مجوز رسمی پوشاک برخورد قاطع خواهد شد.
اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک ایران میزان قاچاق 

پوشاک را ساانه بین 2/7 تا 3 میلیارد دار عنوان کرده است.

بانک جهانی با پیش بینی رشد اقتصادی منفی 3/6 درصد 
برای ایران اعام کرد اقتصاد ایران در سال 2020 یعنی یکسال 

سال دیگر از رکود خارج می شود.
به گزارش فارس، بانک جهانــی در جدیدترین گزارش به عنوان 
»چشم انداز اقتصاد جهانی در سال 201۹« اعام کرده رشد اقتصادی 
ایران در ســال 201۹ به منفی 3/6 درصد می رســد، این بانک رشد 
اقتصادی ایران را در سال 2020 به میزان 1/1 درصد اعام کرده که 
نشان می دهد اقتصاد ایران در سال 2020 از رکود خارج خواهد شد و 
سال 2021 هم همان رشد اقتصادی 1/1 درصد را تکرار خواهد کرد.

 اقتصاد جهان در سال 2019 ضعیف تر می شود
در گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران آمده است، که اقتصاد 
جهانی در ســال جاری رو به پایین اســت که بیشتر متاثر از افزایش 
تنش های تجاری، تضعیف فعالیت کارخانه ها و افزایش تنش های مالی 

در کشورهای نوظهور است.
در این گزارش که در تیتری با عنوان »آسمان های تیره و تار« اشاره 
شده اســت که انتظار دارد اقتصاد جهان رشد 2/۹ درصد را در سال 
201۹ داشته باشد که این رقم در پیش بینی قبلی حدود 3 درصد بود. 
بنابراین این دومین سالی خواهد بود که اقتصاد جهان با کاهش رشد 
همراه است.رشد اقتصاد جهانی در سال گذشته 3 درصد و سال 2017 
به میزان 3/1 درصد بود.»آی هان کوس« اقتصاددان بانک جهانی در 
مصاحبه ای اعام کرد در سال 2017 اقتصاد جهانی با شرایط ناگواری 
مواجه شد.بر اساس این گزارش همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی 
آمریکا را 2/5 درصد پیش بینی کرده که از رقم 2/۹ درصد سال 2018 

به میزان 0/4 درصد پایین است.
همچنین در این گزارش پیش بینی شده رشد 1/6 درصدی برای 
ســال 201۹در کشورهایی که ارز یورو استفاده می کنند محقق شود 

که این رقم نسبت به 1/۹ درصد سال گذشته پایین تر است.
بانک جهانی رشد اقتصادی 6/2 درصد را هم برای چین پیش بینی 
کرده که این رقم در ســال گذشــته 6/5 درصد بود. اما بانک جهانی 
پیش بینی خود از رشد اقتصادی خود ژاپن را افزایش داده است و 0/۹ 

درص پیش بینی کرده که این رقم در سال گذشته 0/8 درصد بود.
همچنین در گزارش بانک جهانی پیش بینی ضعیفی برای کشورهای 
ترکیه، آرژانتین، ایران و پاکســتان اعام شــده است، این بانک رشد 
اقتصادی ایران را در سال آینده منفی 3/6 درصد پیش بینی کرده است.

در حالی که بانک جهانی متوســط قیمت نفت برای دو سال 
آینده را در ماه دسامبر 71 دار در هر بشکه پیش بینی کرده بود 

در آخرین گزارش این رقم را به 67 دار کاهش داد.
به گزارش فارس به نقل از اســپوتنیک، در ماه دسامبر بانک جهانی 
متوســط قیمت نفت را برای سال های 201۹ تا 2021 معادل 71 دار 

در هر بشکه پیش بینی کرده بود.
ایــن بانک در گزارش ماه ژوئن خود قیمت نفت را در این دوره 6۹ 

دار ارزیابی کرده بود.
در آخرین گزارش این بانک اما نسبت به گزارش ماه دسامبر پیش بینی 
قیمــت نفت برای ســال 201۹ و 2020  از 71 دار به 67 دار در هر 
بشکه کاهش یافته است.در گزارش بانک جهانی آمده است: انتظار داریم 
متوسط قیمت نفت در سال 201۹ و 2020 با دو دار کاهش نسبت به 
پیش بینی ماه ژوئن به 67 دار در هر بشــکه برسد که البته میزان این 
پیش بینی تحت تاثیر ابهامات زیادی است.این بانک همچنین پیش بینی 
خود نسبت به رشد اقتصاد جهانی را با 0/1 درصد کاهش به 2/۹ درصد 
کاهش داد که دلیل آن نیز کاهش تولید و تجارت و همچنین روند کنونی 
جنگ تجاری در جهان اعام شده است.این گزارش می گوید: انتظار می رود 
رشد اقتصاد جهانی از پیش بینی 3 درصد در سال 2018 به 2/۹ درصد 
در سال 201۹ کاهش یابد.رشد تولید ناخالص داخلی جهان نیز توسط 
این بانک نسبت به پیش بینی قبلی 0/1 درصد کاهش یافته و 2/8 درصد 
برای سال 201۹ اعام شده است.بانک جهانی در گزارش خود پیش بینی 
رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و آمریکا را بدون تغییر به ترتیب 
2 و 2/5 درصد اعام کرده است اما پیش بینی خود نسبت به حوزه یورو 

را 0/1 درصد کاهش داد و 1/6 درصد اعام کرد.
این گزارش همچنین پیش بینی قبلی رشد اقتصادی آمریکا در سال 
2020 را کنار گذاشته و رشد اقتصادی این کشور در سال 2020 را 1/7 

درصد اعام کرده است.
در گزارش بانک جهانی همچنین رشــد اقتصادی چین برای سال 

201۹ و 2020 معادل 6/2 درصد در سال اعام شده است.

وزیر راه و شهرسازی:
بسیاری از مردم برای تهیه مسکن 

در فشار هستند

گندم کار نمونه کشوری:
حرف کسانی که می گویند

 نمی شود تولید کرد را قبول ندارم

عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک:
سودجویان می خواهند مبارزه با قاچاق 

را به بهانه شب عید متوقف کنند

پیش بینی بانک جهانی
 از آینده اقتصاد ایران و جهان

بانک جهانی پیش بینی کرد
میانگین قیمت نفت

 تا دو سال آینده 67 دار است

نتایج یک نظرسنجی نشــان داد بیش از 
۸9 درصــد مردم با بررســی دقیق تر بودجه 

شرکت های دولتی از سوی مجلس موافقند. 
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، طبــق روال 
ثابت ســالیانه، ایحه بودجه ۹8 کل کشــور توسط 
رئیس جمهور تقدیم مجلس شــد که براســاس این 
ایحه، بودجه شــرکت های دولتی در ســال آینده 
حــدود 1270 هزار میلیــارد تومان بودجه و بودجه 
عمومــی نیز حدود 407 هزار میلیارد تومان در نظر 

گرفته شده است. 
نکته ای که در این میان وجود دارد این است که 
بودجه شــرکت های دولتی که دو سوم کل بودجه را 
تشکیل می دهد در مجلس بررسی نمی شود و آنچه 
مجلس تصویب می کند، صرفا یک سومی است با نام 

بودجه عمومی شناخته می شود. 
بر همین اساس، یک نظرسنجی از یکی از مراکز 
معتبر نظرسنجی انجام شده، به بررسی نگاه مردم و 

دغدغه های آنها در نسبت با بودجه می پردازد. نتایج 
این نظرســنجی با عنوان»نظرسنجی از مردم تهران 
درباره ایحه بودجه ســال 13۹8« که شــهر تهران 

اجرا شده است، در ادامه می آید. 
براساس این نظرسنجی6۹/5 درصد پاسخگویان 
گفته اند بودجه ســازمان ها و نهادها در سال 13۹8 
از شــفافیت ازم برخوردار »نیست« و 8۹/2 درصد 
پاسخگویان با بررسی دقیق تر این بخش از بودجه از 

سوی مجلس »موافق« بوده اند. 
در همین زمینه، علی بهادری جهرمی کارشناس 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در گفت وگو 
با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه شاهد یک روال نا 
به جا در تنظیم ایحه بودجه دولتی و شــرکت های 
دولتی هســتیم، اظهار داشــت: در قانون محاسبات 
کشــور به بودجه شــرکت های دولتی اشاره شده اما 
مشخص نیست چرا ردیف های درآمدی و هزینه ای 
این شرکت ها در ایحه بودجه سنواتی لحاظ نمی شود. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد یک روند 
نادرست درخصوص عدم درج جزییات هزینه درآمد 
شرکت های دولتی هستیم گفت: حقوق های نجومی 
ماحصل و خروجی اصلی غیر شــفاف بودن بودجه 

شرکت های دولتی است. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما شاهد بودیم 
کــه هیچ کس از جمله نمایندگان مجلس شــورای 
اســامی از نحــوه هزینه کرد بودجه شــرکت های 
دولتی با خبر نبودند اما زمانی که فیش های حقوقی 
ســنگین برخی مدیران و اعضــای هیئت مدیره این 
شــرکت ها منتشر شــد به یک باره یک موج عموم 
مطالبه درخصوص شفاف عملکرد شرکت های دولتی 

مطرح شد.
بهادری با اشــاره به اینکه متاسفانه هیچ فردی 
نمی داند منابع لحاظ شــده برای شرکت های دولتی 
قرار است در کجا هزینه شود، افزود: عاوه بر عملکرد 
بودجه ای غیر شــفاف شرکت های دولتی باید به این 

نکته توجه کرد که این مقامات و مدیران ارشد هستند 
که درخصوص نحوه هزینه کرد بودجه این شرکت ها 

تصمیم گیری می کنند. 
به گفته وی، وظیفه دیوان محاسبات، نظارت بر 
مصرف اعتبارات در محل قانونی خود می باشد اما اگر 
این محل مصرف مشخص نباشد دیوان عما نمی تواند 
نظارتی در این حوزه داشته باشد. در واقع در این باره 
صراحت قانونی وجود ندارد پس دیوان محاسبات به 
لحاظ قانونی نمی تواند ورود جدی درخصوص عملکرد 

شرکت های مذکور داشته باشد. 
این کارشناس مرکز پژوهش ها ادامه داد: در زمانی 
که مسئله حقوق های نجومی مطرح شد، برخی مدعی 
شدند که هیچ تخلفی روی نداده است. استدال آنها 
از این جهت بود رقمی بااتر از بودجه شــرکت های 
دولتی هزینه نشــده؛ در واقع چون ردیف بودجه ای 
برای این شرکت ها لحاظ نشد پس مدیران و اعضای 
هیئت مدیره حقوق های بااتر از عرف دریافت کردند.

براساس یک نظرسنجی

89 درصد مردم خواهان بررسی دقیق 
بودجه شرکت های دولتی هستند

از حقوق  مدیرعامل ســازمان حمایت 
از تعیین  مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در  پیش فروش خودرو  قراردادهای  تکلیف 

ستاد تنظیم بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، عباس تابش با 
اشــاره به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو 
بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری 
شــورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از 
شــمول این قیمت گذاری، اعام کرد: در بخش 
خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای 
رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف 
به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد 

تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
شــرکت های  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
خودروسازی مکلف هســتند حداقل 80 درصد 
تولیــد خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و 
20 درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار 

داشته باشند.
بــه گفته مدیرعامل ســازمان حمایت، یکی 
دیگر از وظایف خودروســازها عمــل به تمامی 
تعهدات فروش قطعی و فروش فوری بر اســاس 
قیمت های مندرج در متن قرارداد است که هیچ 
افزایشی مشــمول آنها نخواهد بود. تابش اضافه 
کرد: خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی 
که تاریخ های سررسید قرارداد آنها تا 31 مردادماه 
۹7 است به قیمت های مصوب مورد عمل در موعد 
تحویل)مندرج در فرم قرارداد( ملزم هستند و نباید 
افزایشی نسبت به قیمت های مصوب داشته باشند.

بر اساس مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار

تکلیف قراردادهای سه گانه خودروسازان با مردم روشن شد

تابش افزود: بــرای تعهدات پیش فروش عادی با 
قیمت زمان تحویل که تاریخ های سررسید قرارداد 
آنها بین یک شهریور تا 30 دی ماه امسال است 
با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری، و افزایش های 
ناشــی از تغییرات هزینه ای برای شــرکت های 
خودروســاز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز 
محاسبه و دریافت کنند.وی درخصوص تعهدات 
فروش عادی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها 
از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد می باشد، گفت: 
این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد 
که حاصل توافق بین مشتری و خودروساز است 

تعیین و اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت درباره 
خودروهای خارج از شمول قیمت گذاری شورای 

 رقابــت تصریح کرد: در این بخش نیز شــرکت 
عرضه کننده مکلف است تعهداتی که تاریخ های 
سررسید قرارداد آنها تا 31 مردادماه امسال است 
را مطابق قیمت رســمی شرکت در موعد تحویل 
)مندرج در قرارداد( رعایت کند و نباید افزایشی 

نسبت به قیمت مذکور داشته باشد.
تابش افزود: تعهدات فروشــی که تاریخ های 
سررســید قرارداد آنها یک شهریورماه امسال به 
بعد می باشــد)اعمال تغییرات نرخ برابری ارز( بر 
اساس ضوابط قیمت گذاری کااهای تولید داخل 
و آیین نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در 
کمیته خودرو مصوب و برای اجرا اباغ خواهد شد.

وی تاکیــد کرد: در هر دو گــروه خودرویی 
و شــرایط قید شــده برای ایفای تعهدات آنها، 

سود مشــارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد 
مندرج در مــاده )4( آیین نامه حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان خودرو، از قیمت نهایی کســر 
مشمول  خودروهای  می شــود  می شــود.یادآور 
خودرو هایی اســت که به استناد مصوبه نهمین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مردادماه 
امسال قیمت گذاری خودروهای گروه سایپا شامل 
انواع محصوات ایکس100)ســایپا 111، 131 و 
151(، ساینا و تیبا، محصوات گروه ایران خودرو 
شامل انواع سمند، پژو GLX( 405 وSLX (، پژو 
پارس سال و انواع پژو 206 و رانا از شورای رقابت 

به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است.
گفتنــی اســت از چنــد ماه قبــل، صنعت 
خودروسازی کشور به علت التهابات ارزی و توقف 
تامین قطعه از سوی شرکت های رنو و پژو، دچار 
مشکل شد و تولید خودرو به شدت کاهش یافت.

به گزارش مشرق، در این مدت خودروسازان 
به شــدت به دنبال اخذ مجوز دولت برای گران 
کردن محصواتشــان بودند که نهایتاً این مجوز 
را دریافــت کردند. در چند هفته اخیر به تدریج 
افزایش قیمت با محصوات کم تیراژ شروع شد و 
روز چهارشنبه هم ایران خودرو تمامی محصوات 
پرتیــراژ خودش را 30 درصد گــران کرد.بر این 
اساس، قیمت خودروهای پرتیراژ از ابتدای دولت 
یازدهم تاکنون بیش از 130 درصد افزایش یافته 
است. گرانی محصوات ایران خودرو و سایپا سبب 
شــده که هم اکنون در بازار ایران، دیگر خودروی 

زیر 30 میلیون تومان نداشته باشیم.

بانک های  ورشکستگی  شایعه  جدید  دور 
ایرانی در حالی منتشر شده که تمام سپرده های 
بانک  بیمه بوده و  زیر100میلیون تومان مردم 
از  مرکزی هم شایعه اخیر ورشکستگی یکی 

بانک ها را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، چند روزی است که 
دوباره در فضای مجازی، برخی افراد شایعاتی را مبنی 
بر ورشکستگی بانک ها به راه انداخته اند که واقعیت 
نداشــته و هدف آن، از پا درآوردن نظام بانکی ایران 
اســت. آنگونه که در شایعاتی که در فضای مجازی 
بر علیه بانک ها و وضعیت مالی آنها دست به دست 
می چرخد، عنوان می شــود، بانک ها ورشکســته اند 
و به زودی تمام شــعب خــود را جمع کرده و پول 

سپرده گذاران را به غارت می برند؛ موضوعی که تنها 
هدف از طرحش تضعیف نظام بانکی ایران آن هم در 
شرایطی است که یکی از نقاط اصلی در نظر گرفته 
شده از سوی ایاات متحده آمریکا و موافقان تحریم 
ایران، نظام بانکی است و این موضوع به صراحت در 

ادبیات تحریم کنندگان مشاهده می شود.
 در همین رابطه بانک مرکزی روز پنجشــنبه با 
انتشــار اطاعیه ای، اعام کرد: »مطالب منتشره از 
سوی رســانه های معاند پیرامون یکی از بانک های 
کشور در راستای تاش آنها برای ضربه زدن به بازار 
پول است و از هموطنان عزیز درخواست می شود در 

این زمینه هوشیاري ازم را داشته باشند«.
البته اعام شایعات علیه نظام بانکی ایران از سوی 

شبکه های تلویزیونی خارجی یا کانال های تلگرامی 
معاند، پیش از این هم سابقه داشته و منجر به بروز 
مشــکاتی برای برخی موسسات اعتباری و بانک ها 
شــده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل و 
فصل شد؛ اما اکنون هم دوباره اعام چنین شایعاتی 
رونق گرفته و مردم و سپرده گذاران را در فضای کنونی 

اقتصاد ایران، نگران کرده است.
مردم هم گاهی ناخواسته به چنین شایعاتی در 
فضــای مجازی توجه کرده و تحــت  تاثیر تبلیغات 
منفی، به صورت هیجانی وارد شــعب بانکی شــده 
و درخواســت جابجایی ســپرده های خود را دارند، 
در حالــی که کمتر به ایــن موضوع توجه می کنند 
که تمامی ســپرده های زیر 100 میلیون تومان در 

نظام بانکی ضمانت  شده هستند و جای نگرانی برای 
سپرده های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی بانک ها، 
مکلف به داشــتن ذخیره قانونــی نزد بانک مرکزی 
هستند. حتی ســپرده گذارانی که سپرده آنها باای 
100 میلیون تومان است، چنانچه سپرده های خود 
را به مضربی از سپرده های صد میلیون تومانی تبدیل 
کنند، حتما این سپرده ها هم راهی برای بیمه شدن 
در نظام بانکی خواهند داشــت. البته این موضوع در 
مورد موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در سایت 
رســمی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران درج 
نشــده، قطعا صادق نخواهد بود. پس ازم است که 
ســپرده گذاران، با تحقیق و اطمینان از معتبر بودن 
موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در آنها نمایند.

بانک مرکزی شایعه ورشکستگی بانک ها را تکذیب کرد

این که  بیان  با  اقتصادی  کارشــناس  یک 
مالیات بر عایدی ســرمایه به نفع 9۸ درصد 
مردم خواهد بود گفت: خالی ماندن خانه ها باعث 
نهاده های  تن  میلیاردها  فرسودگی  و  احتکار 

ساختمانی می شود.
بهنام ملکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: هر 
سیســتم اقتصادی که مالیات بر عایدی سرمایه را 
نداشــته باشد احتمال این که راه سقوط را در پیش 
بگیرد زیاد است. یک بررسی نشان می دهد ایران تنها 
کشوری است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد. اگر 
این موضوع صحت داشته باشد فاجعه است؛ زیرا یکی 
از دایل اصلی نرخ فساد اقتصادی و رانت خواری در 
سیستم اقتصادی ما به نبود نظام مالیات بر عایدی 

سرمایه مربوط می شود.
وی افزود: اگر قرار اســت اهداف انقاب اسامی 
در بخش اقتصاد به سرانجامی برسد بدون تصویب و 
اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه دشوار خواهد 

بود. اگر این قانون را نداشته باشیم بقیه تصمیمات، 
ســرابی بیش نیست. اجرای قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه حداقل برای بخش های غیرمولد مثل ارز، سکه 
و پول ضروری است و اصا زیانی به ایه های اقتصادی 
وارد نمی کند و به نفع ۹8 درصد از افراد جامعه خواهد 
بود.این کارشــناس درباره مالیات بر عایدی مسکن 
تأکید کرد: در مورد بخش مسکن با توجه به این که 
حساسیت آن بیشتر است باید سیاست هایی لحاظ 
شود که ســرمایه گذاری در این بخش را با اختال 
مواجــه نکند اما با توجه به وجود 2/6 میلیون واحد 
مسکونی بدون سکنه در کشور، مالیات بر واحدهای 
خالی ضرورت دارد. خالی ماندن خانه ها باعث احتکار و 
فرسودگی میلیاردها تن نهاده های ساختمانی می شود. 
در جوامع مترقی اگر ببینند کسی برای مدتی خانه اش 
را خالی نگه داشته بعضا آن قدر مالیات از او می گیرند 

که از خیر خانه اش می گذرد.
گفتنی اســت طرح مالیات بــر خانه های خالی 

)CGT( مدت هاســت در مجلس بررسی می شود 
ولی جریان هایی در داخل و خارج از مجلس در برابر 
تصویب این طرح مانع تراشی می کنند، به طوری که 
هر چند کلیات این طرح در کمیســیون اقتصادی 
تصویب شده بود، اما هفته گذشته برای بررسی مجدد 

به کمیته مالیات این کمیسیون بازگشت.
یکی از بهانه های مالیات بر عایدی سرمایه در بازار 
مسکن، ضرورت ایجاد ثبات در بازار است و پیش از 
این هم یکبار در سال ۹3 این طرح با همین بهانه ها 
مســکوت ماند، در حالی که معلوم نیست این ثبات 

چه زمانی به دست خواهد آمد!
در همین رابطه، حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه 
اماک کشور، روز چهارشنبه در یک برنامه رادیویی 
ضمن ضروری دانستن وضع مالیات بر عایدی سرمایه 
در بازار مسکن گفت: »انتظار برای تحقق ثبات در بازار 
مسکن قبل از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، یک 
بهانه غیرعملیاتی است؛ چراکه رشد قیمت مسکن 

در طول 20 ســال اخیر بیش از هزار درصد بوده و 
این بازار هیچ گاه در شرایط ثبات قرار نداشته است«.
به نظر می رسد جریان های قدرتمندی که حاضر 
نیســتند با تصویب مالیات بر عایدی مسکن، منافع 
خود را در خطر ببیننــد در برابر تصویب این طرح 
ایســتاده اند. یکی از این گروه هــای ذی نفع، برخی 
بانک ها هستند که با دالی در بازار مسکن، به دنبال 

افزایش قیمت ها و کسب سود می باشند.
حسین راغفر، اقتصاددان اصاح طلب، چند روز 
قبل در واکنش بــه این موضوع و با تأکید بر اینکه 
»عامل گرانی ها،  خود بانک ها هســتند« اعام کرد: 
» یک بانک شــب عید یک میلیون و 200 هزار متر 
مربع آپارتمان خریده تا وقتی گرانتر شد بفروشد«.

در این شرایط از دولت و بویژه نمایندگان مجلس 
انتظار می رود به جای مانع تراشی در مسیر تصویب این 
طرح، به پیشبرد آن کمک کنند تا بخشی از افزایش 

قیمت های آینده در بازار مسکن خنثی شود.

با مانع تراشی مخالفان مالیات بر عایدی مسکن رخ می دهد

احتکار سرمایه های کشور در خانه های خالی

رئیس  مرکز ملی آمار با اشاره به تولید آمار 
جداگانه از ســوی بانک مرکزی و مرکز آمار 
مدعی شد تولید آمار از سوی دو منبع به جز 
اتاف منابــع و بی اعتمادی مردم چیزی را به 

دنبال نخواهد داشت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، امیدعلی 
پارسا، در گفت وگو با شبکه خبر اظهار کرد: شورای 
عالی آمار بااترین مرجع اداری در حوزه امور آماری 

است.
وی افزود: کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار 
بازوی کارشناسی این شوراست که در هفته گذشته 
پیشــنهاد مرجعیت مرکز ملی آمار را در این جمع 

مطرح کرد و این تصمیم مصوب و قطعی نیست.

رئیس  مرکز ملی آمار ادامه داد: فعا در شــرایط 
کنونی مرکز آمار متولی رسمی تولید آمار برای تورم 
و رشد اقتصادی است و امیدواریم این هفته به طور 

قطعی مرجعیت اعام شود.
وی با اشاره به تولید آمار جداگانه از سوی بانک 
مرکــزی و مرکز آمار افزود: باید کارها در تولید آمار 
تقسیم بندی شود. تولید آمار از سوی دو منبع به جز 
اتــاف منابع و بی اعتمادی مردم چیزی را به دنبال 
نخواهد داشت.پارسا تاکید کرد: تنها پنج کشور آمار 
خــود را از طریق بانک مرکزی تولید می کنند و در 
13 کشور هنوز رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی 
تولید می شود که کشور ما شایسته این جایگاه نیست.

رئیــس  مرکز ملی آمار بیــان کرد: 50 درصد از 

آمارهای کشور تولید نمی شود و عزم جزم می طلبد 
که این دو مرکز ادغام شــود. بند پ ماده 10 قانون 
احکام دائمی کشور موجب شد تا بانک مرکزی دست 

به تولید آمار رشد اقتصادی و تورم بزند.
پارسا تاکید کرد: کمیسیون تخصصی آمار تشکیل 
شــد و ما پرســیدیم که تورم و رشــد اقتصادی در 
حیطه تخصص کدام نهاد است؟ آیا ما به دنبال رفع 
موازی کاری هستیم؟ جمعا بر این موضوع فایق آمدند 
کــه رفع موازی کاری ارجحیــت دارد اما پس از 60 
اصاحیه 4 نفر این آمارها را در حیطه وظایف بانک 
مرکزی دانستند و 13 نفر مخالف این موضوع بودند.
وی افزود: بانک مرکزی معتقد اســت که تورم و 
رشد اقتصادی حیطه فعالیت آنهاست و در چارچوب 

قانــون آمار تولید می کند، اما شــورای عالی آمار به 
بررسی این آمار در سراسر دنیا پرداخت.

پارسا ضمن تاکید به اهمیت باای جایگاه بانک 
مرکزی گفت: تخصص تولید آمار در این نهاد بااست 
امــا وظیفه تولید آمار تورم و همچنین فرمول تهیه 

آنها با مرکز آمار متفاوت است. 
وی با بیان این ادعا که مرکز آمار نهادی بی طرف 
برای تولید آمارهای مورد نیاز همه دستگاه هاســت 
ادامه داد: مجلس شورای اسامی باید با یک طرح 2 
فوریتی این اختاف را ظرف مدت 48 ســاعت حل 
کند، اگر تصمیم شــورای عالی آمار تصویب و بانک 
مرکزی هم تمکین کند از صرف هزینه های اضافی 

جلوگیری می کند.

رئیس  مرکز آمار:

تولید آمار از سوی دو منبع سبب اتاف منابع و بی اعتمادی مردم است
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افقی:
1- وادت با ســعادت عقیله بنی هاشم بر عموم شیعیان و 
دوستداران حضرت اش تبریک و تهنیت باد- روز آن بر شما 
فرشــتگانی که التیام بخش آام بیماران دردمند هســتید 
مبارک باد 2- ذبح احشام به نیت تقرب به خداوند- یکی از 
معضات مهم شهرهای بزرگ در این روزها 3- از بیماری های 
ویروسی و خطرناک- عدل و انصاف- شادی و نشاط- واژه ای 
که در ماه های اخیر در برنامه های ســیما رایج شــده است 
4- حرف همراهــی- خداوند در قرآن کریم می فرماید من 
با آنان هســتم- نعمت دادن و بخشــیدن 5- از زبان های 
زنده دنیا- مرکز اســتان البرز- آخرین توان 6- زیاده خواه 
و حریص- زمانی که پیش رو داریم- مکان طبابت پزشکان 
7- نگهدارنده دندان ها در دهان- از میوه های شب یلدا- هر 
فصل از کتاب را گویند 8- نفس مامت کننده- تکرارش بچه 
ترسان می شود- معروف ترین قصیده  سرای معاصر کشورمان 
9- تعیین آن برای عروس باید معقول و برابر موازین شــرع 
مقدس باشــد- شــمالی و جنوبی آن را در انگلستان باید 
جست وجو کنیم- سخن بیهوده 10- عرب می گوید نه!- یکی 
از دو مجهــول در طبیعت- در ســخن آن حاوت دیگری 
است- مظهر سپیدی در طبیعت 11- نامی برای دختران- 
شهر رســول اه )ص( 12- شاهکاری در نمایشنامه نویسی 
جهان- فیلمی از داریوش مهرجویی- تکیه کام درویشان 
13- مهم ترین فلز آلوده کننده هوای کانشهرها- واحد پول 
کشور عراق- تردید و دودلی- جامه ابریشمی گرانبها 14- از 
شهرهای سردسیر خراسان جنوبی- بزرگ ترین رشته کوه 
جهان 15- در ریاضی ویژگی عددی اســت که بر دو قابل 
تقسیم  باشد- ســمت چپ- سرزمینی که مشک آهویش 

معروف است.

عمودی:
1-جنگ میــان این دو هرگز پایانی ندارد- عنوانی 
برای بلقیس همســر حضرت ســلیمان 2- بخش 
از سرطان های شایع ادبیات فولکریک-   مهمی در 
 3- خــوردن آن اعان جنگ با خداوند اســت- 

شماره 11315 جدو    ل

در موســیقی- کوچک ترین استان  دســتگاهی 
کشورمان 4- خداوند ندارد- از واحدهای وزنی در 
کشورهای عربی- از تقسیمات جغرافیای سیاسی- 
هوای پیرامون زمین 5- مجازاتی برای مجرمین- سر 
و صدا و قیل و قال- مکان خلوت و آرام برای زندگی 
6- از روستاهای کهن ایران که به ثبت جهانی سازمان 
یونسکو رسیده است- سیاره ای در منظومه شمسی 
7- کم و نایاب- سلطه و نفوذ- اعتقاد راسخ و عمیق 
به چیزی داشتن 8- مخترع تلفن- ماده شیمیایی 
که در عایق کاری به کار می رود- از غذاهای دریایی 
9- کشور و سرزمین- قاضی مسابقه- نام کوچک 
مترلینگ نویسنده مشهور بلژیکی 10- والد- آنچه 
که زمان زیادی بر آن گذشته باشد- پر مدال ترین 
المپیک برای ورزشــکاران ایــران- تکرارش کاخ 
بارش سیل آسای  پایتخت 11-  موزه ای اســت در 
پایتخت ویتنام- مهره ترســوی  باران و تگرگ- 
صفحه شــطرنج 12- ماه تمام- سوره ای در قرآن 
کریم- بتی در زمان جاهلیت- فلز اصلی ســکه ها 
13- اثری از ژان پل سارتر فرانسوی- شهری که در 
گذشته پلیکان های سفید آن معروف بود- ارزش و 
قیمت- در زمستان قیمت ندارد 14- پایتخت کشور 
مغولستان- شــهری قدیمی در کشور افغانستان 
15- رساله ای از پرفسور محمود حسابی- نام قدیم 

شهر بابل.
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شــاید برای خیلی از ما که در منزل یا محل 
کار خود جلو بخاری، شوفاژ ویا دستگاه گرمایشی 
نشســته ایم و چای می نوشیم، خواندن چنین 
حوادثی بسیار دور از ذهن باشد، اما حقیقت تلخ 
این است که برخی مدارس حقیقتا کارشان لنگ 
یک بخاری برای کاس درس کودکان است. درست 
است که بعد از وقوع حوادث تلخ این چنینی نهایتا 
تعدادی از کادر مدرســه به سهل انگاری متهم 
می شوند، ولی به راستی برای جلوگیری از تکرار 
حوادث تلخ مربوط به بخاری مدارس چه باید کرد؟ 
آذرماه 97 یک واحد آموزشــی پیش دبســتانی و 
دبستان در خیابان مصطفی خمینی 23 زاهدان طعمه 
حریق شــد.علت این حادثه از سوی آتش نشانی، آتش 
گرفتن بخاری نفتی اعام شد.  بعد از ساعتی خبر فوت 
یکی از دانش آموزان حادثه دیده از سوی علیرضا نخعی 
مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان 
اعام شــد. وی ضمن ابراز تالم شدید از درگذشت این 
دانش آموز گفت: »در بررسی های اولیه از سانحه کوتاهی 
بعضی همکاران ما مشــخص شد که ازم است مراتب 
تاســف و عذرخواهی خویش را از خانواده های محترم 

دانش آموزان اعام کنیم.«
درپی آتش ســوزی در مدرسه ای در زاهدان، قصور 
مدیر و مربی آموزشــی محرز شــده و دستور بازداشت 

آن ها صادر گشت.
هم چنین روابط عمومی آموزش و پرورش اســتان 
سیســتان و بلوچســتان اعام کرد که مدیر آموزش و 
پرورش ناحیه 2 زاهدان در پی حادثه در پیش دبستانی و 
دبستان دخترانه اسوه حسنه و به منظور ابراز همدردی با 
خانواده های داغدیده و مصدوم از سمت خود استعفا داد.«
مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان سیســتان و 
بلوچســتان بعد از مدتی اعام کــرد که دو دانش آموز 
از چهــار دانــش آموزی که در این آتش ســوزی دچار 

مصدومیت شده بودند، فوت کردند.
42 درصد کاس ها 

بدون بخاری استاندارد
مهراه رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی توسعه 
و تجهیز مدارس در آبان ماه سال جاری اعام کرده بود: 
»اعتبارات دستگاه های گرمایشی و سرمایشی در مناطق 
محروم حدود 150 میلیارد تومان است که به استان ها 
ارسال شده است و تا پایان سال 97 حدود 150 میلیارد 

تومان دیگر نیز به استان های محروم توزیع می شود.«
رئیس ســازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور در 
آذرماه ســال جاری بعد از حادثه آتش ســوزی مدرسه 
سیســتان با بیان این که بیــش از 40درصد از مدارس 
کشور به سیستم گرمایشــی استاندارد مجهز نیستند، 
می گوید: »در تاشــیم با یک برنامه زمانبندی 3 سال 
آینده بخاری های غیراستاندارد را از مدارس جمع کرده 

و بخاری های استاندارد را جایگزین کنیم.«
بنابرایــن نمی دانیم باید دلخوش به اعتبارات 150 
میلیارد تومانی با قرار تزریق تا پایان ســال 97 باشیم و 
یا سه سال دست زیر چانه بزنیم که کار تجهیز مدارس 

صورت پذیرد؟ 
تا سه سال آینده خدا می داند که در صفحه حوادث 
چند حادثه دیگر از بخاری مدارس گزارش خواهد شد؟ 
معموا در حوادث این چنینی مثل داستان تلخ آخری 
در سیستان گفته می شود که بخت با دختران گیر افتاده 

ضرورت 
بررسی

 وضعیت تجهیز 
وسایل گرمایشی 

مدارس

آتش غفلت دامنگیر مدارس مناطق محروم 
گالیا توانگر

بخش نخست

* مهراه رخشانی  مهررئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس: بودجه استاندارد سازی وسایل 
گرمایشی و سرمایشی مدارس به همراه تجهیز هنرستان ها حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیارد تومان است که حدود 
۳۰ درصدش به تجهیز هنرستان ها می رسد و مابقی برای استاندارد سازی وسایل گرمایشی و سرمایشی هزینه 
می شود. با این حال ما بارها اعام کردیم که این میزان بودجه کفایت نمی کند و  اعتبارات ما به هیچ عنوان 

کافی نیست؛ چرا که مدارس ما مشکات بسیاری دارد.

* آمار وزارت آموزش و پرورش 
نشان می دهد: ۱۲۰ هزار 

کاس آموزش و پرورش سیستم 
گرمایشی استاندارد ندارد. این 

تعداد کاس درس حدود ۳ میلیون 
و ۲۰۰ هزار دانش آموز را در خود 

جای داده است. بر اساس اعام 
آموزش و پرورش عاوه بر این 

تعداد کاس، ۵۰ هزار اتاق اداری 
آموزش و پرورش هم در کشور با 

بخاری نفتی گرم می شوند! 

در آتش غفلت مثل صبا،مونا، مریم و یکتا یار نبوده است! 
اما بخت را باید با عقل، تدبیر و برنامه ریزی ساخت. 

بیشتر آتش سوزی های مدارس مربوط به بخاری های 
نفتی است که گفته می شود آموزش و پرورش استفاده 
از آن ها را ممنوع اعام کرده اســت. بخاری هایی که در 
سال های گذشته برخی دانش آموزان روستایی جانشان را 
از دست دادند، مثل »سیران یگانه« که در حادثه شین آباد 
در آتش سوخت و فوت کرد، مثل »مراد نارویی« که بر 
اثر خفگی در خوابگاه مدرسه شبانه روزی »چاه رحمان 
نصرت آبــاد« زاهدان جــان باخت،همگی از نوع بخاری 

نفتی بوده اند.
در این ســال ها فصل ســرما برای دانش آموزان در 
مناطق محــروم و دورافتاده فصلی با خاطره های خوب 
نیســت؛ به ویژه این که وزیر آمــوزش و پرورش اعام 
کرده است: »40 تا 42 درصد کاس های ما هنوز وسایل 
گرمایشی اســتاندارد ندارند. البته بخاری های قطره ای 
در سراسر کشور قطع شــده است، اما بخاری های غیر 
اســتاندارد، هنوز در کاس ها اســتفاده می شود که با 
اعتبارات ازم پیش بینی شده در برنامه ششم سعی داریم 

به وسایل گرمایشی استاندارد تبدیل شوند.«
وقتی کلمات بخاری های غیراســتاندارد هنوز در 
کاس های درس روشن هستند را می شنوم، دست هایم 
می لرزد. یعنی باز شاهد چند حادثه دیگر در طی سال 
هایی هستیم که ادعا شده برای تجهیز وسایل گرمایشی 

مدارس تاش خواهد شد؟
بر اســاس آمار وزارت آموزش و پرورش 120 هزار 
کاس آموزش و پرورش سیســتم گرمایشی استاندارد 
نــدارد. این تعداد کاس درس حدود 3 میلیون و 200 
هزار دانش آموز را در خود جای داده اســت. بر اســاس 
اعــام آموزش و پرورش عاوه بر این تعداد کاس، 50 

هزار اتاق اداری آموزش و پرورش هم در کشور با بخاری 
نفتی گرم می شوند! 

بخاری استاندارد در خانه هایشان هم 
نیست

مریم موحدی یک مدیر مدرســه در روســتاهای 
سیســتان در پاسخ به این ســوال که چرا از خانواده ها 
برای خرید بخاری کاسی هزینه جمع آوری نمی شود، 
می گوید: »برخی از خانواده ها در منطقه به قدری فقیرند 
که از پس تامین غذای کودکان خود بر نمی آیند، حال 

ما با چه رویی می توانیم از آن ها انتظار داشــته باشیم 
که به مدرسه هم کمک کنند؟«

وی ادامه می دهد: »برای مثال روســتای تپه کنیز 
یکی از محروم ترین هاست. همین پارسال یک خیریه 
کمک به کودکان 100 دســتگاه بخاری-آن هم از نوع 
بخاری نفتی که نباید اســتفاده شود- به خانواده های 
کودکان روســتا اهدا کرد. تعدادی پرس غذا نیز توزیع 

شد.« 
ایــن فرهنگی از گروه های اردوهای جهادی نیز به 
خاطر فعالیت های مثبت شان تشکر کرده و می گوید: 
»ایــن گروه ها آن قدر بودجه ندارنــد که بتوانند تمام 
روســتاها و نقاط محروم سیستان را پوشش دهند. در 
 این باره باید تبلیغ روی  لزوم فعالیت خیرین کل کشور 

صورت پذیرد و از کل کشور تقاضای همیاری کنیم.« 
خیرین پای محکم تجهیز وسایل 

گرمایشی مدارس
آیت اه ســلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان 
و بلوچســتان معتقد است که سیستان و بلوچستان از 
نظر توســعه مراکز آموزشی دارای تفاوت هایی است که 
گاهاً توجه به مراکز بزرگ باعث فراموش شــدن مراکز 

کوچک شده است.
درراستای تامین امکانات گرمایشی مدارس و اقدامات 

ضرب العجلی به نظر می رسد در حال حاضر تنها می توان 
بر روی فعالیت خیرین مانور داد.

علیرضا نخعی مدیر کل آموزش و پرورش اســتان 
سیستان و بلوچستان در همین باره می گوید: »چهار هزار 
و 500 دستگاه بخاری استاندارد ظرف یک هفته گذشته 
)بعد از حادثه آتش ســوزی مدرسه( در مدارس سراسر 
این استان توزیع شده و هزار دستگاه بخاری استاندارد 

دیگر تا چند روز آینده تحویل و توزیع خواهد شد.«
وی در خصــوص ایمنــی و تامین سیســتم های 
گرمایشی مدارس در ادامه می گوید: »با توجه به همتی 
که در زمینه تامین وســایل و تجهیزات گرمایشی برای 
مدارس این اســتان انجام شده، دیگر هیچ مدرسه ای از 
سیستم گرمایشی غیر استاندارد استفاده نخواهد کرد.«

اعتبارات کافی نیست 
یک کارشناس تعلیم تربیت معتقد است: »در حالی 
که اســتفاده از بخاری های نفتی در کشور منسوخ شده 
و حتی شــرکت های تولید کننده تولید بخاری نفتی را 
متوقف کرده اند، 120 هزار کاس درس کشــور مجهز 
به بخاری نفتی هســتند و حدود 3 میلیون و 200 هزار 
دانش آموز عمدتاً روستایی، در معرض آتش سوزی قرار 
دارند. سیستم برق مدارس نیز اغلب فرسوده و کهنه است. 
اکثر مدارس کشور از نظر سازه و تجهیزات، غیراستاندارد 

و خطرآفرین هستند و هیچ نهاد اداری از جمله سازمان 
نوسازی، خود را مسئول کنترل و نظارت فنی تجهیزات 
نصب شده در مدارس نمی داند. کپسول آتش نشانی در 
گوشه آبدارخانه مدارس یک دکور است و هیچ کس از 
مدیر تا معلم و دانش آموز برای مواجهه با شرایط بحرانی، 
آموزش ندیده اند و دســتورالعملی هم در این زمینه در 

اختیار مدارس نیست.«
درباره این موضوع و بودجه استاندارد سازی تجهیزات 
مدارس، مهراه رخشــانی مهر، معــاون وزیر آموزش و 
پرورش و رئیس سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور 
می گوید: »اتفاق تلخ شین آباد موجب شد مجلس بخشی 
از اعتبارات عوارض گاز را به توســعه و سرعت بخشی به 
استانداردسازی گرمایشی و سرمایشی مدارس اختصاص 

دهــد و همین اقــدام اثربخش موجب شــد در فاصله 
سال های 90 تا 96 حدود 24 هزار مدرسه با 170 هزار 

کاس درس استانداردسازی گرمایشی شود.«
وی می افزاید: »بودجه استاندارد ســازی وسایل 
گرمایشــی و سرمایشــی مدارس به همــراه تجهیز 
هنرســتان ها حدود 250 تا 260 میلیارد تومان است 
که حدود 30 درصدش به تجهیز هنرستان ها می رسد 
و مابقی برای استاندارد ســازی وســایل گرمایشی و 
سرمایشی هزینه می شــود. با این حال ما بارها اعام 
کردیم که این میزان بودجه کفایت نمی کند و اعتبارات 
ما به هیچ عنوان کافی نیســت؛ چــرا که مدارس ما 
مشکات بسیاری دارد. در برخی مناطق به خاطر این 
که گازکشی وجود ندارد، مجبور هستیم از بخاری های 
نفتی اســتفاده کنیم. البته این بخاری ها هم بررسی 
می شود تا از حداقل اســتانداردها برخوردار باشند. با 
این حال ما در برخی  مناطق همچون خوزســتان و 
سیســتان و بلوچســتان به ناچار از بخاری های نفتی 

استفاده می کنیم.«
دومین نوع حوادثی که بخاری های 

مدارس رقم می زنند
وحید شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان 
شرقی می گوید: »به دلیل استاندارد نبودن بخاری گازی 
مدرســه ای در تبریز، 12 دانش آموز دچار گاز گرفتگی 
شــدند. در پی این حادثه دو دانش آموز به بیمارستان 

منتقل شدند.«
وی در ادامه می گوید: »بخاری گازی غیر استاندارد 
در کتابخانه مدرسه ای در محله ولیعصر تبریز حادثه ساز 
شد. عصر امروز 13 دی ماه، بر اثر این حادثه، 12 نفر از 
دانش آموزان در کتابخانه مدرسه ای در خیابان ولی عصر 

تبریز دچار گاز گرفتگی شدند.

 در این حادثه 10 نفر از دانش آموزان توسط اورژانس 
سرپایی درمان شده و دو نفر به بیمارستان انتقال یافتند. 

وضعیت تمامی مسمومان مساعد گزارش شده است.«
مســمومیت با مونوکســید کربن یــا گازگرفتگی 
مسمومیتی است که به خاطر تنفس گاز خطرناک کربن 
مونوکسید ایجاد می شود؛ به این دلیل که اگر دودکش 
یا تهویه یک مکان مســدود باشد، گاز کربن مونوکسید 
منتشــر شــده از موارد مذکور امکان خروج نمی یابد، 
در محیط ساختمان منتشــر شده و سبب مسمومیت 
و در نهایت مرگ می شــود. مرگ بر اثر گازگرفتگی را 
»مــرگ خاموش« می نامند. عایــم گازگرفتگی مانند 
سرماخوردگی است. عائمی مانند سردرد، سرگیجه و 
سوزش چشم. مونوکسید کربن، یک گاز سمی است که 

طعم و بو ندارد.
هشدار استاندارد درباره بخاری های گاز سوز

بخاری گاز سوز و ملحقات آن از جمله شلنگ های 
رابط ، باید دارای عامت اســتاندارد بوده و بر اســاس 
دســتورالعمل های فنی ســازنده نصب و مــورد بهره 

برداری قرار گیرد.
در صورت لزوم و از جمله در مکان های آموزشی ، 
دسترسی اطفال و دانش آموزان به بخاری و سایر اجزا و 
ملحقات آن به نحو مناسبی محدود و آموزش های ازم 

به دانش آموزان داده شود.
همچنیــن بخاری ها بایــد در محل هایی که کف 
و جــداره دیوار هــای آن در برابر آتش مقاوم باشــند، 

نصب شود.
سیستم های کنترلی از جمله ODS و سنسورهای 
خاص، برای حفاظت و ایمن نگاه داشتن مصرف کنندگان 
از خطرات احتمالی بر روی بخاری ها تعبیه شده است. 

لذا از دست کاری و یا قطع آنها اکیدا« خودداری شود.
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  امور مشترکین 
موسسه کیهان

صورتجلسه  اســتناد  به 
عادی  عمومــی  مجمع 
سالیانه مورخ 1397/4/30 
اتخاذ  ذیــل  تصمیمات 
شد: - ســیدمحی الدین 
ســراج به شــماره ملی 
1287651399 به سمت 
بازرس اصلی و غامرضا 
حاتمی مجومرد به شماره 
به  ملی 5519570418 
علی البدل  بازرس  سمت 
برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراانتشار کیهان جهت 
نشــر آگهی های شرکت 
انتخاب گردید. - ترازنامه 
و حســاب ســود و زیان 
شــرکت منتهی به سال 
1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. 
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها
و موسسات غیرتجاری 
شهرستان های استان 
تهران

آگهی تغییرات 
شرکت نرم افزار 

و سخت افزار 
ایران سهامی 

خاص به شماره 
ثبت 6۴۲ 

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱۱6۹۷۲۳

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/7/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمود نجفی اصل به 
شماره ملی 0033843465 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقای حسین نجفی اصل به شماره ملی 0042485266 
به سمت نایب رئیس و آقای قاسم نجفی اصل به شماره 
ملی 0042994357 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت 
حمیدرضا علیرضایی به شماره ملی 0068855915 به 
سمت مدیرعامل )خارج از سهامداران( انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات 
و قراردادها و عقود اســامی با امضــای هر یک اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه اوراق 
عــادی و مکاتبات اداری با امضــاء مدیرعامل یا هر یک 
از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

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

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹

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

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

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸6۳۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳ 

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

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد نسبت به خرید 1500 ست صندلی فرودگاهی )سه نفره با میز( از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید در صورت دریافت اســناد مناقصه به صورت غیرحضوری از طریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir اقدام نمایند. 
و در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری با پرداخت مبلغ 300/000 ریال )سیصدهزار ریال( از طریق دستگاه کارت خوان )POS( مستقر در اداره 

درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به آدرس زیر مراجعه فرمایند.
آدرس تهران - فرودگاه بین المللی مهرآباد - بلوار معراج - ساختمان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 

- اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات - اداره قراردادها. تلفن 61022486

مهلت خرید و دریافت اسناد تا پایان ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 97/10/30 می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 97/11/15 می باشد. 

موضوع فراخوان مناقصه عمومیشماره فراخوان عمومیردیف
1T-ACS-100-97-10-25 خرید  1500ست صندلی فرودگاهی )سه نفره با میز(شماره

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده(
T-ACS-۱۰۰-۹۷-۱۰-۲۵ به شماره

موضوع؛ خرید ۱۵۰۰ ست صندلی فرودگاهی )سه نفره با میز(

اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی(

م الف 3731



پاورقی
Research@kayhan.ir

 غروب 17 دی 56 در پی انتشار مقاله موهن » استعمار سرخ و سیاه« در روزنامه 
اطاعات، جوانان و طّاب وقتی با اهانت به حّجت مسلمانی خود »خمینی« مواجه 
شدند، چنان برآشفتند که بی محابا در مسجد اعظم و صحن مطّهرحرم حضرت 
معصومه )س( در حضــور انبوه زائران روزنامه هّتــاک اطاعات را پاره کردند.

 تکــرار واژه خمینی برای شــاه 
بود  دردناک  کابوســی  منزله  به 
و انتشــار اخبار  مجالس ترحیم 
آقا ســید مصطفی و تکرار مداوم 
سراســر  در  خمینی  امــام  نام 
کشور، شــاه  را هراسان ساخت.

طاب و جوانان مســلمان در فضــای اختناق آمیز دوران 
طاغوت، علی رغم بازداشت و زندان به مبادله و مطالعه کتاب 
و جزوه وکاســت درس و سخنرانی شاگردان و نظریه پردازان 
مکتب فکری حضرت امام خمینی پرداخته، در مسیر ارتقای 
شناخت معارف و مبانی نظری و اندیشه سیاسی اسام ناب و 
استحکام اعتقادی خویش، هّمت گماشته، خود را برای انجام 
تکلیــف الهی مهّیا می کردند. حضرت امام خمینی، از طریق 
شبکه شــاگردان انقابی خویش در شهرهای مختلف کشور 
و در نجف اشــرف، به تبیین معارف و اصول و اهداف انقاب 
اســامی و هدایت پیروان خویش مشغول بودند که صبح روز 
اول آبان 56 با پیکر بی جان آیت اه سید مصطفی؛ فرزند عالم 
و وارســته خود مواجه شدند. موجی از ابراز همدردی با رهبر 
تبعیدی سراسر ایران را فراگرفت و انبوه طرفداران ایشان، در 

ادعــاي  ســناریوي  ج( 
دروغین حملــه مأمورین به 
دفتر پیگیــري امور زندانیان 
و خروج اسناد از دفتر توسط 

مأمورین:
در اواسط شــهریور سال 
جاري، خبري مبني بر حمله 
دفتر  به  مأموران حکومتــي 
پیگیــري امــور زندانیان در 
بسیاري از سایت هاي اینترنتي 
و شبکه هاي ماهواره اي بیگانه 
انقاب منتشر گردید.  و ضد 
در این اخبار اعام گردید که 
مأموران کلیه اسناد و مدارك 
و  به آســیب دیدگان  مربوط 
کشته شدگان را از دفتر خارج 
ادعاي  این  طــرح  نموده اند. 
دروغین به دنبال سناریوهاي 
قبلي دفتر پیگیري )لیســت 
72 نفر کشته و دفن مخفیانه 
این  کشته شــدگان(  اجساد 
تحلیــل را تقویــت نمود که 
نظام بــا جمع آوري اســناد 
و مــدارك مربــوط بــه این 
موضــوع و همچنین اســناد 
مرتبــط با مســئله تجاوز و 
بازداشت شدگان  جنسي  آزار 
)طــرح همزمــان ایــن ادعا 
توســط مهدي کروبي( قصد 
دارد بر وقایع حوادث پس از 
و  گذاشته  سرپوش  انتخابات 
اسناد موجود را معدوم نماید. 

در همین رابطه مســئولین و 
متولیان دفتر پیگیري مبادرت 
به صدور بیانیه مي نمایند، در 
این بیانیه آمده اســت )متن 

کامل بیانیه(:
»احترامــاً به اســتحضار 
عالي مي رساند، مورخ یکشنبه 
 :10 ساعت  حدود   88/6/15
16، عــده اي بــدون رعایت 

ضوابــط قانوني، بــدون ارائه 
مــدرك شناســایي و تنها با 
اســتناد به یك برگ توقیف 
ورود،  دربردارنــده حکم  که 
شکستن درب، توقیف اموال، 
بازداشت اشــخاص و حتــي 
تیراندازي در صورت مقاومت 
بوده است، وارد دفتر کمیته 
پیگیــري شــده و بــا وجود 
درخواست مسئول دفتر براي 
ارائه کارت شناسایي از ارائه آن 
امتناع نموده و مدعي شدند که 
از سوي دادستاني  حکم شان 
صادر شــده اســت و سپس 
مبادرت به ضبط پرونده هاي 
صورت برداري  بدون  موجود، 
و ارائه صورت جلسه نموده اند. 
ازم به ذکر اســت، بیش از 
نام، نام  صد پرونده، شــامل 
خانوادگي، آدرس، تلفن، پست 
الکترونیك، شماره شناسنامه، 
شماره ملي و سایر اطاعات 
به  مراجعه کنندگان  شخصي 
کمیته پیگیري امور زندانیان 
نیروهاي  توســط  انتخابات، 
است،  ناشناس ضبط شــده 

و بــه ایــن ترتیــب امنیت 
مراجعه کنندگان که شــامل 
طیف گسترده اي از شهروندان 
مي باشند به خطر افتاده است. 
همچنین در پرونده هر یك از 
این افراد خاصه اي از آنچه بر 
آنها رفته اســت، شامل شیوه 
نگهداري،  محل  بازداشــت، 
شــیوه شــکنجه و احیاناً نام 

افرادي که مبادرت به شکنجه 
کرده اند که در برخي از موارد از 
افرادي شاخص مثل بازپرسان 
دادگاه امنیت، و برخي دیگر 
ثبت گردیده که متأسفانه هم 
اینك ضبط شده است. با توجه 
به وظیفه وکا در حفظ اسرار 
شخصي موکلین، و با تأکید بر 
همگي  پرونده ها،  این  این که 
مربــوط به بخــش حقوقي 
کمیته پیگیري زندانیان بعد 
از انتخابات مي باشد که توسط 
وکاي پایه یك دادگســتري 
مي گیرد،  قرار  پیگیري  مورد 
تأکید مي شــود این اقدامات 
با اظهــارات مقامات مختلف، 
مبني بر تضمین امنیت افرادي 
که تحت شکنجه قرار گرفته اند 
مغایرت دارد و هم اینك امنیت 
این افراد، در خطر مي باشد«.

کمیته پیگیري امور 
زندانیان انتخابات

متهم درخصوص طرح این 
ادعاي دروغین اقرار داشته:

»... بعــد از اینکــه قضیه 
ســعیده پورآقایي هم به آن 
ترتیب صورت گرفت، تصمیم 
گرفتــم دفتــر را بــا گفتن 
جمع آوري شدن اسناد توسط 
به طور کلي  ناشناس،  عده اي 
به فعالیت دفتر خاتمه بدهم 
چون حالم از شرایط به وجود 
آمــده به هم خــورده بود...«. 

)جلسه هفتم(
وي در ادامه بیان داشــته 

است:
»... وقتي من از دفتر خارج 
شــدم دفتر باز بــود و همه 
بودنــد ولي وقتي آمدم دیدم 
همــه رفته اند و درب بســته 

اســت اصًا فکر اعام چنین 
مسئله اي از همین جا شکل 
گرفــت، اول فکــر کردم که 
واقعاً به دفتر حمله شده چون 
دفتر هیچ وقت ساعت 2 بسته 
تا ساعت  نمي شد. ما معمواً 
7 در دفتر حضور داشــتیم. 
بسته،  درب  با  مواجه شــدن 
اول این تصور را به ذهنم زد. 
وقتي دیدم درب پلمپ نیست 
از همان جا زنگ زدم به آقاي 
الویري که دفتر تعطیل شده 
اســت و به آقاي بهشتي هم 

گفتم...«.
متهم در ابتداي تحقیقات 
با ادعــاي دروغیــن معدوم 
نمودن اســناد دفتر پیگیري 
قصد پنهان نمودن این اسناد 
را داشــته، وي در این رابطه 

اظهار نموده:
»... بخشــي از اســناد را 
معدوم کردم، پس از تعطیلي 
دفتر، البته ممکن است بخشي 
از آنها که کپي شده در اختیار 
وکاي دفتر و آقاي بهشتي و 

الویري باشد...«
در ادامه تحقیقات، متهم 
به محل اختفاي اســناد یاد 
شــده که در منزل احدي از 
دوستان ایشان بوده اقرار و با 
هماهنگي صاحب منزل اسناد 
این  مربوطه کشف مي گردد. 
اسناد شامل اسامي و اظهارات 
تعدادي از آســیب دیدگان و 
بازداشت شدگان حوادث پس 
از انتخابات مي باشد که طرح 
و انتشــار هدفمند هر یك از 
آنها در فضاي رسانه اي تبعات 
منفي تبلیغاتي براي نظام به 

دنبال خواهد داشت.

بعــد از اينکــه قضیه ســعیده پورآقايــي هم بــه آن ترتیب 
صورت گرفــت، تصمیــم گرفتم بــا گفتن جمع آوري شــدن 
اســناد توســط عده اي ناشــناس، بــه فعالیت دفتــر خاتمه 
بدهم چــون حالم از شــرايط به وجود آمده به هم خــورده بود.

مقیســه در ابتداي تحقیقــات با ادعاي 
دروغین معدوم نمودن اسناد دفتر پیگیري 
قصد پنهان نمودن اين اسناد را داشته است.

طوفان در جزیره ثبات آمریکا
   مروری کوتاه بر زمینه های شکل گیری حماسه1۹ دی1۳56 - بخش دوم

حالم از آن شرایط به هم خورده بود
مقیسه در واکنش به انبوه ادعاهای دروغین مطرح شده توسط دفتر پی گیری زندانیان:

تمامی اقشار مردم قم، دهان به دهان منتشر شد. حّتی طّاب 
پرجنب و جوشــی که با ورزش هــای رزمی و پیاده روی وکوه 
نوردی، از چابکی و آمادگی بدنی برخوردار بودند و غالبا دارای 
پرونده و سابقه بازداشت بودند مثا و در چنین مواقعی پس از 
سردادن شعار علیه شاه، با شیوه   بزن در رو، آسایش مأموران 
شهربانی و ساواك را ســلب می کردند؛ علی رغم دستیابی به 

12   بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت
حمل پاکارد درخواست آزادی زندانیان سیاسی و شعار »اه 
اکبر« به دفاع ازکرامت انسانی و اسامی زن ایرانی برخاستند 
و اّدعای »حقوق بشــر« کارتر و »آزادی زن« مّدعایی شاه را 

به چالش کشیدند.
7 روز پس از بزم شومی که اهریمنیان به سامتی یکدیگر 
جام بر جام زدند و براثر نشئه توّهم زا، کارتر سرخوش ازرؤیای 
جزیرة ثبات، آرزوهای دور ودراز ِغارت درسر می پروراند و شاه 
سرمسِت غرور و قدرت، در صدد برآمد با اتّکا به قدرت تحکیم 
یافته از لطف ارباب، با اســائه ادب به حضرت امام در جراید، 
تحکیم قدرت خود را به رخ امام و مردم کشــد و عقده گشائی 
کند. غروب 17 دی 56 در پی انتشار مقاله موهن » استعمار سرخ 
و سیاه« در روزنامه اطاعات، جوانان و طّاب وقتی با اهانت به 
حّجت مسلمانی خود »خمینی« مواجه شدند، چنان برآشفتند 

که بی محابا در مســجد اعظم و صحــن مطّهرحرم حضرت 
معصومه )س( در حضور انبوه زائران روزنامه هّتاك اطاعات را 
پاره کرده، با طنین فریادخمینی خمینی خدانگهدار تو، بمیرد 
بمیرد دشمن خونخوار تو، عزم قاطع خود را برای تعطیل نمودن 
درس و تدریس و َمدرس و بحث و مباحثه درحوزه علمّیه قم 
و حرکت توأم با سکوت به سمت بیوت مراجع؛ به منظور ادای 
احترام به امام خمینی و پشــیمان نمودن شــاه از یاوه گوئی، 
اعام  و با فوریّت فوق تصّور، مراجع عظام و مدّرسین محترم 
حوزه را از تصمیم خود مّطلع کردند. خبر »راهپیمائی سکوت« 
به ســمت بیوت مراجع، به نحو شگفتی از اوائل شب در بین 

سوگواری مرحوم آقامصطفی پس از شنیدن نام امام خمینی، 
با فرستادن صلوات های مکّرر، مجلس را از شور انقابی آکنده 
می ســاختند و در پایان مراسم، با سردادن شعار، شّدت عاقه 
خود را ابراز می کردند. تکرار واژه خمینی برای شــاه به منزله 
کابوســی دردناك بود و انتشار اخبار  مجالس ترحیم آقا سید 
مصطفی و تکرار مداوم نام امام خمینی در سراسر کشور، شاه  
را هراسان ساخت. از یك سو شعار حقوق بشرکارتر و پز فضای 
بازسیاسی در ایران، اختیار واکنش در برابر خروش مردم را از 
شــاه سلب کرده بود و از سوی دیگر، وحشت از خیزش نسل 
گهواره های 15 خرداد، که افکارشــان از مکتب امام خمینی 
الهام یافته، شــخصّیت وجودی شان از مطالعه  کتب و ارتباط 
با فرهیختگانی چون اســتاد مطّهری، آیت ا ه بهشتی، آیت اه 
خامنه ای، دکترشریعتی، محّمد رضا حکیمی، جال آل احمد، 
جال الدین فارسی و متفّکران همسو با انقاب اسامی، شکل 
گرفته بود و برای نقش آفرینی در بزنگاه های مهّم نهضت اسامی 
و درگیری با رژیم ستمشاهی خود را مهّیا ساخته بودند، در22 
آبان 56  شــاه را عازم آمریکا ساخت. محافل اقتصادی آمریکا 
وکارتل های بزرگ پرداخت کننده  هزینه های تبلیغاتی جیمی 
کارتــر رئیس جمهور وقت آمریکا، وی را تحت فشــار قرداده 
بودند تا از وابستگان آمریکا در اوپك بخواهد از افزایش قیمت 
نفت جلوگیری کنند. شــاه در 25 آبان درکاخ سفید، قبل از 
ضیافت شام در کنفرانس مطبوعاتی، مخالفت خود را با هرگونه 
افزایش قیمت نفت اعام کرد و در قبال آن، فشار ایجاد فضای 
باز سیاسی و رعایت حقوق بشرکاهش یافت و در 9 دیماه 56، 
کارتر برای تحکیم موقعّیت شاه وارد ایران شد و به وی احساس 
قدرت را القا کرد. کارتر در بزم اهریمنی نیاوران، سرمســتانه 
گفت: »ایران تحت رهبری عالی شاه جزیره ثبات وآرامش، در 
یکی از طوفانی ترین مناطق جهان اســت.« براساس داده های 
ساواك و ارزیابی های سازمان های جاسوسی، پیش بینی می شد؛ 
ایران تا سال های طوانی »جزیره ثبات« و عرصه تاخت و تاز 
و غارت گاه انرژی و پایگاه جاسوسی آمریکائی ها علیه شوروی 

و حیاط خلوت کفتارهای اسرائیل است.
7 روز پس از یاوه ســرایی کارتر، زنان مشهدی پیرو امام 
خمینی، در روز17 دی 56 ؛ سالروز کشف حجاب رضا شاه، با 

تصويری از ضیافت شام محمدرضا پهلوی به مناسبت حضور جیمی کارتر در ايران دی ماه 1۳56؛ 
کارتر در اين ضیافت ايران را جزيره ثباتی در طوفان منطقه خواند

کوکتل مولوتف های انفجاری پرقدرت بدون فتیله،که به محض 
برخورد به هدف منفجر می شد، هیچ دّکه پلیس و بانکی را به 
آتش نکشیده، حّتی از هدف قراردادن شعبه حزب رستاخیزکه 
فقط دو نگهبان داشــت و به آتش کشیدن آن موجب تقویت 
روحیه مردم می گشــت، خودداری ورزیدند و تحت تأثیر یك 
کشش درونی، به صورت شگفتی مّتفقاً به سمت راهکار واحدی 
می رفتند و هیچ تدبیری به جز » راهپیمائی سکوت « به سوی 
بیت مراجع را برنمی تافتند. آنان که درآن شرایط خاص، خود 
را مخاطب »اَِعُظُکم بِواِحَده اَن تَُقوموا لِللّه« و برگزیده »َوجاِهُدوا 
فِی اهِ َحَقّ ِجهاِده ُهَو اجَتباُکم « تشخیص می دادند، مصداق 

محسن حسینی نهوجی

» اِذا ُدُعواِ الَی اهِ َو َرُســولِهِ لَیحُکَم بَیَنُهم اَن یَُقولُوا َســِمعنا َو 
اََطعنا«  قرارگرفتند و خدا راه های خود را به آنان نشان داد. » 

َو اّلَذیَن جاَهُدوا فینا لََنهِدیََنُّهم ُسُبلَنا«
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت  
حضرات آیات و مدّرسین محترم، وحید خراسانی، سبحانی، 
مکارم، یزدی، مؤمن، طاهری خّرم آبادی، مشکینی، محمدی 
گیانی، که تحت سیطره یك اراده غیبی، وسیله اجرای مشّیت 
الهی بودند، نیمه شــب 17دی 56  با پیگیری آقای موسوی 
تبریزی، به تکاپو افتادند و در جلسه بیت آیت اه نوری حضور 
یافتنــد. برخی از آیات با تعطیل کردن درس ها چندان موافق 
نبوده، ترجیح می دادند علما و اســاتید حوزه در پایان دروس 
خود، ضمن دفاع از شخصّیت و جایگاه امام خمینی، به تهّیه و 

چاپ مقالة کذائی اعتراض کنند. برخی از آیات نیز که با مراجعه 
برخی از طّاب درجریان تصمیم قطعی طاب قرار گرفته بودند، 
پیشنهاد تعطیل کردن کلّیه دروس در روز 18 دی و حمایت 
اســاتید از امام خمینی و بیان اعتراض به انتشار مقاله موهن 
در پایان درس ها در روز 19دی را مطرح کرده بودند. به نقل 
از آقای موســوی تبریزی؛ با تصویب پیشنهاد دّوم، چندتن از 
حاضران عهده دار مّطلع نمودن حضرات آیات گلپایگانی، نجفی 

مرعشی و شریعتمداری شده بودند.
محاسن تدبیر »راهپیمائی سکوت« 

 ـ در شرایطی که 7 روز پیش کارتر داعیه دار حقوق بشر، 
ایران را جزیرة ثبات نامید و شــاه نیز مّدعی ایجاد فضای باز 
سیاسی بود، رژیم در مقابل » راهپیمائی سکوت« بدون هرگونه 
پاکارد و عکس، دستاویز نداشت و در مقابل عمل انجام شده 
قرار می گرفت و تا زمان به دســت نیــاوردن بهانه، مجبور به 

تحّمل آن بود.
 ـ با حضور بدون شــعار در بیوت مراجع، رژیم برای تحت 

فشار قراردادن مراجع بهانه ای نداشت.
ـ مقلّــدان هر مرجع با مشــاهده مســالمت آمیز بودن 
راهپیمائی، ترغیب به حضور در بیت مرجع تقلید خود می شدند 
و بدیــن ترتیب پس از هر بیت، جمعّیت راهپیمایان افزون تر 

از بیت قبلی می شد.
ـ مراجعی که برای حفظ حوزه و جان مردم، خواهان بهانه 
ندادن به دســت رژیم بودند، با مشــاهده مسالمت آمیز بودن 
راهپیمائــی وعدم تعّرض دژخیمان، بــا تجّمع در بیوت خود 
مخالفت نکرده، بستر توسعه جنبش سکوت را فراهم می کردند.
ـ راهپیمائی سکوت، مناسبتی با فضای باز و آزادی سیاسی 
نداشت و بستن دهان و سکوت در جامعه ای که استبداد، آن را 
فضای باز سیاسی می نامد، دارای پیام پارادوکسی بودکه بازتاب 

تبلیغاتی مطلوبی برای رژیم نداشت.
ـ افزایش مستمر جمعّیت راهپیمائی سکوت، موجب تسّری 
این حرکت به سایر شهرستان ها و مشارکت مقلّدین مراجع در 

این جنبش می گشت. 
ـ این حرکت به منزله حمایت از امام و مخالفت با شاه، و 

موجب پیشبرد اهداف نهضت بود.

صفحه 6
شنبه 22 دی ۱۳۹۷

5 جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۹8

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 

زیــر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدماتی 

از جملــه واردات و صادرات، انجام امــور بازرگانی، راه اندازی کارخانه، 

ساخت و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کیت های آزمایشگاهی، 

مواد مصرفی آزمایشگاه آندرولوژی و امبریولوژی، راه اندازی آزمایشگاه و 

انجام کلیه اموری که برای پیشبرد اهداف شرکت مفید باشد. درصورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران - شهرســتان تهران 

- بخش مرکزی - شــهر تهران - محله شهرآرا - بزرگراه شهید دکتر 

چمران - کوچه ادن - پاك 5 - طبقه پنجم - واحد 10 کدپســتی 

1441674191 ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 

1000/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یك از شرکا خانم 

مهرناز آجورلو به شــماره ملی 0015783316 دارنده 50/000/000 

ریال سهم الشــرکه خانم الهام آرام به شــماره ملــی 0073518506 

دارنده 5000/000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم مهرناز 

آجورلو به شــماره ملی 0015783316 و به سمت مدیرعامل به مدت 

نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیره به مــدت نامحدود خانم الهام 

آرام به شــماره ملی 0073518506 و به ســمت رئیس هیئت مدیره 

به مــدت نامحدود دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و 

تعهدآور شرکت از قبیل چك، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و 

همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه 

کثیراانتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارسیان ژن رازمان 
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/25 به شماره ثبت 5۳2۷۹5 به شناسه ملی ۱۴۰۰۷8۹5۹8۰ 

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

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی«
برابر آراء صادره از هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان

1. آقای عبدالحســین مشعلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 5185 صادره از دشت آزادگان به 
شــماره ملی 1988086566 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت دوازده هکتار 
معادل یکصدوبیســت هزار مترمربع در قســمتی از پاک 55 باقیمانده بخش 9 اهواز خریداری 
شــده که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک به صورت 

رسمی بنام متقاضی )مالک رسمی( داشته، محرز گردیده است. 
2. آقای سعید مشعلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 19403 صادره از دشت آزادگان به شماره 
ملی 1987643585 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت دوازده هکتار معادل 
یکصدوبیســت هزار مترمربع در قسمتی از پاک 55 باقیمانده بخش 9 اهواز خریداری شده که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک بصورت رسمی بنام 

متقاضی )مالک رسمی( داشته، محرز گردیده است.
3. آقای محمدسعید مشــعلی فرزند رحیم به شماره شناسنامه 1156 صادره از دشت آزادگان به 
شــماره ملی 1989769365 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت دوازده هکتار 
معادل یکصدوبیســت هزار مترمربع در قســمتی از پاک 55 باقیمانده بخش 9 اهواز خریداری 
شــده که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک به صورت 

رسمی بنام متقاضی )مالک رسمی( داشته، محرز گردیده است.
و لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود درصورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول پنج شنبه 97/10/6              تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 97/10/22

اکبر افشین 
5/2483م/الف رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک اهواز

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«
برابر رای شماره 139760317001003442-97/9/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضی آقای علی دغاغله فرزند عزیز به شماره شناسنامه 2380 صادره از اهواز به شماره ملی 175132655 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 241/40 مترمربع در قسمتی از پاک 7 بخش 8 اهواز خریداری 
شــده که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از آقای عزیز دغاغله 
)مالک رسمی( که طی ارائه قولنامه عادی بنام متقاضی انتقال یافته محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 97/10/6                تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 97/10/22

اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک اهواز 5/2479م/الف

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139760309008000454-97/9/15 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله به شــماره شناسنامه 884 صادره 
از آوج در یــک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 8141/55 متر مربع واقع 
در روستای دشــتک پاک 84 اصلی در بخش ده قزوین خریداری از مالک 
رسمی آقای اسداله علی ویردی فرزند نعمت اله برابر سند 92/11/23-25078 
دفتر خانه 42 بوئین زهرا محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/22       تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/8
صمد قدیم آبادی
رئیس ثبت اسناد و اماک آوج

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139760309008000456-97/9/15 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله به شــماره شناسنامه 884 صادره از 
آوج در یــک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 10766/47 متر مربع واقع در 
روستای دشتک پاک 84 اصلی در بخش ده قزوین خریداری از مالک رسمی 
آقای اســداله علی ویردی فرزند نعمت اله برابر سند 25078-92/11/23 دفتر 
خانه 42 بوئین زهرا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/22        تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/8
صمد قدیم آبادی
رئیس ثبت اسناد و اماک آوج

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به اســتناد پرونده کاسه 971089 احکام حقوقی محکوم 
علیه شــرکت گازرســانی به مدیرعاملی آقای سرگلزایی 
محکوم اســت بــه تخلیه یک بــاب مغــازه و پرداخت 
18/000/000 ریال بابت اجور معوقه و مبلغ 1/417/000 
ریال بابت هزینه دادرسی با توجه به اجرای دستور تخلیه و 
عدم حضور خوانده، پس از تحویل مغازه اموال داخل ملک 
نیــز وفق ماده 45 قانون اجــرای احکام مدنی به خواهان 

تحویل گردید.
با توجه به عدم پرداخت محکوم به توســط محکوم علیه، 
محکوم له جهت اســتیفای حقــوق خود بــدوا تقاضای 
کارشناسی و مزایده اموال منقول را نموده لذا وفق ماده 45 
قانون اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته می شود و پس 
از تشریفات قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری 
به شــرح ذیل 196 قلم کاا به ارزش 2/450/000 تومان 

مورد ارزیابی قرار گرفته است.
1- تابلو سردرب 20/000 تومان 2- سیستم رایانه شامل 
کیس و مانیور و بلندگو 300/000 تومان 3- یک دستگاه 
جوشــکاری 600/000 تومان 4- دو عدد میز کار فرسوده 
200/000 تومان 5- ســه عدد صندلــی 60/000 تومان 
6- لوازم روی میز لوازم تحریر فرســوده 50/000 تومان 
7- گوشــی نوکیا m2 فرسوده فاقد سیم کارت 100/000 
تومان 8- چای ساز فرسوده 30/000 تومان 9- میز عسلی 
شیشه ای 50/000 تومان 10- مقداری نبتون و کاغذ فاقد 
قیمت 11- چند تیکه لوله 40/000 تومان 12- دســتگاه 
پمپ باد کوچک 300/000 تومان 13- مقداری وســایل 
فرسوده لوله و شیلنگ 30/000 تومان 14- فرقون کهنه 
50/000 تومان 15- صندوق وسایل و ابزار 70/000 تومان 
16- یک تانکر پاستیکی کوچک 150/000 تومان 17- 
یک دســتگاه لوله خم کن 400/000 تومان 18- مقداری 
فاکتور و کاغذ فاقد قیمــت 19- تابلوی کمک های اولیه 

خالی فاقد قیمت
با عنایت به موارد فوق در تاریخ 1397/11/10 از ساعت 9  
الی 11 در محل دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع شــماره 
3 شــورای حل اختاف زاهدان با حضور نماینده محترم 
دادستان و محکوم له مزایده گذاشــته خواهد شد، مزایده 
از قیمتی که ارزیاب تعیین نموده شــروع و خریدار کسی 
است که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 درصد مبلغ 
بــه مزایده فی المجلس و الباقی ظــرف مدت یک ماه در 
راســتای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی اخذ خواهد 
شد، چنانچه برنده مزایده ظرف یک ماه کل مبلغ مزایده را 
به حساب سپرده دادگستری واریز ننماید 10 درصد مزایده 
پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط خواهد 
شــد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت 
تشــریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 129 اجرا خواهد شــد به استناد ماده 
131 قانــون اجرای احکام مدنــی در صورت نبود خریدار 
طلبــکار نیز می توانــد در قبال طلب خــود از اموال مورد 

مزایده قبول نماید.
سلطانی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی 
مجتمع شماره ۳ شوراهای حل اختاف زاهدان

م الف 2008

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139760309008000455-97/9/15 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله به شــماره شناسنامه 884 صادره 
از آوج در یــک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 7335/04 متر مربع واقع 
در روستای دشــتک پاک 84 اصلی در بخش ده قزوین خریداری از مالک 
رسمی آقای اسداله علی ویردی فرزند نعمت اله برابر سند 92/11/23-25078 
دفتر خانه 42 بوئین زهرا محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/22        تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/8
صمد قدیم آبادی
رئیس ثبت اسناد و اماک آوج

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای رضا ماکنالی فرزند کرم

خواهان خانم زهرا میرچناری فرزند محمدهادی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای رضا ماکنالی فرزند کرم به خواسته گواهی عدم 
امکان سازش به درخواست زوجه )به لحاظ عسر و حرج( مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986420301293 
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/16 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان اندیمشک 
مهرپیما

آگهی تغییرات شرکت بولود سفید سهامی خاص 
به شماره ثبت 225۰ و شناسه ملی ۱۰22۰۰5۴۹8۰ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/08/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- آقای غامحســین غنی دل یورقانلو)2752611498( بعنوان 
عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدرحیم بدرمیران کوه کمر 
)2751089641( بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شــهرام راد 
اصــل )2830725182( بعنوان عضو هیئت مدیره به مدت دو ســال تعیین 
و انتخاب شــدند. 2- امضای کلیه اســناد مالی، چک ها، قراردادها و اسناد 
تعهــدآور و کلیه اوراق عــادی و اداری به تنهایی بــا رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و اماک

 استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه 
شناسه نوبت چاپ: 365204                             شناسه آگهی: )337523(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان هواشناسی ارومیه  
شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۱۹8 و شناسه ملی ۱۰22۰۱۱۳۳26
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/4 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
شناسه آگهی: 338789                                             شناسه نوبت چاپ: 360505

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته اداره خاک شناسی 
و حاصلخیزی خاک ارومیه به شماره ثبت ۷65 و شناسه ملی ۱۴۰۰۳268522

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1397/8/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- ترازنامه و سایر صورت های مالی ســال 96 تصویب شد. 2- مجید صداقت پیشه به شماره ملی 
2750388074 به ســمت بازرس اصلی و خانم ملیحه همایونی فر به شماره ملی 2755636793 به سمت 

بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
شناسه آگهی: )339955(                                                                شناسه نوبت چاپ: 367717

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عارف روضان پور
خواهان خانم فاطمه روضان پور فرزند عارف با وکالت حســن مریدی دادخواســتی به طرفیت خوانده 
آقای عارف روضان پور به خواســته اذن در ازدواج مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
کاســه 9709986420301374 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اندیمشک ثبت و وقت 
رســیدگی مورخ 1397/11/27 ساعت 11:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان اندیمشک- مهرپیما

نظر به اینکه نســبت به ششــدانگ پاک 9/5024 ســند مالکیت به نام 
صفی اله طاهری صادر و تســلیم گردیده و پــاک مذکور تفکیک طبقاتی 
شــده و کلیه فروعات به غیر از پــاک 8275 فرعی به غیر منتقل و منجر 
به صدور سند مالکیت شــده و پاک های 8275 و 8283 برابر نامه دادگاه 
به غیر منتقل خواهد شــد و دستور صدور سند مالکیت به نام وراث صفی اله 
طاهری صادر شــده است لذا بدین وســیله به وراث مذکور اباغ می گردد 
ظرف مدت ده روز نســبت به تسلیم ســند مالکیت اولیه به این اداره جهت 
ابطال اقدام نمایند در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت اولیه ابطال 

علی زیوری حبیبیو اسناد جدید صادر خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه ۱ 
شهرستان همدان

آگهی اباغ تسلیم سند مالکیت

۳8۳۹ م الف
دفتر شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان کبودرآهنگ 
الهی منش

نظر به اینکه یک دستگاه خودرو تویوتا وانت تانکر 
j75 فاقد پاک به شماره موتور 0111473 با ظن 
به قاچاق توقیف گردیده اســت لذا اخطار می گردد 
مالک خودرو ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار این 
آگهی جهت ارائه دفاعیات در شــعبه اول تعزیرات 
حکومتی شهرســتان کبودرآهنگ حضور یافته و 
پیگیری نماید در غیر این صورت نســبت به ضبط 

خودرو و اعمال مجازات اقدام خواهد شد.

احضاریه تعزیرات حکومتی
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یادداشت خبرنگارکوتاه از شهرستان ها

دوهزار و 121 طرح عمرانی روستایی، آموزش، اشتغال، 
بهداشــت و درمان هدیه رهبر معظــم انقاب به مردم 
سیستان و بلوچستان توسط قرارگاه قدس جنوب شرق 

کشور به بهره برداری رسید. 
معاون اقتصادی و مردم یاری قرارگاه قدس جنوب شــرق 
کشــور در حاشــیه این مراسم گفت: آبرســانی به 34 روستا، 
راه اندازی 30 پنل خورشــیدی پنج کیلو واتی، 22 خانه عالم، 

72 خانه محروم غیر مدد جو، 792 مســکن ویژه کمیته امداد 
امام خمینی، 35 مدرسه، تکمیل و بازسازی 41 مدرسه و حفر 
و تجهیز 33 حلقه چاه کشــاورزی مهم ترین طرح های افتتاح 

شده را تشکیل می دهند.
سرهنگ شهرام اسکندری نسب افزود: همچنین ساخت 150 
کیلومتر فیبرنوری از دیگر طرح های مهم افتتاح شده سیستان 

و بلوچستان است.

وی افزود: عملیات ساخت طرح های افتتاح شده در سیستان 
و بلوچستان از سال گذشته با اعتبار افزون بر 560 میلیارد ریال 

آغاز شد ه بود.
معاون اقتصادی و مردم یاری قرارگاه قدس جنوب شرق کشور 
تاکید کرد: همزمان با آیین بهره برداری از دوهزار و 121 طرح 
عملیات ســاخت افزون بر پنج هزار و 600 طرح عمرانی همراه 

با 919 واحد مسکن مددجویی در این استان آغازشده است.

پای صحبت مردم

خطر در کمین مسافران
جاده نکا به ایی بخش هزارجریب از محور سه راه بندبن به صفر 
میان و ادامه آن تا پل نرسیده به شیرکا همه ساله در فصل بارندگی 
و برف بر اثر رانش مســدود می شــود. اگر این جاده پرخطر اساسی 
درســت نشود و دیواره آن احداث و یا ایروبی نشود مطمئنا زمانی 
با حرکت زمین خودروهای درحال تردد این جاده را با سرنشینانش 

دفن خواهد کرد. 
از مدعی العموم انتظار اســت به جاده باریک مســیر نکا به ایی 
سرکشی کرده و خطراتی که در انتظار مسافران جاده به کمین نشسته 

است را ببیند و جلوی اتفاقات ناگوار را قبل از وقوع حادثه بگیرد.
ساری - قربان نوروزی

 مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: در 
زمان حاضر 79 درصد از مخزن 695 میلیون متر مکعبی سد 
رئیســعلی دلواری به عنوان منبع اصلی تامین آب نخیات 

دشتستان خالی است.
شــاهپور رجایی افزود: به دلیل کاهش بارش ها، سد رئیسعلی 
دلواری شرایط مناسبی ندارد و امید می رود با بارش مناسب و همت 

کشاورزان در مدیریت آبیاری با شرایط موجود سازگار شویم. 
وی کوچک شدن آبخوان های غیرساحلی، افزایش غلظت اماح و 
شوری آب و پیشروی سفره آب شور و لب شور را از مهم ترین تهدید 

کیفیت منابع آب در استان بوشهر عنوان کرد. 
رجایی ادامه داد: براساس بررسی ها، میانگین بارندگی 10 ساله 
استان بوشهر نسبت به بلندمدت، 22 درصد کاهش نشان می دهد. 
وی یادآور شــد: این استان در ســال آبی 96-97 با کمبود57 

درصدی نسبت به دراز مدت روبه رو بوده است. 
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر گفت: این 
در حالی است که به دلیل کاهش بارش ها، رودخانه های اصلی استان 
در دوره 10 ســاله نسبت به دراز مدت، کاهش آورد 47 درصدی را 

تجربه می کنند.

تبریز- خبرنگار کیهان:
شــهردار تبریز گفت: با هدف ساماندهی 
حاشیه نشــینی شــهرداری تبریز 440 واحد 
مسکونی در بافت حاشیه نشینی »شهرک ارم« 

احداث می کند.
ایرج شــهین باهر افزود: این طــرح در 23 هزار 
مترمربع ساخته می شود و تا پایان سال 98 به اتمام 

می رسد.
وی تصریح کرد: برای نخســتین بار در کشــور 
شــهرداری بدون اســتفاده از ردیف بودجه دولتی، 

واحدهای مسکونی مزبور را احداث می کند.
شهین باهر که در جریان حضور در منطقه 
حاشیه نشین شهر سخن می گفت اظهار داشت: 
باید در حاشیه نشین های تبریز واحدهای مقاوم 
و ضدزلزله ســاخته شــود و در طرح فوق نیز 
شهرداری منطقه 10، سازمان عمران و توسعه 
آذربایجان و خانه سازی پیش ساخته آذربایجان 

فعال هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
گفته، 2596 کاس در استان کرمان هیچ کدام 
از تجهیزات گرمایش را ندارند و گرمای آنها با 

عاءالدین تامین می شود.
احمد اسکندری نسب در جلسه شورای آموزش 
و پــرورش اســتان کرمــان توضیــح داد: از 4768 
فضــای آموزشــی 2943 کاس دارای بخاری گازی 
غیراستاندارد هستند و 1958 مورد بخاری نفتی دارند.

اســکندری نسب با اشــاره به نیاز حدود 150 
میلیارد تومانی برای تامین سیســتم گرمایشــی 
استاندارد مدارس استان ادامه داد: با توجه به تراکم 
دانش آموزان در برخی مناطق از جمله شــهرهای 
بزرگ، در مرکز شــهر کرمان، مدارس دوشــیفته 
هســتند که در کیفیت آموزشی جایگاهی ندارند و 

باید فکری بشود.
اسکندری نسب با اشاره به بهره برداری از 250 
کاس درس در دهه فجر امســال در استان کرمان 
عنــوان کرد: 77 پروژه آمــوزش و پرورش در دهه 
فجر در سطح استان، افتتاح و کلنگ زنی می شوند.

وی با اشــاره به فضاهای آموزشی غیراستاندارد 
اســتان بیان کرد: در سطح اســتان 612 مدرسه 
تخریبــی داریم و در شهرســتان های مختلف و به 
ویژه شهرهای پرجمعیت نیاز به احداث 361 مدرسه 

بابل- خبرنگار کیهان: 
بیمار مرگ مغزی در بابل با اهدای اعضای بدن خود جان 

3 نفر را نجات داد.
مرحوم حســن خاتمیان 52 ســاله اهل بابل که به دلیل سانحه 
رانندگی در شهرک کاظم بیگی بابل به بیمارستان شهید بهشتی منتقل 
شده بود، علی رغم تاش پزشکان و پرسنل-ICU جراحی، دچار مرگ 
مغزی شد که با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران منتقل شد.
اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل دو کلیه و کبد به 3 نفر 

حیات دوباره بخشید.
اهدای اعضای بدن مرحوم حسن خاتمیان دهمین مورد اهدای 

عضو دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال جاری بوده است.

خرم آباد - خبرنگار کیهان:
اســتاندار لرســتان در جلســه کمیته 
گردشگری و ستاد اجرایی سفر استان گفت: 
اخیر  در سال های  استان  گردشگری  صنعت 
دچار تحول شــده و تاش برای رونق هرچه 

بیشتر این صنعت آغاز شده است.
سیدموســی خادمــی با بیان اینکــه مناظر و 
سایت های گردشــگری به ویژه آبشارهای اطراف 
شهرســتان خرم آبــاد در اولویــت رونــق صنعت 

گردشگری قرار دارند.
استاندار با ابراز تاسف از روند کند دستگاه های 
مختلف در حوزه صنعت گردشگری و ابراز نارضایتی 
از آنچه در اســتان انجام شده است، افزود: بخشی 
از کار به محدودیت های مالی این ســال ها مربوط 
می شود و به دستگاه ها تاکید کردیم که در این چند 
ماه باقیمانده تا پایان سال جدی تر پای کار بیایند.

خادمی گفت: قرار است با کمک بخش خصوصی 
و افزایــش اعتبارات دولتی و کمک اهالی در آینده 
نزدیک اقدامات خوبی در حوزه گردشگری ازجمله 
سایت های گردشــگری به خصوص بیشه، نوژیان، 
گریت و وارک که مورد اســتقبال گردشگران است 

انجام شود.
اســتاندار با تاکید بر بهبود وضعیت سایت های 
گردشگری اســتان برای جذب هرچه بیشتر مردم 
گفت: درصورت نیاز به تامین اعتبار، مشــکل مالی 
سایت گردشگری آبشار بیشه از محل اعتبارات بنیاد 

مسکن تامین می شود.

کیش- خبرنگار کیهان: 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
و ویژه اقتصادی گفت: نهاد بورس بین الملل در 
اقتصادی و تصویب  صورت موافقت کمیسیون 
نهایی هیئت دولت بــه عنوان پنجمین بورس 

کشور در جزیره کیش مستقر می شود.
»مرتضــی بانک« گفت: آئین نامــه این بورس با 
هماهنگی سازمان بورس تدوین و به تصویب شورایعالی 
بورس رســید و پس از تصویب بانک مرکزی تقدیم 

دولت شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه 
کرد: بورس بین الملل، در کنار بورس تهران، فرابورس، 
بــورس انرژی و بورس کاا - پنجمین بورس کشــور 
خواهد بود و نهاد آن در جزیره کیش مستقر خواهد شد.
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و 
ویژه اقتصادی، بورس بین الملل را ظرفیتی جدید برای 
جذب منابع غیرریالی - بویژه سرمایه های خارجی - در 
چارچوب بورس ذکر کــرد و گفت: بورس بین الملل 
بسیاری از پروژه ها و فعالیت های اقتصادی را از طریق 

عرضه سهام تامین منابع می کند.
وی اضافه کرد: ســرمایه گذاری در این بورس هم 
داخلــی و هم خارجی اســت و زبــان آن بین المللی 
است؛ بانک تسویه حساب این بورس یک بانک معتبر 
بین المللی خواهد بود و نهاد بازرســی آن نیز نهادی 

بین المللی است.

تبریز - خبرنگار کیهان:
استاندار آذربایجان شرقی نسبت به تبدیل 
جنگل های ارسباران به وضعیت وخیم دریاچه 

ارومیه هشدار داد.
محمدرضا پورمحمدی در جمع مدیران جهاد 
کشاورزی آذربایجان شرقی و خطاب به آنان گفت: 
نباید اجــازه داد جنگل های منطقه ارســباران به 

سرنوشت تاسف بار دریاچه ارومیه دچار شود.
وی افزود: باغ ها و اراضی کشــاورزی باید حفظ 

شوند. 
استاندار تصریح کرد: باید مانع از تغییر کاربری ها 
در باغات شد و سرعت عمل دستگاه  قضایی و دیگر 
ســازمان ها درخصوص موضوع قطــع درختان در 
استان قابل تقدیر است. حساسیت مردم نسبت به 
این موضوع بســیار باا بود و این امر جای تقدیر و 

توجه دارد. 
استاندار گفت: طرح های نجات دریاچه ارومیه 
در ستاد ملی مســتقر در دانشگاه صنعتی شریف 

تصویب می شود و اســتان ها پاسخگو می باشند و 
ازم اســت محوریت احیای دریاچه با استان های 

اطراف آن باشد.
وی خواســتار علمی شدن کشــاورزی کشور 
و منطقه شــد و از هــدرروی 80 درصدی آب در 
بخش کشــاورزی انتقاد کــرد و بر ضرورت رعایت 
استانداردهای جهانی در تولید محصوات کشاورزی 
به منظــور حضور قوی در بازارهای مصرف جهانی 

تاکید کرد.

شهری که زباله هایش 
طا نیست! 

ایــن روز ها حال و هوای آبــادان و مردمانش از بابت زباله ها که در 
همه جای شــهر پراکنده شــده و بوی بد آنها فضای شهررا فرا گرفته، 

خوب نیست.
مســئوان شــهری باید بیش از پیش به اهمیت مدیریت بهینه 
زباله هــا توجه کنند و با پرهیــز از برخی انتصاب های غیرتخصصی در 
حوزه پسماند، بر اساس شایسته سااری مدیریت علمی بر پسماندهای 

شهری را دنبال کنند.
اعضای شورای شهر و شهردار آبادان خوب می دانند که کشورهای 
در حال توسعه و حتی پیشرفته در روند توسعه خود همواره با مشکل 
پسماند به عنوان یکی از منابع آاینده محیط زیست مواجه بوده و برای 
غلبه بر آن نیز تاش های زیادی در سطح جهان در جریان بوده و هست.

در ایران تا پیش از سال 1383 قانون مشخصی که بر اساس منابع 
تولید کننده انواع پسماند مســئولیت، تکالیف و وظایف آنها را تبیین 
کند، وجود نداشت و در عمل به جز اقدامات پراکنده امکان برنامه ریزی 

قانونمند برای مدیران و دستگاه های نظارتی فراهم نمی شد.
ولی با تصویب قانون مدیریت پسماند و آئین نامه های اجرایی آن خاء 
قانونی مدیریت یکی از مهم ترین عوامل آلوده کننده محیطی از بن بست 
خارج شد و تاکنون تحوات قابل قبولی در مدیریت پسماند های شهری 
و پزشکی انجام شده و در حوزه پسماند های صنعتی، کشاورزی و ویژه 

)خطرناک( نیز گام های اساسی برداشته شده است.
وضعیت تاسف بار این روز های آبادان حاصل نبود برنامه ریزی مناسب، 
عملکرد منفی و غیرقابل دفاع مسئوان درباره جمع آوری زباله ها است 
که بیش از آنکه شنیدنی باشد دیدنی است و هر کس با گذر از کوچه 

و خیابان های آبادان می تواند آن را به وضوح ببیند و لمس کند.
مسئوان بهداشــت شهر آبادان می گویند تاکنون درباره زباله ها و 
مشــکات ناشی از آنکه سامت بهداشتی شهروندان را تهدید می کند 
مکاتبات زیادی با شــهردار داشته ایم، اما متاسفانه نسبت به نامه های 

ما توجهی نشده است.
آنان می گویند چندین نشست حضوری هم با مسئوان شهرداری 

داشته ایم که آنها نیز نتایج قابل قبولی نداشته است.
حتی شکوائیه ای هم علیه شهرداری تنظیم و به دادگستری ارسال 
شده تا از طریق قانون بتوان با جدیت پیگیر سامت عمومی شهر بود.
آقای شهردار، زباله نه تنها سبب شیوع انواع مشکات زیست محیطی 
و بیماری های عفونی می شــود بلکه می تواند با آلوده کردن منابع آب، 
خاک و هوا خســارت فراوانی را به زندگی مردم شهر آبادان که هشت 
سال زیر آتش انواع توپ و خمپاره و بمب شیمیایی بودند، وارد کند !

آقای شهردار و اعضای محترم شورای اسامی شهر آبادان، این بار در 
جواب نگویید اعتبار نداریم، یا ادارات دیگر و مردم همکاری نمی کنند، 
زیرا گوش مردم از این حرف ها پر است، پس بیایید برای خدمت رسانی 

بهانه تراشی نکنید! 
سیدکریم بحرینی

اهواز- خبرنگار کیهان
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید 
چمران اهواز از دریافــت بیش از 290 اثر به 
دبیرخانه دومین سوگواره ملی اربعین خبر داد. 
»عبدالرحیم هوشــمند« بیان کرد: با توجه به 
اســتقبال مناسب از برگزاری دومین سوگواره ملی 
اربعیــن و اینکه هنوز در بخش های مختلف آثاری 
به دبیرخانه سوگواره ملی اربعین ارسال می شدند، 
تصمیم گرفتیم مهلت دریافت آثار در ســوگواره را 
تا یکم بهمن ماه تمدید کنیم. این سوگواره در پنج 
بخش شــامل پایان نامه، شعر، دل نوشته و خاطره، 
عکس، فیلم کوتاه و کلیپ و نماهنگ برگزار می شود.
وی افزود: در مجمــوع این پنج بخش تاکنون 
290 اثر به دبیرخانه ارســال شده است. بیشترین 
آثار دریافتی در بخش عکس بوده است و 170 اثر 
در این بخش دریافت شده است. در بخش شعر 66 
اثر، در بخش دل نوشته و خاطره 27 اثر، در بخش 

فیلــم کوتاه 24 اثر و در بخش پایان نامه نیز دو اثر 
برای شرکت در این ســوگواره به دست ما رسیده 
اســت. همچنین یک جلد کتاب و یک مقاله نیز به 

دست ما رسیده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران 
اهواز گفت: انتظار داریم تعداد این آثار تا پایان مهلت 
ارسال آثار همچنان افزایش پیدا کند. عموم دانشگاهیان 
دولتی و غیردولتی سراسر کشور می توانند آثار خود را 
از طریق پست به نشانی دانشگاه شهید چمران اهواز، 
معاونت فرهنگی و اجتماعی به دبیرخانه ارسال کنند.

هوشمند افزود: امیدواریم داوری این سوگواره 
را پس از اتمــام دوره تحویل آثار به دبیرخانه، در 
نیمه اول بهمن ماه انجام دهیم. حداامکان تاش 
می کنیم که تا پیش از 20 اسفندماه نیز اختتامیه 

این سوگواره برگزار شود. 
پیش از این مهلت ارسال آثار به دومین سوگواره 

ملی اربعین تا 10 دی ماه اعام شده بود.

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
سیســتان و بلوچستان گفت: هم اینک 510 
مدرســه با 2 هزار و 189 کاس درس در این 

استان در حال ساخت است.
علیرضا راشــکی اظهار داشت: 117 مدرسه با 
422 کاس درس از مجمــوع مدارس در دســت 
ســاخت سیستان و بلوچستان به طور 100 درصد 

توسط خیران در حال احداث هستند.
وی ادامه داد: همچنین 205 مدرســه با 936 
کاس درس به صورت مشــارکتی این اداره کل با 

خیران در حال ساخت است.
راشــکی با اشــاره به رویکرد مشارکت خیران 
مدرسه ســاز و این نهاد برای ساخت مدارس افزود: 
هر خیری که برای ساخت مدرسه قدم بردارد این 

نهاد با وی مشارکت می کند.
وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان با توجه به 
نــرخ باای موالید و جذب بازماندگان از تحصیل با 
وجود همه اقدامات مطلوب انجام گرفته همچنان 
در مدرسه ســازی به پنج هزار کاس درس جدید 

نیاز دارد.
وی بیــان کــرد: از مجموع 18 هــزار و 954 
کاس درس در سیســتان و بلوچستان، 10 هزار 
و 528 کاس درس نیازمند تخریب، بازســازی و 

مقاوم سازی است.

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود 
گفت: یک هزارو664 واحد مسکن مهر استان  
ســمنان بدون متقاضی است که باید تعیین 

تکلیف شود.
محمد کرم محمدی افزود: در شهرستان شاهرود 
هم برخی از واحدهای مسکن کارشان پایان یافته یا 
از پیشرفت باایی برخوردار بوده اما متقاضی ندارند.
وی ادامه داد: در برخی طرح های مســکن مهر 
شهرســتان شــاهرود هم از برخی متقاضیان پول 
گرفته شــده، وام هم داده شــده و آنها در مرحله 
پرداخت قسط هستند ولی واحدهای خود را تحویل 

نگرفته اند.
فرماندار شاهرود با تاکید بر اینکه هیچ واحدی 
تا تکمیل نهایی به متقاضیان تحویل داده نشود، 
افزود: از مســئوان درخواست می شود با برطرف 
کردن موانع و پیگیری تعهدات پیمانکاران تاش 
کنند هر چه سریع تر واحدها به متقاضیان تحویل 

داده شود.
حســین دهقان سرپرســت اداره کل مسکن و 
شهرسازی استان ســمنان در این نشست با بیان 
اینکه 156 واحد مســکن مهر شهرستان شاهرود 
آسانســور ندارند، افزود: از محل یارانه ها مبلغ 20 
میلیارد ریال برای راه اندازی آسانسورهای طرح های 

برگزاری جشنواره آیات قرآن
اصفهان- خبرنگار کیهان:  رئیس مرکز آموزش عالی دانشــگاه علمی و 
کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان گفت: جشنواره ملی صنایع دستی 
آیات قرآن به میزبانی اصفهان و با ارائه آثار هنرمندان صنایع دســتی کشور در 

25 بهمن ماه امسال برگزار می شود.
سید محمد قلمکاریان اظهار کرد: این جشنواره با حمایت معاونت قرآن و 
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی دبیرخانه علمی و اجرایی جشنواره صنایع 
دســتی آیات دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان برگزار می شود.  وی تصریح کرد: 
شــرکت کنندگان حداکثر تا 11 بهمن ماه فرصــت دارند تا اصل اثر خود را به 
نشانی دبیرخانه جشنواره خیابان رباط  سوم،  خیابان دانش دانشگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان کدپستی 8196711111 ارسال کنند. قلمکاریان گفت: جشنواره ملی 
صنایع دستی آیات در چهار قالب در 25 بهمن ماه امسال به پایان خواهد رسید. 

وی تاکید کرد: در اختتامیه جشنواره نمایشگاهی برگزار می شود.
مکانیزه کردن امور قضایی

یزد- خبرنگار کیهان: معاون فرهنگی دادگستری استان یزد از مکانیزه 
کردن دستگاه قضایی و از اباغ الکترونیک اوراق قضایی خبر داد و گفت: ارسال 
اباغ الکترونیک در مقایسه با اباغ سنتی، توانست سرعت رسیدگی به پرونده های 

قضایی را افزایش و از سوء استفاده های احتمالی زیادی جلوگیری نماید.
محمدرضا عرشــیان راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز یکی 
دیگر از نوآوری های قوه قضاییه دانست و بیان داشت: با شکل گیری دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی بیش از 90 درصد مکاتبات اصحاب پرونده با مراجع قضایی از 
این طریق انجام می گیرد و در این راستا تردد مردم به دستگاه قضایی که موجب 

صرف وقت، هزینه و سایر مسائل دیگر بود نیز به حداقل ممکن رسیده است.
وی این رویکرد را بهترین کار فرهنگی و از مهم ترین مصادیق تکریم ارباب 

رجوع اعام کرد.
اختصاص اعتبار به راه آهن

اردبیل- خبرنگار کیهان: مدیرعامل بانک ملی ایران از اختصاص 7 هزار 
و 500 میلیارد ریال از محل فایناس داخلی به پروژه راه آهن اردبیل خبر داد.

محمدرضا حســین زاده گفت: از مبلغ یاد شده تاکنون هزار و 800 میلیارد 
ریال پرداخت شده و قسط سوم نیز تا پایان اسفند ماه واریز می شود.

وی در ارتباط با حمایت بانک ملی از واحدهای صنعتی استان گفت: بانک 
ملی ایران برای ســرمایه گذاری در طرح هــای خوب تولیدی آمادگی دارد و در 
صورت لزوم می توان از حمایت بانک های دولتی به صورت کنسرسیوم نیز بهره برد.

دیدار با خانواده شهیدان
تایباد- خبرنگار کیهان: جمعی از خادمان حرم مطهر حضرت امام  رضا)ع( 
با حضور در شهرستان مرزی و تلفیقی تایباد با خانواده شهیدان مرزبانی دیدار 
کردند. مجتبی بیهقی سرپرست معاونت اجتماعی مرزبانی خراسان رضوی گفت: 
تعدادی از خادمان بــارگاه منور رضوی که حامل پرچم متبرک حضرت بودند 
برای دیدار با خانواده شهدای مظلوم مرزبانی به شهرستان تایباد عزیمت و با دو 
خانواده شهید مرزبانی )شهید ولی محمد محمدزاده و شهید یعقوب حسنی( دیدار 
و گفت وگو کردند. در این دیدار ضمن زیارت پرچم بارگاه منور رضوی توســط 

خانواده شهدا هدیه ای متبرک به خانواده این شهیدان توسط خدام اهدا شد.
تردد کامیون های ترانزیت

* شــهردار تایبــاد از آمادگــی برای مشــارکت با ســازمان همیاری در 
سرمایه گذاری های اقتصادی مختلف استفاده از ظرفیت های این منطقه خبر داد.
سیدالحســینی گفت: تردد کامیون های ترانزیت و شهروندان افغانستانی از 
تایباد فرصتی برای ســرمایه گذاری اســت. وی گفت: تردد بیش از هزار و 500 
شهروند افغانستانی و عبور و مرور حدود 600 کامیون ترانزیت از مرز دوغارون 
فرصــت خوبی برای ایجاد مجتمع رفاهی و پذیرایی با امکانات مناســب برای 

خدمات دهی به مسافران عبوری ایجاده کرده است.
کمک به نوعروسان مددجو

کرج- خبرنگار کیهان: مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: 750 مددجوی 
نوعروس تحت حمایت کمیتــه امداد البرز با حمایت این نهاد و مردم نیکوکار 

البرز به خانه بخت رفتند.
محمد محمدی فرد با اشاره به اینکه 12 درصد از مجموع صدقات پرداختی 
مردم البرز به این نهاد در قالب کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت 
پرداخت می شــود، افزود: طی هشت ماهه نخست سال جاری رقمی معادل دو 
میلیارد و 200 میلیون تومان صرف پرداخت کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان 
مددجو و غیرمددجو شــده اســت. وی با بیان اینکه به منظــور رفع نیازهای 
متنوع خانوارهای تحت حمایت، صدقات دریافتی از مردم برای کمک به تامین 
هزینه های مسکن، درمان، جهیزیه، وام کارگشایی، معیشت، تحصیل دانشجویان 
و دانش آموزان ســهم بندی می شود بیان کرد: 64 درصد از مجموع رقم کمک 
هزینه جهیزیه به نوعروسان مددجوی البرزی از صدقات مردم نیکوکار، کمک های 

خیران و مراکز نیکوکاری تامین شده است.
مطالعات آثار صخره ای

اهواز- خبرنگار کیهان: مرحله نخســت طرح پژوهشــی بررسی نقوش 
برجســته آثار صخره ای استان خوزستان زیر نظر پژوهشــگاه سازمان میراث 

فرهنگی آغاز شد.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی »آیاپیر« ایذه با بیان اینکه در این مرحله نقوش 
برجسته اشکفت سلمان، کول فرح، خنگ اژدر، خنگ یارعلی وند، خنگ کمالوند، 
شاهسوار و شهیون در حال بررسی هستند افزود: در این بررسی ها، تاثیرات فیزیکی 
و شیمیایی عوامل فرساینده محیطی بر روی نقوش برجسته، ویژگی های فنی 

بستر شکل گیری اثر و ارزش های پیدا و پنهان اثر ارزیابی می شوند.
ایوب سلطانی گفت: این طرح با همکاری پایگاه پژوهشی آیاپیر و اداره کل 
میراث فرهنگی خوزستان به منظور دستیابی به شناخت کمی و کیفی در حال 
انجام اســت. وی اطاع از وضعیت آثار صخــره ای را از اولویت های طرح حاضر 
دانست و افزود: با تهیه اطاعات جامع تاریخی در این زمینه، پیشینه حفاظت و 
مرمت آثار و نیز آسیب شناسی این آثار ارزشمند فراهم خواهد آمد تا زمینه های 

ازم نیز برای ثبت این آثار در فهرست میراث جهانی مهیا شود.
برگزاری یادمان شهدای هویزه

* کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ســی و هشــتمین سالگرد 
شــهدای حماسه هویزه ایستگاه فرهنگی با عنوان »ایثار« را در یادمان شهدای 

هویزه برپا کرد.
مربیان و کارشــناس کتابخانه های ســیار کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان خوزستان همزمان با سالروز بزرگداشت شهدای هویزه با برپایی 
یک ایستگاه و اجرای فعالیت های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان شرکت کننده 
در این مراســم به معرفی فرهنگ ایثار و شــهادت پرداختند. در این ایستگاه با 
حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان کتاب 

با موضوع دفاع مقدس، ایثار و شهادت به کودکان و نوجوانان اهدا شد.
بزرگداشت شهدای 16 دی

ساری- خبرنگار کیهان: نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری 
و امام جمعه قائم شــهر در مراسم بزرگداشت 3 تن از شهدای 16 دی سال 57 
و 49 تن از شهدای جنگ تحمیلی روستای شهیدآباد بهشهر گفت: اهالی این 
روستا 3 شهید در به ثمر رسیدن انقاب اسامی و 49 شهید در دفاع از انقاب 
و تمامیت ارضی هشت سال دفاع مقدس تقدیم نظام جمهوری اسامی کرده اند. 
آیت اه معلمی گفت: شهدا و امام شهدا به وظایفشان عمل کردند و موفق و 
سرافراز و پیروز رفتند و ما مسئولیت بزرگی برای صیانت از ارزش ها و پاسداری 

از دستاوردهای انقاب و خون شهدا برعهده داریم.
گفتنی است در 16 دی ماه سال 57 تعدادی از انقابیون بهشهر و روستای 
شــهیدآباد)تروجن( به منظور شرکت در مراسم شهید دانشجو اسدی عرب به 
روستای گز بندر گز استان گلستان عزیمت کرده بودند مورد حمله پاسگاه آن 
منطقه قرار گرفته که 10 نفر در این حمله دژخیمان شــهید شــدند که 8 نفر 
از شهرستان بهشهر که 3 نفر به نام های شهید میرشریف مشکواتی، میرحمزه 

نجفی و سیدمصطفی موسوی شهید شدند.
رتبه نخست آببندان ها

* مازندران با 880 قطعه آببندان به وســعت 17 هزار هکتار رتبه نخست 
کشور را داراست.

معاون جهاد کشــاورزی مازندران اظهار کرد: 65 درصد آببندان های کشور 
در مازندران متمرکز شــده است. حسین نگهدار بیان کرد: امسال 4/6 میلیارد 
تومان اعتبار برای بهسازی آببندان ها تخصیص یافت که با این میزان اعتبار تنها 
می توان 20 آببندان  را بهسازی کرد. وی گفت: سال گذشته بسیاری از شالیزارهای 
مازندران از کشت خارج شد و اگر به بهسازی و نوسازی آببندان ها توجه جدی 

شود می توان از خارج شدن شالیزارها جلوگیری کرد.

فعالیت نخستین بخش علوم اعصاب بالینی 
در کشور طی مراسمی در بیمارستان امام رضا)ع( 

مشهد آغاز شد.
عضو هیئت علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در این مراسم گفت: بخش علوم اعصاب 
بالینی مشــهد که نخستین تجربه در کشور است 16 
بخش بستری، 9 تخت آی.سی.ی. و دو اتاق عمل دارد. 
علی شعیبی افزود: دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در راستای تحقق اهداف ماموریت 
ویــژه کان منطقه 9 مبنی بر توســعه و تعالی علوم 
اعصاب پارســال در دانشکده پزشــکی راه اندازی شد 
و افتتــاح بخش علوم اعصاب ادامه این اقدام در حوزه 

بالینی و ارائه خدمات به بیماران است. 
وی ارائــه خدمات درمانی به بیمــاران مبتا به 
صرع و تشنج را یکی از اولویتهای بخش علوم اعصاب 
بالینی عنوان و بیان کرد: بر اساس آمارها اکنون یک 
تــا پنج درصد جامعه مبتا به صرع هســتند که 30 
درصــد این افراد به درمان مقاوم می شــوند و زمانی 
کــه بیمار به داروی اولیه مقاوم شــد نیاز به خدمات 
پیشرفته تشخیصی و ســپس درمانی شامل جراحی 

و دارودرمانی دارد. 
یافتــه های »علوم اعصاب بالینی« در درمان و یا 
بهبود بیماریهای دستگاه عصبی همچون انواع سکته 
های مغزی، صرع، پارکینســون، آلزایمر و اختاات 

خواب بکار گرفته می شود.

سد رئیسعلی دلواری خالی از آب

از سوی قرارگاه قدس جنوب شرق کشور

2121 طرح عمرانی در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید

فرماندار شاهرود:
1664واحد مسکن مهر در استان سمنان بدون متقاضی است

صنعتی ساز اختصاص یافته است.
وی با  اشاره به اینکه قرارداد ساخت 912 واحد 
مســکن مهر با یک شرکت بسته شده ، افزود : این 
واحدها در 2 طرح 560 و 352 واحدی در نظر گرفته 
شد که 380 طرح آن باقی مانده است که با داشتن 

متقاضی باید تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در سال های گذشته پیگیری های 

زیادی برای تکمیل واحدهای باقی مانده شد که از 
طریق شورای مسکن استان، شهرستان و دادستان 
مســاعدت های زیادی بــه عمل آمد امــا بخاطر 

زیاده خواهی پیمانکار به نتیجه ای نرسیدیم.
سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی استان 
سمنان افزود: برای تعیین تکلیف این پرونده طرح 

موضوع در مراجع قضایی شده است.
استاندار آذربایجان شرقی:

جنگل های ارسباران نباید تبدیل به دریاچه ارومیه شود

کیش صاحب بورس 
بین الملل می شود

نجات جان ۳ بیمار با اهدای عضو

شهرداری تبریز
 بیش از 400 آپارتمان 

می سازد

افتتاح نخستین بخش 
علوم اعصاب بالینی 

کشور در مشهد

ارسال بیش از 290 اثر 
به دومین سوگواره ملی اربعین

سایت های 
گردشگری لرستان 

متحول می شوند

2596 کاس استان کرمان با عاءالدین گرم می شود

است. 181 مدرسه چادری، 46 مدرسه کپری، 232 
مدرسه خشت و گلی و بلوکی، 777 مدرسه با مصالح 
غیراستاندارد و 170 کانکس در استان کرمان داریم.

اســتاندار اردبیل با تاکید بر قرار داشتن 
روســتای عمارت در محدوده استان اردبیل 
گفت: لغو مصوبه انتزاع روستای عمارت از این 

استان تا یک هفته دیگر اباغ می شود.
اکبر بهنامجو گفت: استان آذربایجان شرقی سال 
95 برای تبدیل روستای هوراند به بخش، تعدادی از 
روستاهای همجوار را به این بخش اضافه کرده بود 
که در میان 60 تا 70 روستای منطقه نام روستای 
عمارت از توابع گرمی مغان نیز به هیئت دولت ارسال 
شده بود که بافاصله و با اعتراض مقام های استان 

اردبیل اصاح شد.
وی بیان کرد: بــه محض اطاع از این موضوع 
به صورت ویژه شــبانه با مقام های وزارت کشــور 
مکاتبه شــد و وزیر کشور هم در نامه ای به معاون 
اول رئیس جمهوری لزوم اصاح مصوبه و حذف نام 

روستای عمارت را به هیات دولت اعام کرد.
او اظهار داشــت: در حال حاضر این درخواست 
در کمیته دفاعی سیاســی دولت تصویب شده و تا 

یک هفته آتی موضوع در هیئت دولت طرح و نسبت 
به اصاح مصوبه اقدام خواهد شد و جای هیچگونه 

نگرانی از این بابت نیست.
بهنامجو همچنین دربــاره کاهش حقابه ارس 
گفت: کاهش حقابه استان در ارس را به صورت ویژه 
پیگیری نموده و بدون هیچ گونه مسائل حاشیه ای 
240 میلیون متر مکعب آب برگشــت داده شد که 

کار بسیار ارزشمند و عظیمی بود.
استاندار اردبیل تاکید کرد: روستای عمارت نیز 
مثــل حقابه ارس جای نگرانی ندارد و تا یک هفته 
آینده لغو مصوبه انتزاع این روســتا از استان اباغ 

خواهد شد.
امام جمعه اردبیل نیز در خطبه های نماز جمعه 
با انتقاد از دولت در زمینه انتزاع روســتای عمارت 
از استان اردبیل خواستار تجدید نظر سریع هیئت 

دولت در این زمینه شد.
روستای عمارت از توابع گرمی مغان در استان 

اردبیل می باشد.

117 مدرسه در سیستان و بلوچستان 
از سوی خیران در حال ساخت است

استاندار:
روستای عمارت همچنان جزو استان اردبیل است
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 در حقیقت، وسوسه زمانی پیدا می شود که 
قوه عاقله، زیر نفوذ و سیطره قوه خیال قرار 
بگیرد. در این هنگام است که عقل از حاکمیت 
می افتد و به دنبال آن، علم و یقین نیز متزلزل 
و نابود می  شود و به جای آن، وهم و شک در 

ذهن انسان نفوذ می کند.

»بندگــی خــدا«، کمال انســان و هدف 
آفرینش است و مورد تأکید فراوان خدای 
متعال است. از این رو، شیطان با توجه به 
اهمیت این امــر، آن را  اولین هدف خود 
قرار می دهد و نهایت تاش خود را به کار 
می بندد تا فرد را از مسیر بندگی پروردگار 

خارج سازد و او را به خدایش کافر کند.

امروزه  جذابیت بســیاری از اندیشــه ها و 
باورهای بی اساسی که در برابر ایمان به خدا 
قد برافراشته و خودنمایی می کنند، بدون تردید 
خالی از تسویل و تزئین شیطان نیستند و بدون 
تاش ها و آرایش های او، تا این حد باورهای 

باطل در میان جوامع نفوذ نمی کرد.

ماهیت و اساس کار شیطان را وسوسه و دعوت باطل و گناه شکل می دهد؛ ولی با توجه به موارد، 
آن را به شیوه های گوناگون عملی می کند. ایجاد تردید در باورهای دینی و در نهایت کشاندن 
فرد به کفر، ایجاد نفاق و ناامیدی، جلوگیری از نیکی به یکدیگر و سرگرم کردن انسان به امور 

باطل، از مهمترین کارهای شیطان است.

چرایی نسوختن ابراهیم)ع( در آتش
پرسش:

چرا وقتی نمرودیان حضرت ابراهیم)ع( را در آتش انداختند، 
آتش او را نسوزاند، آیا این پدیده با حاکمیت قانون علیت در علل 

و اسباب جاری در جهان هستی تعارضی ندارد؟
پاسخ:

در داستان حضرت ابراهیم)ع( می خوانیم که آتش او را نسوزاند، بلکه 
تبدیل به گلستان شد. از طرفی قانون علیت کلی بوده و در همه موارد 
کاربرد دارد. با توجه به اینکه ذات آتش علت در سوزانندگی است، چگونه 
قانون علیت در این مورد نقض شــده است؟ آیا از لحاظ علمی توجیهی 

برای این موضوع می توان یافت؟
در پاســخ به این سؤال باید گفت: علیت هر موضوعی برای موضوع 
دیگر، وابسته به خواصی است که در موضوع اول قرار دارد و اگر خواص 
آن به طریق طبیعی و یا اعجاز تغییر یابد، طبیعتا دیگر نمی تواند علت 

برای موضوع دوم باشد.
آتش ابراهیم نیز با اعجاز خداوند دچار تغییر و تحواتی شده و تبدیل 
به گلستان شد و بر همین اساس، ویژگی های قبلی خود را از دست داد. 
بر این اســاس، جای تعجب نیست که ابراهیم )ع( در گلستانی که قبا 
آتش بوده، ســالم مانده و دچار سوختگی نشود. خداوند در قرآن کریم 

می فرماید: ای آتش بر ابراهیم)ع( سرد و سالم باش! )انبیاء- 69(
در اینجا توجه خوانندگان محترم را به یک موضوع ثابت شده علمی 

جلب می کنیم:
 می دانیم که »آب« در ذات خود دشمن »آتش« بوده و می توان آن 
را از بهترین وسائل برای مهار آتش دانست، اما همین آب، مرکب از دو 
عنصر »هیدروژن« و »اکسیژن« می باشد که اگر با کمک کاتالیزور، آب را 
به دو عنصر سازنده خود تفکیک کنیم، یکی از آنها )هیدروژن( در تماس 
با آتش منفجر شــده و دیگری )اکسیژن(، آتش را شعله ور تر می سازد؛ 
یعنی این دو عنصر، دقیقاً کاری مخالف با آب که ترکیبی از آنها اســت 

را انجام می دهند و این موضوع نیز هیچ منافاتی با اصل علیت ندارد!
بعد از دقت در نمونه  اشــاره شده، باید دانست که امروزه، علم ثابت 
کرده که چنین فعل و انفعاات و تغییر و تبدیل هایی محال و غیر ممکن 
نیســت و بنابر اصل پذیرفته شده ای که »ماده و انرژی هیچ گاه از بین 
نرفته، بلکه دائما به یکدیگر تبدیل می شوند«، می توان گفت: امکان تبدیل 
انرژی موجود در آتش به ماده وجود دارد و از لحاظ علمی محال نیست، 
گرچه در حالت طبیعی، امکان تبدیل ســریع آن به گل و گیاه، دور از 
ذهن بشــر بوده و به عبارتی »محال عادی« است، اما چون این تغییر و 
تحول، »محال علمی« نیســت، بعید نیست که بشر نیز بتواند در آینده 
این کار را انجام دهد که البته در آن زمان نیز توانایی انســان در تبدیل 
انرژی به ماده محدود بوده و طی مدت زمان زیادی، شــاید بتواند تنها 

مقدار اندکی ماده را از انرژی استحصال نمود.
اما پروردگار متعال با توجه به قدرت نامحدودی که دارد، به سادگی 
می تواند حجم وسیعی از انرژی را در یک چشم به هم زدن به هر ماده ای 
که می خواهد تبدیل کند و این کار را در جریان سوزاندن حضرت ابراهیم 
)ع( انجام داده و آتش نمرودیان را در زمان اندکی به گلستان تبدیل نمود، 
بدون آنکه خللی در اصل علیت به وجود آید؛ زیرا آتشی سوزاننده است 
که خواص و ویژگی های مربوطه را داشته باشد، اما اگر همان آتش تبدیل 
به گلستان شد، دیگر ویژگی های قبلی در آن وجود ندارد تا از نسوختن 
فردی در آن تعجب کنیم، همان گونه که آبی مهار کننده آتش است که 
نوع خاصی از ترکیب اکســیژن و ئیدروژن در آن وجود داشته باشد، اما 
هرگاه این ترکیب تغییر یابد، نه تنها به مهار آتش کمکی نمی کند، بلکه 

به گسترش دامنه آن می انجامد.
چنین مواردی که از لحاظ عقلی محال نبوده، اما توانایی بشر برای 
انجام و یا ســرعت عمل در آن محدود است، اگر در برابر چشم انسان ها 

انجام شود، نام »اعجاز« و »معجزه« را بر آن می نهند.

شیطان و جامعه
نقش شیطان را در جامعه به دو صورت می توان بررسی کرد:

یکی، بدین صورت که کردار ها و گناهانی را که ماهیت اجتماعی 
دارند )همانند: نفاق، دروغ، بدگمانی و...(، شناســایی و سپس تأثیر 

شیطان را روی آنها بررسی کنیم. 
دیگــر، اینکه بحث را به گناهان و کردارهای اجتماعی انســان 
محــدود نکنیم تا امور و فعالیت هایی را نیــز که در اصل، ماهیت 

اجتماعی ندارند ولی آثار اجتماعی دارند، شامل شود. 
ما گزینه دوم را در پیش خواهیم گرفت؛ زیرا همان گونه که اشاره 
شــد، برخی امور در عین حال که فردی هستند، می توانند جنبه 
اجتماعی قوی داشته باشند؛ همانند ایمان در جامعه دینی که بنیاد 
فرهنگ دینی را شــکل می دهد. از طرف دیگر، پدیده ها و مسائل 

الگوی توحید و توکل
در روایاتی که از طریق شــیعه و اهل تســنن نقل شده می خوانیم: 
هنگامی که ابراهیم را باای منجنیق گذاشــتند و می خواستند در آتش 
بیفکنند، آسمان و زمین و فرشتگان فریاد برکشیدند، و از پیشگاه خداوند 

تقاضا کردند که این قهرمان توحید و رهبر آزاد مردان را حفظ کند.
و نیز نقل کرده اند: جبرئیل به ماقات ابراهیم)ع( آمد و به او گفت: 

الک حاجه؟ آیا نیازی داری تا به تو کمک کنم؟
ابراهیــم)ع( در یک عبارت کوتاه گفت: »امــا الیک فا«: اما به تو، 

نه! )به آن کسی نیاز دارم که از همگان بی نیاز و بر همه مشفق است(.
در این هنگام جبرئیل به او پیشــنهاد کرد و گفت: »فاسئل ربک«! 

پس نیازت را از خدا بخواه!
و او در پاســخ گفت: حسبی من سوالی علمه بحالی«: همین اندازه 

که او از حال من آگاه است کافی است.)1(
در حدیثی از امام باقر)ع( می خوانیم: در این هنگام )افتادن در آتش( 
ابراهیــم با خدا چنین راز و نیاز کرد: »یا احد یا احد یا صمد یا صمد یا 

من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد توکلت علی اه« )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- روضه کافی، ج 14، ص 336
2- تفسیر فخر راضی، ذیل آیه 69 سوره انبیاء

حب وصول به  کمال مطلق، فطری است
)بدان ای ســالک راه خدا!( بدان که در انســان - اگر نگویم در هر 
موجود - به حب فطرت، حب به کمال مطلق است و حب به وصول به 
کمال مطلق، و این حب محال است از او جدا شود و کمال مطلق محال 
است دو باشد، و مکرر باشد، و کمال مطلق حق »جل و عا« است. همه 
او را می خواهنــد و دلباخته به اویند گرچه خود نمی دانند و در حجب 
ظلمت و نورند و با این حجب پندارند چیزهای دیگر می خواهند و به هر 
کمال یا جمال یا قدرت یا مکانت که رسیدند به آن حد قانع نیستند، و 

گمشده خود را در آن نمی یابند.)1(
________________________

1- وعده دیدار، نامه های عرفانی امام خمینی)ره(، به فرزندش سیداحمد ص 106

قلب مومن، محکمتر از فواد
قال اامام الصادق)ع(: »ان المومن اشد من زبر الحدید، ان 
زبرالحدید اذا دخل النار تغّیر و ان المومن لو قتل ثم نشر، ثم 

قتل، لم یتغّیر قلبه«
امام صادق)ع( فرمود: مومن از قطعات آهن و فواد محکمتر است، 
چرا که آهن و فواد هنگامی که داخل آتش شود، تغییر می یابد، ولی 
مومن اگر کشــته و سپس مبعوث گردد، و باز هم کشته شود قلبش 

تغییر نمی کند. )1(
___________________

1- سفینهً البحار، ج 1، ص 37

* محمد قدیردانش
* بخش اول

مسئله شیطان نزد ما به چیزی بی اهمیت تبدیل شده است و اعتنای ما به او، تنها در این حد است که روزی چند بار او را لعنت 
کنیم و از شــرش به خدا پناه بریم و برخی افکار پریشان خود را به او نسبت دهیم. ولی باید دانست که شیطان و قوای شیطانی، 
نقش بسیار پراهمیتی دارند؛ زیرا در عین پنهان بودن از حواس ما، تصرفات زیادی در عالم انسانیت دارند. شیطان دشمن بیرونی 
و قسم خورده ای است که تا آخرین لحظات زندگی، دست از گریبان انسان بر نمی دارد و در عین حال از آشکار و نهان ما و از تمام 

کردارها و اندیشه های ما، آگاه است.]1[ 
دامنه فعالیت شیطان، بسیار گسترده است و اختصاص به کردار و گناه خاص ندارد. وسوسه های او تمام فعالیت های ذهنی، بیرونی، 
فردی و اجتماعی انسان را پوشش می دهد. او در هر عمل انسان، تاش می کند که آن را از مسیر حق و کمال به انحراف بکشاند. 
معمواً دخالت و وسوسه های شیطان را در امور فردی و عبادی می دانند؛ در حالی که شیطان در امور و فعالیت های اجتماعی 
نقش مهم و فعال دارد و به احتمال زیاد، این امور مورد توجه بیشتر اوست؛ زیرا صاح و فساد زمینه های اجتماعی، در کماات و 
فضایل انسانی اهمیت اساسی دارد. در نوشتار پیش رو که در دو بخش تقدیم خوانندگان عزیز می شود، جنبه های اجتماعی فعالیت  

او و به عبارت دیگر، نقش شیطان و راه های نفوذش در جامعه را بررسی می کنیم.

]1[. اقتباس از تفسیر المیزان، عامه 
طباطبایــی، ج8، ص42 )ترجمه باقر 
موســوی همدانی، انتشارات اسامی، 

ق، 1393ق.(.
]2[. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 
حسن مصطفوی، ج5ـ6، ص5 )وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامی، 1371ش.(.
]3[. المیزان، ج8، ص739.

]4[. التفســیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، 
فخــر رازی، ج13، ص154 )دارالفکر، 

بیروت، 1420ق(.
]5[. ریاض السالکین فی شرح صحیفة 
سید الســاجدین)ع(، سید علی خان 
ص111  ج4،  شــیرازی،  حســنی 

)انتشارات اسامی، قم(.
]6[. همان، ص112.

]7[. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 
ج13، ص113.

]8[. المیزان، ج8، ص47ـ52.
]9[. جن و شــیطان، علی رضا رجایی 
تهرانــی،  ص104 )نبــوغ، قم، چ4، 

1381ش.(.
]10[. اعراف/201.

]11[. البیــان فی مداخل الشــیطان، 
عبدالحمید بالی، ص121 )مؤسســة 

الرساله، چ13، 1411ق.(.
]12[. اعراف/27.

]13[. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، 
ج2، ص455.

]14[. محمد/25.
]15[. نمل/24.
]16[. طه/88.

حضــرت زینب )س( با دارا بــودن ویژگي هاي منحصر به فرد و 
داشــتن شــرایط خاص اجتماعي از هر لحاظ بهترین الگوي زنان 

مسلمان است.
1. تعلیم و تربیت: از آن رو که زینب در دوره امنیت و در سایه 
پدر مهربانش چه در کوفه و چه در مدینه ،به تعلیم و تربیت بانوان 
کوفه و مدینه اهتمام مي ورزید و این فعالیت هاي بزرگ فرهنگي و 
اجتماعي او، الهام بخش براي بانوان عصر ما و تمام اعصار تاریخ است 
که دختر امیرمؤمنان و نواده پیامبر چگونه به قرآن و معارف دیني و 

فرهنگ اسامي بهاء داده و آن را به چه نحوي ترویج مي دادند.)1(
2. خانــه داري: در دوره فقدان مادرش آن بانوي قهرمان که 
در ســنین خردسالي بود، در کارهاي خانه از پدرش امیر مؤمنان و 
برادرانــش نگهداري مي کرد، از آن رو از کودکي با ســختي ها انس 
داشــت اما هرگز این ســختي ها او را شکست نداد بلکه از او بانوي 
قهرمــان و بــزرگ تربیت کرد که در حفظ اســام با برادرش امام 
حســین)ع( شریک شد و لیاقت و شایستگي این مقام و ظرفیت را 
در خود پرورش داد تا نهضتي بزرگ را مدیریت و هدایت کند و از 

بحران هاي بزرگ عبور دهد و به آیندگان برساند.)2(
3. پایداري: زینب در ســیل حوادث که بر سر او مي ریخت با 
اینکه زن اســت و داراي عواطف شدید؛ ولي هرگز خود را نباخت، 
بلکه این حقیقت را براي تمام بانوان مسلمان درس داد که یک بانوي 
باتقوا و پاکدامن مي تواند در بحراني ترین شرایط اجتماعي، مدیریت 
و هدایت یک نهضت را عهده دار باشــد و پیام بزرگ ترین قیام را به 

آیندگان منتقل کند.
4. او مادر شهیدان، خواهر شهیدان، عمه شهیدان و از 
طرفي سرپرست کاروان اسیران کربا است، زني که سرشار 
از عواطف و محبت به فرزند و برادر و برادرزاده اســت، چگونه این 
مصائب را دید و بردباري از خود نشان داد و سرانجام که دشمن از او 
پرسید که کار خدا را در حق شما چگونه دیدي، او با شجاعت علوي 
فرمود آنچه دیدیم بسیار زیبا بود. و به جز زیبایي چیزي ندیدیم،)3( 

سپاس خداوند را که دشمن ما را خوار و ذلیل و پست قرار داد. 
بانویــي که این همه مصائب را زیبا مي بیند و ذره اي شکســت 
در چهره او دیده نمي شــود، نه تنها الگوي زنان بلکه الگوي مردان 
بزرگ تاریخ است، چنانکه قرآن هم زن فرعون و مریم را براي تمام 
مومنان الگو معرفي کرده اســت. پــس زن مي تواند در اجتماع با 

درایتش الگو باشد.
5. زینب در متن قیام عاشــورا قرار دارد که نه تنها یک 
فعالیت فرهنگي و اجتماعي بزرگ است بلکه جهاد بزرگ در 
راه اعتاي کلمه توحید است که همگام با برادرش در این راه قدم بر 
مي دارد. زنان جامعه ما با الهام از او مي توانند در تمام مراحل فرهنگي 
و علمي دوشادوش مردان با حفظ عفت و وقار زینب وار شرکت کنند.
6. مادران و بانوان مســلمان و پیروان اهل بیت باید از 
هنرنمایــي این بانو بیاموزند کــه در راه حفظ دین چگونه 
زندگي و ایثارگري را باید جمع کرد. زینب فرزنداني تربیت کرده 
که مطیع او هستند و در کنار امام خود جان خود را نثار مي کنند. 
این بانوي قهرمان هیچ اســمي از فرزندانش در کربا و پس از آن 
به میان نمــي آورد، تنها امام زمانش را محبوب دل خود مي داند و 

از او یــاد مي کند و مطیع اوســت. چقدر این بانو مجذوب وایت و 
امامت و رهبري اســت. چقدر معرفت دیني او عمیق است. بانوان 
تحصیل کرده ما باید با چنین الگویي، دلگرم زندگي سعادت بخش 
باشــند که چگونه در راه آرمان هــا و فرهنگ دیني ایثار مي کند و 
تا چه حد صبر پیشــه مي کند تا آنجا که این بانو از خود درایت و 
خردپیشگي بروز داده و خطبه اي غّراء در جمع مردم کوفه و شام و 
سایر فرصت ها ایراد مي کند که تحسین امام معصوم )امام سجاد)ع( 
( را بر مي انگیزد و آن حضرت خطاب به او مي فرماید: »شــکر خدا 
عمه ام زینب، دانشــمندي معلم ندیده است«.)4( و فهمیده اي است 
که فهم و دانایي اش را از دیگران نگرفته بلکه چنان تربیت یافته و 
در خانواده اي پرورش داده شده که این دانایي و قهرماني و علم، با 
ذاتش عجین گشته و ملکه روح او شده است. پس بانوان مي توانند 
دختران خود را چنان تربیت کنند که حیا و عفت و وقار و ایمان در 

ذات آنها از کودکي عجین گردد.
پس بانوان ما از حضرت زینب)س( درس هاي زیادي مي آموزند 

از جمله:
1ـ صبــر و حلم و پایداري در راه هدف که پس از فقدان همه عزیزان 
در کربا که زندگي انسان و دلخوشي او با آنهاست و درکنار آنها، اما این بانوي 
قهرمان در این راه، با استقامتي چون کوه آهنین با حوادث و مصائب مبارزه کرد.

2ـ عبادت: نقل شده هرگز شب زنده داري این بانو در نماز هاي 
شب با حال او ترک نشد.

3ـ سخنوري و شجاعت و دفاع از حق و تربیت فرزندان 
باتقوا و فضیلت. خطابه او در مجلس یزید هیچ نظیري در تاریخ 
ندارد که در برابر ستمگري مثل ابن زیاد و یزید زني با این شجاعت و 
بي باکي و شیردلي بر علیه حکومت او سخن بگوید و ارکان حکومت 

او را در کاخش به لرزه در آورد.)5(
4ـ مقام عصمت، آن بانوي قهرمان با ســیر سلوک عملي به 
مراحلي از عصمت دست یافته بود که بانوان ما نیز مي توانند به تاسي 

از او به این مراحل راه یابند.
بنابــر این بانــوان جامعه ما با معیارهاي زینبــي مي توانند در 

فعالیت هاي اجتماعي شرکت کنند.
1ـ عفت و حیا و حجاب و غیرت دیني.

2ـ نکته سنجي و زمان شناسي و وفاداري به آرمان هاي دیني و 
وایت و رهبري.

3ـ مدیریت بحران با صبر پیشــگي و بردباري و خود شناسي و 
اتکا بر خدا.

4ـ معرفت عمیق و عرفان ژرف از خداوند و عبادت و مراقبت از 
نمازهاي نافله خصوصاً نماز شب.

5ـ تربیت فرزندان صالح و با تقوا.
* مرکز مطالعات و پاسخگویي به شبهات حوزه علمیه قم

پي نوشت ها:
1. قائمي، علي، زندگاني زینب، انتشارات امیري، 1372ش، ص58 و 62.

2. مجلســي، محمدباقر، بحاراانوار، ج45، ص115؛ ابن طاوس، اللهوف، 
ص160؛ ابن نماحلي، مثیر ااحزان، ص90.

3. ابن اثیر، الکامل، ج4، ص200.
4. طبرسي، ج2، ص305.

5. بنت الشــاطي، زینب، ترجمه حبیب چایچیان، چاپ امیرکبیر، 1360، 
ص144ـ154؛ طبرسي، ج2، ص303.

راههاینفوذشیطان
درفـردوجـامعـه اجتماعیـ  حداقل براســاس یک مبناـ  به کردار افراد باز می گردد. 

به عبارت دیگر، جامعه و پدیده های اجتماعی، از افراد و کردارهای 
آنان شکل می گیرد و به همین جهت دگرگونی در جامعه و مسائل 

اجتماعی باید از افراد و کردارهای آنان آغاز شود.
با این حال، ما در صدد نیســتیم که تمام ترفندها و کردارهای 
شــیطان را بررسی کنیم؛ بلکه فقط به مهم ترین آنها که در آیات و 
روایات نیز مورد توجه بیشتر قرار گرفته، می پردازیم. باید یادآوری 
کرد که ماهیت کار شیطان »وسوسه« است و نمی توان آن را مورد 
ارزیابی تجربی قرار داد و برای آن، شــاخص ارائه کرد و  همچنین 
نمی توان فعالیت های شیطان را از خواسته های نفسانی تفکیک کرد.

الف( مفاهیم اساسی
1. شیطان

شــیطان از ماده »شــطن« و معنای اصلی آن انحراف از حق و 
راه راســت است. این مفهوم در مورد جن، انسان و حیوان و غیرآن 
تحقق پیدا می کند؛ ولی اگر به صورت مطلق به کار رود، شــیطان 
جنی، سپس شیطان انســانی و در مرحله سوم شیطان به معنای 

حیوانی از آن فهمیده می شود. 
به هر صورت، شــیطان جنی که معنای رایج این واژه اســت و 
ســوگند به گمراه  کردن انسان ها خورده است، مصداق کامل برای 
مفهوم انحراف از حق و خارج شدن از مسیر اطاعت پروردگار است. 
ابلیس، شیطان بزرگ و آفریده شده از آتش است که موجب اخراج 
حضرت آدم و حوا از بهشــت گردید.]2[ از امام رضا)ع( روایت شده 
که فرمود: »شــیطان از این جهت ابلیس نامیده شد که از رحمت 
خــدا بی نصیب گردید؛ زیرا این کلمه به معنای محروم و مأیوس از 

رحمت خداست«.]3[
شیطان جنی و انسی

شــیطان در اصل خود، مفهوم گسترده ای دارد و به معنای هر 
موجود ســرکش و طغیانگر و موذی است. بدین جهت، در قرآن به 
انسان های پست و خبیث و طغیانگر نیز کلمه شیطان اطاق می شود.
در سوره ناس درباره شیطان چنین می خوانیم: )الّذی یَُوْسِوُس 
ِ َو الّناِس(، آن شیطانی که در درون سینه  فی ُصُدورِ الّناِس ِمَن الِْجّنْهً

انسان ها وسوسه می کند.
البته همه جنیان، شیطان نیستند؛ همچنان که همه  انسان ها 
نیز شیطان نمی باشند. شیطان جنی،  جّنی است که کافر است 
و اسام نیاورده است و کارش خراب کردن و شرارت و شیطنت 
است؛ همان طور که شیطان بشری،  کارش اضرار و افساد و ضرر 
رسانیدن به دیگران است. شیطان های جنی با شیطان های انسانی 

همــکاری و رفاقت دارنــد و جن های با ایمان در صدد کمک و 
یاری رســاندن به انسان های مسلمان هستند. با این تفاوت که 
شــیاطین انسانی از ظاهر و بیرون در انسان وسوسه می کنند و 
با سخنان فریبنده خود، انسان را از راه راست بیرون می آورند و 
به سوی اهداف فاسد خود که نتیجه اش خسران و ندامت است، 
می کشانند؛ ولی شیاطین جنی از باطن و درون در انسان وسوسه 
می کنند و با ایجاد خاطرات پریشان و  افکار بی مایه و فاسد، او 
را تحریک و برای انجام کارهای بی اســاس و انحرافی، دعوت و 

تشویق می کنند.
گاهی در میان شــیاطین انســانی، افرادی پیدا می شوند که از 
شــیاطین جنی بدترند؛ چنانکه در روایتی از پیامبر اســام)ص( 
می خوانیم که به ابوذر غفاری فرمود: آیا از شر شیطان جنی و انسی 
به خدا پناه می بری؟ عرض کرد: آیا شیاطین انسی نیز وجود دارد؟ 

فرمود: بلی، آنها از شیطان جنی بدترند.]4[ 
در این مقاله، مقصود ما از شیطان، شیطان جنی است.

حرکت شیطان در مجاری خون
امام ســجاد)ع( می فرماید: »سلطته منا علی ما لم تسلطنا علیه 
منه، أسکنته صدورنا، و أجریته مجاری دمائنا؛ شیطان را بر چیزهایی 
از ما ســلطه  دادی که ما را سلطه ندادی؛ او را در سینه های ما جا 

دادی و در مجاری خون ما جاری ساختی«.
احادیثی متعدد به این معنا اشــاره دارد که شیطان در مجاری 
خون انســان در حرکت است و در ادامه برخی از این احادیث آمده 

است که مجرای شیطان را با گرسنگی تنگ کنید.]5[ 
اســتقرار شیطان در سینه انســان و در عین حال حرکت او در 
مجرای خون او، به چه معنا و به چه صورت اســت؟ آیا این تعبیر، 
مجازی اســت یا حقیقی؟ و اگر حقیقی است، به چه صورت است؟ 
شارح صحیفه سجادیه بعد از بحث در این باره، این  احتمال را تقویت 
می کند و حق می داند که منظور از سینه در این مورد، جایگاه قلب 
باشــد؛ زیرا سینه، موضع تعلق نفس ناطقه انسان به نفس حیوانی 
اوســت و به همین جهت، شرح و ضیق به آن نسبت داده می شود.

]6[ به هر صورت، تعبیر مذکور این واقعیت را می فهماند که شیطان 
به صورت نامرئی در درون ما راه دارد و به فعالیت خود می پردازد.

2. وسوسه
دومین مفهوم اساسی در این نوشتار وسوسه است که کار اصلی 
شــیطان شمرده می شود. وسوسه در اصل به معنای جریان صدای 
پنهانی است که در درون و نفس انسان ایجاد می شود، بدون اینکه 
از واقعیتی حکایت کند. وسوسه ممکن است از ناحیه شیطان انسی 

یا جنی و یا از خطورات قلبی خود فرد باشد. در برابر وسوسه، القای 
رحمانی قرار دارد؛ همانند وحی و الهام. وسوسه همانند شک، زمانی 
ایجاد می شود که علم و یقین نباشد؛ منتها با این تفاوت که در شک، 
از ابتدا علم وجود ندارد ولی در وسوســه بعد از آنکه علم به وجود 
آمد، با تصرف قوه واهمه ایجاد تردید می شود. در حقیقت، وسوسه 
زمانی پیدا می شود که قوه عاقله، زیر نفوذ و سیطره قوه خیال قرار 
بگیرد. در این هنگام است که عقل از حاکمیت می افتد و به دنبال 
آن، علم و یقین نیز متزلزل و نابود می  شــود و به جای آن، وهم و 

شک در ذهن انسان نفوذ می کند.]7[

از معنای وسوســه و از آیات موجود در این زمینه، به دســت 
می آید که میدان عمل شیطان، ادراک انسان و ابزار کار او، عواطف 
و احساسات بشری است. در آیه )الّذی یَُوْسِوُس فی ُصُدوِر الّناِس(، 
وسوسه به عنوان یکی از ویژگی های شیطان قرار داده شده و منظور از 
سینه )صدر(، نفس انسان است؛ زیرا تنها مبدأ ادراک انسان می تواند 
متعلق وسوســه قرار بگیرد و تنها نفس، صاحیت مبدأ شدن برای 
وسوسه دارد. اینکه سینه به عنوان جایگاه وسوسه معرفی شده، بدان 
جهت است که ادراک، بیشتر به قلب نسبت داده می شود و قلب نیز 
در سینه قرار دارد. در آیات متعدد، اغوا، تزیین، ایجاد آرزوهای دراز، 
وعده های دروغین و... از کارهای شیطان ذکر شده است و این امور 

عمدتاً با عواطف، احساسات و قوه واهمه مرتبط است.
تفاوت وسوسه با خواسته های نفسانی

وسوسه شیطان با خواسته های نفس، تفاوت ماهوی دارد؛ اّولی 
ناشی از نفوذ شیطان و دعوت او است و دومی برخاسته از نیازها و 
تمایات غریزی و ذاتی انســان که لزوماً گناه و ناپسند نیست. ولی 

در عین حال، تفکیک میان هر دو دشــوار اســت؛ شاید علت این 
امر، طولی بودن تصرف شــیطان باشد. طولی بودن تصرف شیطان 
به این معناســت که تصرفات او در عرض و در برابر تصرفات انسان 
نیست تا با استقال انسان در کارهایش منافات داشته باشد. شیطان 
چیزهایی را که مربوط به زندگی و خواسته های نفس انسان است، 
زینت می دهد و بدین وســیله به گونه ای در ادراک انسان تصرف و 
القای وسوســه می کند که انسان آن را احساس نکرده، میان آنها و 
افکار خودش تفکیک قائل نمی شود و آن را مستند به کسی غیراز 
خودش نمی داند. بنابراین هیچ منافاتی ندارد که اندیشه های باطل 
ما، هم مستند به خود ما باشد و هم ناشی از وسوسه های شیطان]8[ 
با این حال، نشانه هایی وجود دارد که خود انسان می تواند به وسیله 

آن، وسوسه های شیطان را از خواسته های نفسانی بازشناسد:
1. شیطان اگر دعوتش پذیرفته نشود، منصرف می شود و اقدام 
به کار دیگر می کند؛ اما نفس، پیوسته برای رسیدن به خواسته اش 

پافشاری خواهد کرد.

2. وسوســه شــیطان، با یاد خدا زائل می شود؛ اما هوای نفس 
چنین نیســت.]9[ »پرهیزکاران، هنگامی که گرفتار وسوســه های 
شــیطان می شــوند، به یاد خدا می افتند؛ پــس )در پرتو یاد خدا( 

بصیرت می یابند«. ]10[
ب( راه های نفوذ شیطان در جامعه

ماهیت و اســاس کار شــیطان را وسوسه و دعوت باطل و گناه 
شــکل می دهد؛ ولی با توجه به موارد، آن را به شیوه های گوناگون 
عملی می کند. ایجاد تردید در باورهای دینی و در نهایت کشــاندن 
فرد به کفر، ایجاد نفاق و ناامیدی، جلوگیری از نیکی به یکدیگر و 
سرگرم کردن انسان به امور باطل، از مهمترین کارهای شیطان است. 
شــاید بتوان گفت که شــیطان در مبارزه و دشــمنی خود با 
انســان، اهدافش را رتبه بندی کرده است. اول تاش می کند که به 
اساسی ترین هدف خود برســد و آن، گرفتن ایمان و داخل کردن 
فرد در دایره کفر اســت و در صورت عدم موفقیت، به سوی اهداف 

بعدی می رود.
1. ایجاد تردید در باورهای دینی

»بندگی خدا«، کمال انسان و هدف آفرینش است و مورد تأکید 
فراوان خدای متعال اســت. از این رو، شــیطان با توجه به اهمیت 
ایــن امر، آن را  اولین هدف خود قرار می دهد و نهایت تاش خود 
را به کار می بندد تا فرد را از مســیر بندگی پروردگار خارج ســازد 
و او را بــه خدایش کافــر کند. کفر و قطع ارتباط بنده با پروردگار، 
اساسی ترین هدف شیطان است. ممکن است شیطان در آغاز به این 
هدف دســت نیابد که در این صورت، برای رسیدن به هدف نهایی، 
نقشــه های مقدماتی را »همانند آلوده کردن فرد به گناهان دیگر« 
اجرا می کند. در صورتی که شیطان بتواند یاد خدا و اعتقاد به او را، 
که اساس سعادت اســت، از صفحه دل و زندگی فرد به کلی پاک 
کند، چنین شخصی کامًا بی پناه و طعمه دام او شده است؛ به هر 
سمت که بخواهد،  او را می کشاند و هر کاری که بخواهد، بر عهده 
او می گذارد و به وسیله او عملی می کند. در حقیقت، فردی که به 
خدایش کفر ورزیده، از سپاه و سربازان شیطان می شود که شیطان، 
او را فرمان می دهد و سرپرستی می کند و او نیز به آسانی، اطاعت 
می کند.]11[ این مطلب در قرآن بروشنی بیان شده است: )إِنّا َجَعلَْنا 
الّشیاطیَن أَْولِیاَء لِلّذیَن ا یُْؤِمُنوَن(]12[؛ ما شیاطین را دوستان کسانی 

قرار دادیم که ایمان نمی آورند.

روایات فراوانی وجود دارد که شــیطان در حساس ترین لحظه 
زندگی؛ یعنی لحظات احتضار و انتقال به جهان دیگر، نیرو های خود 
را بسیج می کند تا گوهر گرانبهای ایمان را از فرد محتضر بستاند. از 

امام صادق)ع( نقل شده است:
»ما من أحد یحضره الموت أاّ وکل به إبلیس من شیاطینه من 
یأمره بالکفر و یشککه فی دینه حتی یخرج نفسه فإذا حضرتم موتاکم 
فلقنوهم شــهادْهً أن ا إله أاّ اه، و أن محمداً رسول اه)ص( حتی 
یموتوا؛]13[ هیچ کس نیست که مرگش فرا رسد، مگر اینکه ابلیس 
به شــیطان های خود دستور می دهد که او را به کفر بکشانند و در 
دینش ایجاد تردید کنند؛ تا اینکه جانش بیرون آید. پس زمانی که 
نزد افرادی در حال مرگ بودید، گواهی دادن بر این را که »خدایی 
جز خدای یگانه نیست و محمد)ص( به راستی فرستاده خداست«، 

به او تلقین کنید تا اینکه بمیرد«.
2- آرایش پندارهای باطل

تزئین باورهای باطل، یکی از مهمترین روش های شیطان برای 
پــاک کردن نیروهــای ایمان از صفحه قلب و جایگزین ســاختن 

پندارهای باطل و اندیشه های بی اساس به جای آن است: 
»کســانی که بعد از روشن شدن هدایت برایشان، به حق پشت 
کردند، شیطان کردارهای زشت و باورهای باطل را در نظرشان زینت 

داده و آنان را با آرزوهای طوانی فریفته است«. ]14[
تزئین، این است که با اضافه کردن برخی چیزها، شکل واقعی 
یک امر دگرگون شــود. تزیین باطل به وســیله شیطان، به این 
معناست که او با اضافه کردن خواسته های نفسانی بر یک اندیشه 
و عمل باطل و مطابق خواســته  نشــان دادن آن، آن امر را زیبا و 

مطلوب نشان می دهد.
انســان به طور فطری از باورهای باطل می گریزد و این دسیسه 
شیطان است که آنها را می آراید، تا بدانجا که نقطه مقابل حقیقت 
نیز زیبا جلوه می کند و پذیرفته می شــود. شــیطان در تسویل و 
تزئین، مهارت زیادی دارد و آرایشگر ماهری است و کااهای زشت 
و نامرغوب خود )گناهان و چیزهای باطل( را زیبا و جذاب نشــان 
می دهد تا مورد پذیرش افراد واقع شود. به عنوان نمونه، کیست که 
نداند سجده بر خورشید، سبکسری است؛ اما قوم سبأ فریب آرایش 
این پندار زشت را خوردند و عمری به پرستش خورشید پرداختند]15[ 
کدام عقل می پذیرد که انسان گوساله را پرستش کند؛ ولی سامری 
در غیاب حضرت موســی، گرفتار وسوسه تزئین شیطان شد و قوم 
بنی اسرائیل را گوساله پرست کرد.]16[ امروزه نیز، جذابیت بسیاری از 
اندیشه ها و باورهای بی اساسی که در برابر ایمان به خدا قد برافراشته 
و خودنمایی می کنند، بدون تردید خالی از تسویل و تزئین شیطان 
نیستند و بدون تاش ها و آرایش های او، تا این حد باورهای باطل 

در میان جوامع نفوذ نمی کرد.

معیارهایزینبی
برایبانوان

***
 مادران و بانوان مسلمان و پیروان اهل بیت باید از هنرنمایي 
زینب)س( بیاموزند کــه در راه حفظ دین چگونه زندگي و 
ایثارگري را باید جمع کرد. او فرزنداني تربیت کرده که مطیع 
او هستند و در کنار امام خود جان خود را نثار مي کنند. این 
بانوي قهرمان هیچ اسمي از فرزندانش در کربا و پس از آن 

به میان نمي آورد، تنها امام زمانش را محبوب دل خود
 مي داند و از او یاد مي کند و مطیع اوست.



ورزشی

سرویس ورزشی-
تیم ملــی فوتبال ایران امــروز در دومین بازی 
خود در جام ملت های آسیا به مصاف ویتنام می رود، 
ملی پوشــان کشــورمان در صورت برتری در این 
بازی صعودشــان به مرحله بعدی مسابقات را قطعی 

می کنند.
تیم ملــی فوتبال ایران در دومین دیــدار خود در جام 
ملت های آسیا ۲01۹ امروز از ساعت 14:30 به مصاف ویتنام 
خواهد رفت. تیم ملی با پیروزی در این دیدار می تواند صعود 
خود به مرحله حذفی را مســجل کند و انتقام شکست تلخ 

بازی های آسیایی ۲014 را از ویتنام بگیرد. 
تیم ملی پس از کســب پیروزی قاطع و پرگل در بازی 
نخست مقابل یمن، یکی از مدعیان جدی قهرمانی نشان داد 
و در دومین دیدار خود با ویتنام ماقات خواهد کرد.شاگردان 
کی روش در صــورت پیروزی در این دیدار صعودشــان به 
مرحله حذفی مسجل خواهد شــد و بازی آخر مقابل عراق 

احتمااً تنها صدرنشین گروه را مشخص خواهد کرد.
تیم ملی اما کار ســاده ای در این بازی نخواهد داشــت. 
ویتنام در بازی نخســت فراتر از حد انتظار ظاهر شد و عراق 
به ســختی موفق به شکســت دادن این تیم سخت کوش و 
جنگنده شــد. ویتنــام در این دیدار ۲ بــار از حریف پیش 
افتاد ولی نهایتاً دســت خالی زمین مسابقه را ترک کرد.این 
باخت پایانی بود بر روند 1۸ بازی بدون شکســت ویتنام در 

رقابت های مختلف.
هر چند که ایران و ویتنام از جمله کشــورهای با سابقه 
فوتبال آســیا به شــمار می آیند ولی این بازی اولین رویایی 
دو کشور در بازی های ملی اســت. البته این دو تیم در رده 
ســنی پایه با هم روبه رو شدند که آخرین آن به 3 ماه پیش 
بر می گردد که در رقابت های زیر 1۶ ســال آســیا تیم ملی 
با ۵ گل ویتنام را درهم کوبیــد. اما تلخ ترین جدال ایران و 
ویتنام به بازی های آســیایی ۲014 برمی گردد که تیم ملی 

امید متحمل شکســت سنگین و غیرقابل باور 4 بر یک شد 
و در پایان نیز در گروه 3 تیمی ســوم شد. این دیدار فرصت 

مناسبی است که ایران آن شکست تلخ را جبران کند.
ویتنام را دست کم نمی گیریم

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی در نشست خبری 
خود قبل از بــازی دو تیم ایران و ویتنام گفت: بازی دومان 
را پیــش رو داریم برابر ویتنام تیمی کــه از کادر مربی گری 
خوبی برخوردار اســت. برای آماده ســازی اش تاش زیادی 
صورت گرفته اســت. البته ایران هم کاما آماده است. تک 
تک بازیکنــان آمادگی حضور در بــازی را دارند و در حال 
جنگیدن برای حضور در یکی از جایگاه های بازی هستند و 
امیدواریم تیم برتر میدان باشیم و فوتبال برتری را به نسبت 

به ویتنام ارائه دهیم. 
وی افزود: من بازی های ویتنام را از قبل پیگری کرده ام 

مخصوصا بازی برابر کره شمالی و درگروه ما یکی از مدعیان 
اصلی اســت. البتــه ویتنام با دیســیپلین و تمرکز باا یک 
فوتبال بسیار مثبت ارائه دادند. مربی بسیار خوبی دارند که 
در گذشــته با آقای گاس هیدینــگ کار کرده اند و مطمئنا 
دیدن بازی ویتنام برابر عراق خیلی خوب بود و هشداری بود 

تا برابر این تیم با تمرکز باا ظاهر شویم. 
کی روش در پاســخ به این ســؤال کــه در این بازی به 
تفاضل گل فکر می کند؟ گفت: فکر نمی کنیم. چون ما تیم 
مغروری نیســتیم. تیم ما از افراد فروتن شکل گرفته است. 
همیشه به عنوان رهبر تیم سعی کردم یک سری از مسائل 
اصولی را در اختیار بازیکنانم قرار دهم. تاش ما این بوده که 
مسائل پایه ای خصوصا از بعد شخصیتی را به بازیکنانم خوب 
بیاموزم. باید همیشــه به حریف احترام گذاشت. درغیر این 
صورت تبدیل به آدم هایی می شویم که مغرور هستند و غرور 

آنها را فرا گرفته است. ما به هیچ وجه این گونه فکر نمی کنیم. 
تفکر ما این اســت حریف هم می خواهد فوتبال بازی کند و 

احترام کامل را برای حریف قائل هستیم. 
 وی تصریح کرد: اعتقاد راســخ دارم اگر می خواهیم به 
موفقیت برسیم، همیشــه احتیاج به دو تیم داریم. یک تیم 
موفــق درون زمین و تیمی کــه از تیم درون زمین حمایت 
کند و کارش را خارج از زمین انجام دهد. خوشبختانه کادر 
و دستیاران بسیار متعهدی دارم که کارشان را به نحو احسن 
انجام دادند. در کنار بازیکنانی مثل جواد نکونام در گذشــته 
و مسعود شجاعی در حال حاضر که الگوی بازیکنان است و 
رهبر میدان بوده اند. ما یک خانواده متحد هستیم به غیر از 
خانواده شخصی ام این بهترین خانواده فوتبالی ام بوده است. 

تمرکزم فقط روی تیم ملی است
کی روش در پاســخ به ســؤالی درباره پیشنهاد کلمبیا 
برای قبول سرمربی گری تیم ملی این کشور گفت: اان زمان 
مناســب برای مطرح کردن این گونه صحبت ها نیست. چون 
من وظیفــه ای دارم و باید تا بی نهایت تمرکز و انگیزه مان را 
در بازی مقابل عراق و ویتنام نشان دهیم. اان زمانی نیست 
که بخواهم در مورد مســئله ای فکر کنم یا تمرکزم را برای 

مسائل دیگری بگذارم. 
سرمربی تیم ملی در پایان عنوان داشت: تنها مطلبی که 
از آن مطمئن هستیم مسئوان فوتبال ایران با نظارت وزرات 
ورزش از ماه جوای به بعد نخواســتند ماندن من طوانی تر 
شود ولی در حال وظیفه  دشوار و بی نهایت را پیش رو داریم 
آن هم بازی هایی اســت که باید انجــام دهیم. با تمرکز باا 
هم روی این مســئله فکر می کنیم و تاکید می کنم یکی از 
قوی ترین خانواده های فوتبالی هستیم. مسعود شجاعی هم 
اینجاست و با ســابقه ای که دارد و از لحاظ اتحاد و همدلی 
که بین اعضای کادر و بازیکنان است، شرایط فوق العاده ای در 
تیم وجود دارد. در عین حال تنها مطلبی که مهم است بازی 

ما برابر ویتنام است. 

ایران – ویتنام؛ تاش برای قطعی کردن صعود

کی روش: تیم ملی فوتبال شرایط فوق العاده ای دارد
مسئوان ورزش نخواستند من بیشتر بمانم

*در ســومین روز از مسابقات دوچرخه ســواری پیست قهرمانی آسیا، محمد گنج خانلو یکی از امیدهای دوچرخه 
سواری ایران در ماده اومنیوم موفق به کسب مدال نشد و در پایان مقام هشتم را کسب کرد.

* مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حاشیه سرکشی به پروژه های عمرانی شهرستان کاشان 
در جمع خبرنگاران گفت: حدود ۳۶۰۰ پروژه ناتمام عمرانی در سراسر کشور داریم که بر اساس اولویت 
افتتاح خواهد شد. وی در جمع خبرنگاران گفت: سالن ورزشی سه هزار نفره کاشان به دلیل محدودیت 
منابع مالی مثل بسیاری از پروژه های عمرانی دیگر در چند سال گذشته روند کندی داشته اما امیدواریم 
با یک ردیف بودجه اختصاصی در ســال آینده این استادیوم زیبا که حق مردم کاشان است را نهایتا تا 

پایان سال ۹۹ به بهره برداری برسانیم.
*در پی کسب عنوان های قهرمانی حسین کیهانی در دوی 3000 متر و مدال نقره امیر مرادی در ۸00 متر بازی های 
آسیایی جاکارتا و به واســطه تاش های سجاد مرادی، مربی دو و میدانی، مجید کیهانی، رئیس فدراسیون مبلغ ۵0 
میلیون تومان پاداش برای کســب نتیجه حسین کیهانی و مبلغ 30 میلیون تومان برای کسب نتیجه امیر مرادی، 

جمعا ۸0 میلیون تومان به وی اعطا کرد.
*مجتبی عابدینی کاپیتان تیم ملی شمشــیربازی گفت: متاسفانه لیگ ما شرایط خوبی ندارد و هیچ 
تیمی خواهان جذب ملی پوشان شمشیربازی نیســت.وی در مورد اینکه هیچ پیشنهادی از تیم های 
لیگ شمشــیربازی ندارد، گفت: نه تنها من بلکه هیچ یک از ملی پوشان دیگر پیشنهادی از تیم های 
دیگر ندارند. چون تیم مطرحی نیســت که بخواهد ملی پوشــان را جذب کند. متاسفانه با این نتایج 
درخشانی که در المپیک و جام های جهانی و بازی های آسیایی گرفتیم هیچ تیمی برای قرارداد نداریم. 
باید مسئوان فدراسیون تمهیداتی بیندیشند. باقرزاده تاشش را می کند اما اسپانسرها هم باید با این 
نتایج ما به ســمت این رشته بیایند یا آورده شوند.وی ادامه داد: درآمدی هم نداریم که بخواهیم امرار 
معاش کنیم و نمی دانیم با این شرایط چه کار باید کنیم، شمشیربازی نه پخش دارد، نه سالن دارد و نه 

پول. این طور هم نمی شود که من به عنوان ملی پوش به دنبال تیم بگردم.

خواندنی از ورزش ایران

به یاد حجت ااسام شهید سیدداود احمدی
سفارشش جهاد در راه خدا بود

شــهید ســیدداود احمــدی در ۲۸ فروردیــن 
ســال 134۶ دیده بــه جهان گشــود. او از کودکی، 
در خانــواده ای مذهبی پرورش یافت. در ۶ ســالگی 
تحصیــات ابتدایی خود را شــروع و در صحنه های 
انقاب با وجود ســن کم شــرکت می کرد. با شروع 
جنگ تحمیلی در بســیج ثبت نام کرد. سیزده ساله 

بیشتر نداشت که به واجبات دینی بسیار اهمیت می داد؛ از آن جمله می توان 
نماز شب، شرکت در دعای کمیل، روزه های مستحبی و نماز جمعه را نام برد.

چندین بار به جبهه های حق علیه باطل رفت و در نامه هایی که از آنجا 
می فرســتاد، بسیار ســفارش می نمود که در راه خدا جهاد کنید و گوش به 
فرمان امام خمینی باشــید. در یکی از نامه هایی که به دوست روحانی خود 
داده بود یادآور شده بود: حاج آقا از شما میخواهم برایم دعا کنید؛ اول آنکه 
خدا گناهانم را بریزد و بعد شهادت را نصیبم کند و چشمم را به جمال نورانی 

حضرت مهدی منور کند؛ هرچند که لیاقت آن را ندارم.
در بهمــن ماه 13۶4 از طرف مدرســه مجتهدی که در آنجا مشــغول 
به درس خواندن بود، به جبهه اعزام شــد و ســرانجام در عملیات والفجر ۸ 
درمنطقه فاو شرکت نمود و در اثر ترکش در قسمت سفیدران به مقام رفیع 

شهادت که همان آرزوی همیشگی اش بود دست یافت.

حدیث دشت عشق

اقدام ارزشمند دایی با لغو اردوی خارجی سایپا
علی دایی پس از دیدار با کارگران شــرکت سایپا اردوی تدارکاتی تیمش 
را که قرار بود در ترکیه برگزار شــود لغو کرد. در شرایطی که سایپا به دنبال 
تــدارک اردوی نیم فصل در خارج از کشــور بود، دایی ایــن اردو را لغو کرد. 
ســرمربی ســایپا که طی چند وقت اخیر کارهای اجتماعی جالب توجهی را 
در دســتور کار داشــته که مهم ترین آن کمک به بازسازی منطقه زلزله زده 
کرمانشاه است، این بار در بازدید خود از کارخانه سایپا و در برخورد با کارگران 
این مجموعه تصمیم گرفت از برگزاری اردوی خارج از کشور تیمش صرفنظر 
کند. دایی اواخر هفته گذشته در بازدید از کارخانه سایپا با کارگران این شرکت 
دیدار و گفت و گو کرد و وقتی متوجه مشکات مالی آنها شد تصمیم گرفت از 
برگزاری اردوی ترکیه سایپا صرف نظر و تمرینات آماده سازی تیمش را برای 
حضور در لیگ برتر، جام حذفی و پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در تهران دنبال 

و در این شرایط اقتصادی از بار مالی روی دوش کارخانه جلوگیری کند.
کاظم برجلو مربی ســایپا با تائید این خبر اظهار داشــت: دایی اخاق و 
خصوصیات ارزشمندی دارد. او در دیداری که با کارگران سایپا داشت تصمیم 
به انجام این کار گرفت. تمام برنامه های ســفر به ترکیه انجام گرفته و حامی 
مالی باشــگاه هزینه های اردوی تیم را متقبل شده بود اما با نظر سرمربی تیم 
برنامه های آماده ســازی را در تهران به صورت ویــژه دنبال می کنیم تا برای 

مسابقات پیش رو به آمادگی کامل برسیم.
برپایی اردوی استقال در آنتالیا

تیم فوتبال استقال بامداد دیروز برای برگزاری اردوی آماده سازی راهی 
آنتالیای ترکیه  شــد. این تصمیم مسئوان استقال در حالی رخ داد که پیش 
از این قرار بود برای برگزاری اردویی دو هفته ای راهی دوحه قطر شوند اما به 
نظر می رسد مشکات مالی مسیر این تیم را به سمت ترکیه تغییر داده است. 

محمد تقوی در یک قدمی نساجی
محمد تقوی سرمربی نیم فصل نخست تیم تراکتورسازی تبریز در آستانه 
سرمربیگری نساجی قرار دارد.تقوی سرمربی نیم فصل اول تیم تراکتورسازی 
تبریز که عملکرد نســبتا خوبی هم در این تیم داشــت، پس از کناره گیری از 
ســمت خود در تیم تراکتورسازی، در آســتانه توافق نهایی با مسئوان تیم 
نساجی مازندران قرار دارد. همچنین با توجه به اینکه مسئوان باشگاه نساجی 
در گذشــته اعام کرده  بودند فقط با مربیان آزاد وارد مذاکره خواهند شد، به 
نظر می رسد اکنون با استعفای محمد تقوی از تیم تراکتورسازی، شرایط برای 
حضور این مربی در نیم نساجی فراهم شده و به احتمال فراوان تقوی به زودی 

جانشین نکونام خواهد شد.
تغییر نظر برانکو برای بازی با یوپن بلژیک

برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از مذاکره دوباره، برای 
بازی تدارکاتی در تاریخ بیست ســوم دی مــاه موافقت کرد. ایوانکوویچ پس از 
جلسه ای که با همکاران خود داشت و در پی مذاکرات انجام شده، برنامه تیم 
را تغییر داد و با بازی روز یکشــنبه ۲3 دی ماه برابر تیم یوپن بلژیک موافقت 
کرد.این بازی در تاریخ اعام شده در کمپ اسپایر برگزار خواهد شد. تیم اوپن 
بلژیک مرتضی پورعلی گنجی مدافع ملی پوش ایران را در اختیار دارد.پیش از 

این برانکو با برگزاری بازی در این تاریخ مخالفت کرده بود.
خطر کسر امتیاز از بیخ گوش پدیده گذشت

مســئوان باشــگاه پدیده با پرداخت بدهی دیارا سوبا مانع از کسر شش 
امتیاز از تیم دوم جدول رده بندی لیگ برتر شــدند. حمیداوی، مالک جدید 
باشــگاه پدیده که در بدو حضورش در این باشگاه قول داده بود تا یحیی گل 
محمدی را به تیم بازگرداند و این کار را هم انجام داد، به دومین وعده اش نیز 
جامه عمل پوشاند. در نهایت پس از کش وقوس فراوانی که در پرونده سوبا به 
وجود آمده بود، ظهر روز پنج شنبه هفته گذشته حمیداوی با رایزنی های خود 
موفق شد بدهی باشگاه پدیده شهر خودرو به سوبا را از طریق یکی از بانک های 
شــهر لندن پرداخت کند. این در شرایطی بود که تنها یک روز تا پایان مهلت 
فیفا به باشگاه پدیده شهر خودرو برای پرداخت بدهی به دیارا سوبا باقی مانده 
بود.در نهایت با رایزنی حمیداوی و پرداخت 13۵ هزار دار به عاوه پنج درصد 
سود آن به صورت پوند انگلیس، به حساب اعام شده از سوی فیفا به نام وکیل 
دیارا ســوبا، این ماجرا ختم به خیر شد و دیگر خطری باشگاه پدیده را تهدید 

نمی کند و خیال هواداران تیم پدیده از بابت کسر شش امتیاز راحت شد.
آخرین اخبار نقل و انتقاات باشگاههای فوتبال ایران

*مهاجــم کروات مدنظر پرســپولیس بعد از توافق بر ســر پیش قرارداد، روز 
پنج شــنبه در اردوی سرخپوشان در قطر حاضر شــد و با این تیم به تمرین 
پرداخت. ماریو بودیمیر و باشــگاه پرسپولیس بر سر شرایط قرارداد به توافق 
رســیده اند و پیش قرارداد بعد از تایید از ســوی هر دو طرف، رد و بدل شده 
است. قرارداد نهایی با این بازیکن بعد از انجام تست پزشکی به امضا می رسد.

* محمدرضا خلعتبری، هافبک تیم فوتبال پدیده خراسان در نیم فصل نخست 
هجدهمین دوره لیگ برتر با قراردادی یک و نیم ساله به تیم فوتبال ذوب آهن 

اصفهان پیوست و شاگرد علیرضا منصوریان در این تیم شد.
* باشگاه استقال در ادامه سیاست جوانگرایی و سرمایه گذاری روی بازیکنان 
جوان و آینده ساز خود، دو بازیکن مطرح و با استعداد تیم های پایه را به تیم 
بزرگســاان اضافه کرد. بر اســاس اعام امیر حسین فتحی سرپرست باشگاه 
استقال، معراج پورتقی و زکریا مرادی، دو بازیکن جوان و آینده دار تیم امید 
اســتقال که در لیگ امیدها نیز عملکرد موفقی داشــتند، بنا به درخواست 
وینفردشــفر از این پس به تیم بزرگســاان منتقل می شوند. زکریا مرادی در 
مســابقات این فصل لیگ امیدها 17 گل و معراج پورتقی نیز 1۹ گل به ثمر 

رسانده اند.
* محمد شــادکام، مهاجم پیشین تیم فوتبال پارس جنوبی جم پس از اینکه 
قرارداد خود را با باشگاه پارس فسخ کرد، با عقد قراردادی به مدت نیم فصل، به 
نفت مسجدسلیمان پیوست تا پس از امیرحسین امیری و محمد پاپی، سومین 

خرید نفتی ها در نیم فصل هجدهمین دوره لیگ برتر باشد.

وزارت ورزش مخالف اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در هیئت های ورزشی است.
امیررضا خادم، معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان که در سمنان حضور یافته بود، امروز درباره بحث مربوط به منع 
بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی گفت: قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته و دو شغله ها در فدراسیون ها 
اجرایی شده است ولی وزارت ورزش و جوانان با اجرای این قانون در هیئت های ورزشی موافق نیست و به همین دلیل این 

قانون برای بررسی دوباره به قوه مقننه ارجاع شده است.
معــاون حقوقی، مجلس و امور اســتان های وزارت ورزش و جوانان همچنین با تاکیــد بر لزوم تقویت جایگاه بخش 
خصوصی در ورزش، درباره واگذاری باشــگاه های فوتبال استقال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: واگذاری این دو 
باشــگاه با مجوز دولت در اختیار ســازمان خصوصی سازی قرار گرفت که در سه سال گذشته به علت نبود خریدار، واگذار 

نشده است.
خادم از رفع مشــکات مالی و حقوقی قابل توجه این باشــگاه ها خبر داد و گفت: شــرایط برای واگذاری باشگاه های 

استقال و پرسپولیس به بخش خصوصی مهیاست.

مخالفت وزارت ورزش با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در هیئت های ورزشی

بعد از برگزاری اولین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، تمرینات این تیم تا برگزاری جام بین المللی تختی 
در اندیمشک تعطیل شد.

طبق برنامه ریزی کادر فنی، دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی قرار بود از ۲4 دی ماه آغاز و تا زمان حضور 
در سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی جام تختی که روزهای 4 و ۵ بهمن ماه در اندیمشک برگزار می شود ادامه پیدا 

کند اما این اردو با تصمیم محمد بنا و همکارانش لغو شد.
حســام جعفری سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در این خصوص گفت: با توجه به نزدیکی به جام تختی، عده ای از 
فرنگی کاران درخواســت کردند که تمرینات خود را در شهر و باشگاه خود دنبال کنند از طرفی با توجه به آسیب دیدگی 
و بیماری برخی کشتی گیران، تصمیم بر این شد اردوی دوم را لغو و نفرات واجد شرایط برای حضور در جام تختی، دوم 

بهمن ماه خود را در اندیمشک به کادر فنی معرفی کنند.
خبر دیگر از کشتی اینکه ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا پس از جام تختی و جام 
دانکلوف مشخص می شود. مسابقات کشتی قهرمانی آسیا در سال ۲01۹ میادی طی روزهای 3 تا ۸ اردیبهشت ماه سال 
۹۸ در شهر ژیان کشور چین برگزار خواهد شد که بر اساس اعام غامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی بزرگساان ترکیب 

تیم ملی برای شرکت در این رقابت ها پس از جام تختی و جام دانکلوف بلغارستان مشخص خواهد شد.

تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی تا جام تختی تعطیل شد 

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از توافق با فدراسیون ایران تا سال ٢۰٢۰ ماندنی شد و امروز شنبه 
قرارداد خود را به صورت رسمی امضا می کند.

جلسه افشین داوری، سرپرست فدراسیون والیبال و ایگور کواکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از نزدیک 
به پنج ســاعت به اتمام رســید تا طرفین با مثبت ارزیابی کردن این نشست محل فدراسیون را ترک کنند. بررسی دقیق 
تقویم تیم ملی والیبال ایران در سال آینده، بندهای قرارداد ایگور کواکوویچ، نحوه پرداخت و دستمزد کادر فنی و ارزیابی 

شرایط کلی تیم ملی در آینده موضوعاتی بود که با دقت نظر در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.
در پایان توافقات کلی برای امضا رسمی قرارداد ایگور کواکوویچ صورت گرفت و قرار شد تا هفته جاری در مراسمی 

رسمی قرارداد سرمربی تیم ملی ایران و فدراسیون والیبال امضا شود.
افشــین داوری، سرپرست فدراسیون والیبال نیز در این باره گفت: تا ۲0۲0 با کواکوویچ به توافق رسیده ایم و شنبه 
به صورت رسمی قرارداد را امضا می کنیم. او در مورد مبلغ قرارداد نیز گفت: تغییری در مبلغ قرارداد وجود ندارد و طبق 

توافقات قبلی با او به توافق رسیده ایم تا برای مسابقات پیش رو در کنار تیم ملی ایران باشد.

تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی والیبال امروز رسمی می شود

سرویس ورزشی-
حامد کاویانپور هافبک اسبق باشگاه پرسپولس و تیم ملی فوتبال ایران در 
برنامه ای به نام فوتبالیســم که از شبکه سوم سیما پخش شد، صحبت هایی را 
درباره وجود یک جریان دالی در تیم ملی فوتبال سال ۲00۶ مطرح کرد که 

بازتاب فراوانی در بین اهالی فوتبال داشت.
کاویانپور که در زمان بازیگری از بازیکنان خوب و شناخته شده پرسپولیس 
بود، در این برنامه گفت: »در اردوی آمادگی تیم ملی ایران قبل از جام ملت های 
آسیا ۲004 از ناحیه رباط دچار مصدومیت شدید شدم و چند ماهی از میادین 
دور بودم. بعد از نزدیک به ۶ ماه به فوتبال برگشــتم و برای تیم پرسپولیس به 
میــدان رفتم. وقتی قرار بود اولین اردوی تیــم ملی در راه جام جهانی ۲00۶ 
آلمان تشکیل شود، یک نفر با من تماس گرفت و مدعی شد اگر می خواهم در 
تیم ملی باشــم و این شانس را داشته باشم که همراه تیم به جام جهانی بروم، 

باید 40 میلیون تومان هزینه کنم که من به پیشنهادشان پاسخ منفی دادم.«
بعد از این صحبت هــای کاویانپور برخی جریان دالی حاکم بر تیم ملی 
را به ســرمربی وقت تیم ملی )برانکو( نســبت دادند اما این بازیکن با انتشار 
ویدئویی گفــت: »منظورش برانکو نبوده ، بلکه اشــاره اش به برخی از داان 
خبرنگارنما بوده که بعدها تعدادی از آنها دســتگیر شــده و به زندان انداخته 

شدند.«
قبل از بازیکنانی چون حامد کاویانپور، برخی دلســوزان واقعی ورزش هم 
در صحبت هایشــان بارها بر وجود فســاد در فوتبال تاکید داشتند و صراحتا 
می گفتند جریانی فاســد و منفعت طلب در فوتبال وجود داشــته و دارد که 
همواره منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع ملی ترجیح می دهد. این افراد 
با استفاده از امکانات خود از جمله برخی رسانه های مکتوب و دیداری موجب 

آلوده شدن فضا و عدم پیشرفت شایسته و بایسته فوتبال شده اند.
حاا وقتی بازیکنانی در سطح کاویانپور که سالها برای پرسپولیس و تیم 
ملی بازی کرده همان صحبت ها را به شــکل دیگری بیان می کند بیش از هر 
چیز گویای این نکته است که فساد در فوتبال وجود دارد و باید برای دفع آن 

دست به پاک سازی زد. 
چند هفته پیش در ســایت میزان که ارگان رســمی قوه قضائیه اســت، 
خبری آمده بود با این شــرح : » قوه قضائیه در راستای پاکسازی فوتبال ایران 
ســی دال و واسطه غیر رســمی رابه مراجع ذیصاح احضار کرده است.« در 
زمان انتشار خبر در همین صفحه ابراز امیدواری کردیم این حرکت مبارک و 
بسیار ضروری که آغاز شــده با قدرت تداوم پیدا کند و باز به دایل نا معلوم 

نیمه کاره رها نشود.  
حاا به بهانه صحبت های کاویانپور خدمت مســئوان محترم که همت 
کرده و وارد گود مبارزه با مفسدان شده اند عرض می کنیم که اجازه ندهید این 
پرونده مهم خاک بخورد، تمام ابعاد آن را تا آخر پیگیری کنید تا به ســالم تر 

شدن فضای ورزش و فوتبال کمک کنید. 
فراموش نکنیم در محیط ناســالم و شــرایط آلوده نمی توان توقع به ثمر 
نشستن برنامه ها و تحقق اهداف را داشت. این قانون و اصلی است که فوتبال 
و غیر فوتبال، ورزش و غیر ورزش نمی شناسد، در همه جا و همه وقت و تمام 

امور فردی و اجتماعی ساری و جاری است. 

اجازه ندهید پرونده فساد 
در فوتبال خاک بخورد!

نکته  ورزشی
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A نتایج و جدول گروه
روز نخست
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*تایلند1 ...................................................................................................................هند4

 روز دوم
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B نتایج و جدول گروه
روز نخست

*استرالیا صفر.........................................................................................................اردن1 
*سوریه صفر............................................................................................. فلسطین صفر

روز دوم
*اردن۲ ......................................................................................................... سوریه صفر
*فلسطین صفر................................................................................................ استرالیا 3

اردن اولین صعود کننده و شگفتی ساز نخست
تیم ملی اردن موفق شــد در دیدار دوم مرحله گروهی جام ملت های آسیا 
با دو گل مقابل ســوریه به برتری برسد.اردنی ها که در دیدار ابتدایی با شکست 
دادن استرالیا به شگفتی ساز این رقابت نام گرفتند در دیدار مقابل سوریه نیز کار 
را قدرتمندانه آغاز کردند و در همان نیمه اول با گل های موسی النعمری )۲7( 
و طارق خطاب)43(به پیروزی ۲ بر صفر دست یافتند. نیمه دوم سوری ها چند 
حمله نصفه و نیمه روی دروازه شافی ایجاد کردند ولی به نتیجه نرسید تا اردن 
3 امتیاز بازی را بدست آورد. اردنی ها هم چند فرصت داشتند ولی به گل ختم 
نشد.در جدول گروه B اردن با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد و به مرحله بعد صعود 
کرد. ســوریه با یک امتیاز در قعر جدول قرار دارد و برای صعود باید به مصاف 
اســترالیا در دیدار پایانی برود. گفتنی است پس از شکست سوریه مقابل اردن، 
برند اشتانگه، سرمربی آلمانی سوریه از سمت خود اخراج شد. فدراسیون فوتبال 

سوریه، هدایت موقت این تیم را به ایمن الحکیم سپرد.
داور سنگاپوری برای دیدار ایران- ویتنام 

داور ســنگاپوری مســئول قضاوت دیدار ایران و ویتنام در مرحله گروهی 
جام ملت های آسیا ۲01۹ شد.بر اساس اعام شبکه »الکأس« قطر، محمدتقی 
الجعفری 3۲ســاله از سنگاپور از جانب کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا 
 D به عنوان داور دیدار روز شــنبه بین تیم های ایران و ویتنام در گروه )AFC(
جام ملت های آسیا معرفی شد.همچنین علی صباح 41ساله از عراق نیز به عنوان 
داور دیدار عربســتان- لبنان انتخاب شد و مینگ فو 3۵ساله از چین نیز دیدار 

عراق- یمن را سوت خواهد زد.
مربی پرتغالی در تیم ملی ایران رایگان کار می کند!

فدراســیون فوتبال اعام کرد »نلو وینگادا« مربی پرتغالی به منظور آنالیز 
حریفان تیم ملی ایران در جام ملت های آســیا کنار این تیم است و رایگان کار 
می کند! حضور نلو وینگادا سرمربی پیشین تیم پرسپولیس و تیم امید ایران در 
اردوی تیم ملی و کنار کارلوس کی روش طی یکی دو روز گذشــته شائباتی را 
پیرامون فعالیت او با کارلوس کی روش مطرح کرد. بخش رسانه ای تیم ملی در 
این ارتباط نوشت: »نلو وینگادا به منظور بررسی سایر تیم های ملی شرکت کننده 
در جام ملت های آســیا و تهیه گــزارش و آنالیز دیگر رقبا برای تیم ملی از روز 
گذشــته فعالیتش را آغاز کرد. او در اولین روز حضــورش دیدار تیم های ملی 
اردن و سوریه را در محل ورزشگاه مشاهده کرد.حضور وینگادا در کنار تیم ملی 
به صورت رایگان بوده و با توجه به ســابقه قهرمانی وی در جام ملت های آسیا 

می تواند کمک شایانی برای شناسایی سایر تیم ها برای تیم ملی باشد.«

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

ادامه برنامه بازی های مرحله گروهی
شنبه ٢٢ دی ۱۳۹۷ 

*ایران ................................ ویتنام )ساعت 14:30- ورزشگاه  آل نهیان ابوظبی(
*عراق ............................................................. یمن )ساعت 17 - ورزشگاه شارجه(
*عربستان...................... لبنان )ساعت 1۹:30- ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی(

یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۹۷ 
* کره شمالی ............................. قطر )ساعت 14:30- ورزشگاه خلیفه بن زاید(
* ژاپن .................................................عمان )ساعت 17 - ورزشگاه زاید ابوظبی(
* ازبکستان ....... ترکمنستان)ساعت 1۹:30-  ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی(

دســتگاه مناقصه گذار: شــرکت آب و فاضاب جنوبغربی اســتان تهران به 
نمایندگی از آب و فاضاب استان تهران

موضوع مناقصه: اجرای خط انتقال فاضاب شهر گلستان
مدت اجرای عملیات: 15 ماه شمسی

محل اجرا: شهر گلستان
محل تأمین اعتبار: اعتبارات عمرانی و سایر منابع

مبلغ برآورد اولیه: 718، 427، 910، 123 )یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و ده میلیون 
و چهارصد و بیست و هفت هزار و هفتصد و هجده( ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 3/978/208/555 )سه میلیارد و نهصد و هفتاد و هشت 
میلیون و دویســت و هشت هزار و پانصد و پنجاه و پنج( ریال در وجه شرکت آب و فاضاب 

استان تهران 
مهلت دریافت اسناد: 97/10/23 الی 97/10/26

مهلت ارائه پیشنهادات: 97/11/9 )تا ساعت 14(
تاریخ بازگشایی پاکات الف: 97/11/10 )ساعت 14 ذیحسابی آبفای استان تهران(

دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه
محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: دبیرخانه مرکزی آب و فاضاب جنوب غربی 
اســتان تهران واقع در کیلومتر 22 جاده ساوه، شهرک واوان، بلوار امام خمینی)ره(، روبه روی 

پاسگاه نیروی انتظامی. 
هزینه خرید اسناد: 985/000 )نهصد و هشتاد و پنج هزار( ریال می باشد که باید به حساب 

شماره 270697739 بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد.
ســامانه در  ثبــت  و  مشــابه  کارهــای  ســابقه  و  آب   4 رتبــه  بــودن  دارا 
http://sajar.mporg.ir و گواهی نامــه صاحیت ایمنی صادره از وزارت کار، رفاه و امور 
اجتماعی برای کلیه شــرکت کنندگان الزامی می باشــد. هزینه درج آگهی در دو نوبت برعهده 

برنده مناقصه می باشد.
http://iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات
Swest.tpww.ir :سایت آبفای جنوب غربی استان تهران
http://tender.bazresi.ir :سایت سامانه کشوری
www.nww.ir :سایت مهندسی کشور

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب 
جنوب غربی استان تهران)سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای 9۷/۴۷ 

شرکت آب و فاضاب جنوب غربی )نوبت اول(
استان تهران )سهامی خاص(

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت فناوران آسمان رسا در حال تصفیه)سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۳۷99۳2 و شناسه ملی ۱۰۳2۰295۷88)نوبت دوم(

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 21207 مورخه 1396/10/9 و در اجرای ماده 225 قانون 
تجارت از کلیه بســتانکاران احتمالی اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر ذینفع دیگری که از شــرکت مذکور 
مطالبــات و یا ادعایی دارند با ارائه مدارک مثبته دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اولین 
نوبــت آگهی به محل قانونی شــرکت)در حال تصفیه( واقع در تهران، خیابان شــهید مطهری، نبش پل 
مدرس، پاک 268، طبقه 3، واحد6، کد پستی 1588774568 به مدیر تصفیه آقای امید رومی آذربایجانی 

مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت فوق الذکر هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود.
مدیر تصفیه- امید رومی آذربایجانی

فدراسیون جهانی والیبال گروه بندی مسابقات 
انتخابی المپیک ٢۰٢۰ را معرفی کرد.

گروه بندی رقابت های انتخابی المپیک مشخص و اعام 
شد. فدراسیون جهانی والیبال اعام کرد که تیم ملی والیبال 
ایران در مرحله گروهی رقابت های المپیک ۲0۲0 در گروه 
پنجم با تیم های روسیه، کوبا و مکزیک هم گروه خواهد بود 
و در این گروه باید شــانس رسیدن به مسابقات المپیک را 

دنبال کند. گروه بندی این مسابقات به این شرح است:
گروه یک: برزیل، مصر، بلغارستان، پورتوریکو
گروه دو: آمریکا، بلژیک، هلند و کره جنوبی

گروه سه: ایتالیا، صربستان، استرالیا و کامرون
گروه چهار: لهستان، فرانسه، اسلوونی و تونس

گروه پنج: روسیه، ایران، کوبا و مکزیک

گروه شش: کانادا، آرژانتین، فناند و چین
ازم به ذکر است تیم های اول هر گروه مستقیما راهی 
المپیک ۲0۲0 خواهند شد و تیم هایی که در این مرحله 
موفق به دریافت جواز حضور در مسابقات المپیک نشوند، 
در ژانویــه ۲0۲0 )دی و بهمــن 13۹۸( شــانس خود را 
مجددا آزمایش خواهند کرد میزبان این مرحله از مسابقات 

به زودی معرفی خواهد شد.

معرفی رقیبان تیم ملی والیبال در راه المپیک 2020

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( سواری پژو روآ مدل 
1386 شماره انتظامی 614 ل 88 ایران 19 به شماره 
موتور 11686056580 و شماره شاسی 61362122 
به مالکیت آقای رضا فضیلتی کد ملی 1285490630 

مفقود گردیده فاقد اعتبار می باشد.

برگ ســبز کمپانی خــودرو پرایــد 151 بارکش به 
شــماره موتور 88135662359 و شــماره شاســی 
 NAS451100G4953011 و پــاک 93 - ایران 
893 ص 76 بــه نام محمدرضــا دارمی عرب مدل 
1395 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نظر به اینکه پرونده کاســه 97/947 و 93/734 اجرایی احکام شورای حل 
اختاف بوشهر حسب درخواست محکوم به استناد مواد 137 الی 138 قانون 
اجرای احکام محکوم علیه مهدی جوکار به پرداخت مبلغ 20/500/000/000 
ریال بابت اصل خواسته محکوم گردیده است با توجه به اینکه دو باب منزل 
و دو باب مغازه ماترک متوفی مرحوم حیدر جوکار ملک به شــماره دو فرعی 
از سه هزار و یکصد و بیست باقیمانده به شماره ثبت 7284 دفتر 42 صفحه 
155 به نام آقای حیدر جوکار واقع در بخش 2 بوشــهر کوی شکری)خیابان 
بهشــت صادق( و مســاحت عرصه 147/50 مترمربع که در حال حاضر به 
صورت ششدانگ ساختمان مسکونی- تجاری می باشد و در همکف دو باب 
مغازه به مســاحت حدود 50 مترمربع و دارای یک واحد مســکونی در پشت 
مغازه ها و یک واحد مســکونی در باای مغازه ها طبقه اول می باشد اسکلت 
ســاختمان فلزی با سقف تیرچه بلوک و نمای سرامیک سفید با قدمت حدود 
18 ســال کف مغازه ها موزاییک و بدنه آنها سرامیک و کاشی و سقف کاذب 
و درب شیشــه ای و فلزی و طبقه اول دارای آشپزخانه و دو خواب با انشعاب 
آب و برق می باشد. بر اساس نظر کارشناسی 20/500/000/000 ریال برآورد 
قیمت گردیده است جهت مزایده و فروش در روز چهارشنبه مورخ 97/12/8 
گذاشته می شــود. مزایده از پایه مبلغ کارشناسی شروع می شود و کسی که 
بااترین قیمت مزایده را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد 
شــد. برنده مزایده بایســتی 10٪ کل مبلغ مزایده را فی المجلس به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171291052006 تودیه نماید و قیمت مابقی 
آن حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده اقدام نماید. و اا وجه تودیعی پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. عاقمندان می توانند در 

موعد مقرر در محل اجرای احکام شورای حل اختاف بوشهر حضور یابند.
قاضی اجرای احکام شورای حل اختاف بوشهر م الف۱۶۶8

نیم فصل دوم لیگ دســته اول فوتبال ایران با 
توقف سرخ پوشان پاکدشت و مس کرمان آغاز شد.

هفته هجدهم لیگ دســته اول فوتبال و نیم فصل دوم 
این مســابقات با برگزاری ۸ بازی پنج شــنبه هفته گذشته 
پیگیری شــد که در مهم ترین آنان گل گهر سیرجان یک بر 
صفر شاهین شهرداری بوشهر را شکست داد و کارون اروند 
خرمشــهر با تساوی یک بر یک مقابل سرخ پوشان پاکدشت 

یک امتیاز خارج از خانه این بازی را بدست آورد. 
نتایج کامل بازی های برگزار شده به شرح زیر است:

* بادران تهران ۲...................................................... نود ارومیه ۲
گل ها: فرزاد محمدی )۲0 – پنالتی( و داوود شاهواروقی 
)3۲( بــرای نود ارومیه- محمد علی اکبرخواه)7 و 77( برای 

بادران
* فجرسپاسی شیراز 1.................................... اکسین البرز صفر

گل: عباس بوعذاز )۶۹( 
* گل گهر سیرجان ۲................. شاهین شهرداری بوشهر صفر
گل ها: علی قربان خانی )70( و پیمان رنجبری )73( 

* شهرداری ماهشهر صفر................................ مس کرمان صفر
* مس رفسنجان ۲...................................... قشقایی شیراز صفر
گل ها: حمید طاهری فرد )۵4( و سلمان بحرانی )70( 
* شهرداری تبریز صفر............................... آلومینیوم اراک صفر

توقف صدرنشین لیگ دسته اول در شروع نیم فصل دوم 
* سرخ پوشان پاکدشت 1................... کارون اروند خرمشهر 1
گل ها: مرتضی خراســانی)17( برای سرخپوشان- علی 

پورمحمد )۶۵( برای کارون اروند
* ملوان انزلی صفر............................... خونه به خونه بابل صفر

اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان در نظر دارد 
پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به شرح زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شماره 
مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار)ریال( بر اساس 

آیین نامه تضمین معامات دولتی 
به شماره 123402/ت50659 ه  

مورخ 94/9/22

96/75/101
خرید گاردریل با پایه و 
متعلقات مربوطه جهت 

محورهای حوزه استان همدان
-115/000/000

96/75/102
حفظ و نگهداری سیستمهای 
روشنایی و چراغ چشمک  زن 

ناحیه یک استان )بهار همدان 
فامنین رزن و کبودرآهنگ(

2/500/000/000125/000/000

www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی
جهت اطاع بیشتر به سایت http://IETS.MPORG.IR مراجعه نمایید.

آخرین مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 97/10/29
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14 مورخ 97/11/9

محــل تحویل پاکت الف به صــورت فیزیکی: دبیرخانــه اداره کل واقــع در همدان بلوار 
سیدجمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی

محل تحویل پاکت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی: سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
www.setadiran.ir به نشانی

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 97/11/10
محل بازگشــایی پاکات: سالن جلسات اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی 

نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت: 3 ماه

صاحیت ازم: - مناقصه شــماره 97/75/101 داشتن تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه های 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

- مناقصه شماره 97/75/102 دارا بودن گواهی صاحیت پیمانکاری)حداقل رتبه 5 نیرو( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- قیمتها متناســب با کاای ســاخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. - محــل تامین اعتبار طرح 
عمرانی)تملک دارایی( و از محل اعتبارات استانی و سازمان راهداری)نقدی و اسناد خزانه( می باشد.
نوبت اول 97/10/22                                                                  نوبت دوم 97/10/23

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای همدان

آگهی مناقصه عمومی
96/۷5/۱۰۱ و 96/۷5/۱۰2 

م الف۳84۱

نوبت اول

پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان همدان

جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال- جام آزادگان
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازيتیم

11696133132033. سرخپوشان پاکدشت
21696133161733. گل گهر سیرجان

3168532213929. مس کرمان
41676321111027. شاهین بوشهر

124-5166641617. آلومینیوم اراک
6166551211123. اکسین البرز

7165742118322. بادران تهران
222-8166461618. قشقایی شیراز

518-9164661520. شهرداری تبریز
317-1016385710. فجرسپاسی

715-11163671017. شهرداری ماهشهر
1715-12163671027. نود ارومیه

514-13163582227. مس رفسنجان
914-14163581019. خونه به خونه

1114-15163581122. کارون اروند خرمشهر
*16163851515011. ملوان انزلی

A جدول رده بندی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

121103124.امارات
221014313. هند

23-3210124. تایلند
11-4201112. بحرین

B جدول رده بندی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

122003036.اردن
221013123. استرالیا
21-3201102. سوریه

31-4201103. فلسطین

* محاســبه امتیازات تیم ملوان با احتساب ۶ امتیاز منفی 
صورت گرفته است.



کشف موادمخدر در آب های بندر
ســرویس شهرستانها:فرمانده دریابانی اســتان بوشهر از کشف 720 کیلو 

موادمخدر در ساحل بندر کنگان خبر داد.
سرتیپ »ولی اه رضایی نژاد« اظهار داشت: ماموران پایگاه دریابانی کنگان 
طی عملیاتی با همــکاری ماموران انتظامی موفق به شناســایی 2 نفر حامل 
مواد افیونی شــدند.وی افزود: دریابانان پس از مشاهده قاچاقچیان مواد مخدر 
در کنار ســاحل، برای متوقف کردن آنها وارد عمل شدند که سوداگران مرگ 
پس از رویت ماموران، قصد متواری شــدن از منطقه را داشتند که با هوشیاری 

مرزبانان ناکام ماندند.
فرمانده دریابانی بوشــهر تصریح کرد: در این عملیات، دریابانان توانستند 

720 کیلو تریاک کشف و در این رابطه 2 قاچاقچی را دستگیر کنند.
سانحه رانندگی مرگبار

تبریز- خبرنگار کیهان: تصادف شدید پژو با پایه تابلو راهنمایی و رانندگی 
موجب کشته شدن راننده و مصدومیت سرنشین زن آن شد.این حادثه در مسیر 
جاده تبریز- صوفیان و شب هنگام روی داد و طی آن راننده 27 ساله پژو فوت 

و سرنشین زن 26 ساله آن مصدوم و در بیمارستان بستری شد.
توقیف خودرو حامل قاچاق

ســرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از توقیف یک 
دســتگاه کامیون حامل قطعات خــودرو قاچاق بــه ارزش 6 میلیارد ریال در 

شهرستان بندرعباس خبر داد.
سرتیپ »عزیز اله ملکی« گفت: ماموران ایست و بازرسی »شهید میرزایی« 
حین کنتــرل خودروهای این خروجی بندرعباس، به یک دســتگاه کامیون 
دانگ فنگ مشــکوک و آن را متوقف کردند.ســردار ملکی با اشاره به اینکه در 
بررسی دقیق مشخص شد خودروی مذکور حامل 4 اسکلت کامل خودرو کریت 
وال و 60 قطعه وســایل خودرو قاچاق می باشــد، افزود: 2 متهم در این زمینه 
دستگیر که پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و ارزش محموله 

مکشوفه نیز برابر اعام کارشناسان 6 میلیارد ریال برآورد شده است.
مرگ کشتی گیر کرمانشاهی

کرمانشــاه: ایرنا:  رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه از جان باختن »رضا 
الفت پور« کشتی گیر سنگین وزن و 27 ساله کرمانشاهی بر اثر سانحه رانندگی 
خبر داد.محمدحسین محبی اظهار داشت: این حادثه رانندگی صبح چهارشنبه 
)19 دی( در محور ســراب نیلوفر- کرمانشــاه رخ دادکه متاســفانه بر  اثر آن 

الفت پور جان خود را از دست داد.
وی افزود: طبق شنیده ها، این کشتی گیر سنگین وزن در روستاهای حوالی 
سراب نیلوفر زمین کشاورزی داشته که شب چهارشنبه برای سرکشی به مزارع 
خود به این منطقه مراجعه کرد.محبی ادامه داد: الفت پور صبح چهارشــنبه و 
بعد از بازگشت به سمت کرمانشاه متاسفانه دچار حادثه رانندگی شده و بر اثر 
واژگونی خودرویش که یک دســتگاه سمند بوده جانش را از دست داد.رئیس 
هیئت کشتی کرمانشاه خاطرنشان کرد: پدر این کشتی گیر نیز پس از شنیدن 
خبر تصادف فرزندش به علت شدت تالم وارده دچار عارضه قلبی شده بود جان 
سپرد.مراسم تشییع پیکر رضا الفت پور کشتی گیر با اخاق کرمانشاهی و پدرش 

صبح پنجشنبه 20 دی در باغ رضوان کرمانشاه برگزار شد. 
مراسم یادبود و گرامیداشت آن ها نیز بعد ازظهر جمعه )21 دی( از ساعت 

14 آغاز می شود
سرقت نفت خام از لوله

سرویس شهرستانها: سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز از کشف 30 هزار 
لیتر سوخت قاچاق و دستگیری 2 قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.سرهنگ 
»محمدسعید یاری« گفت: ماموران انتظامی پاسگاه حمید فرماندهی انتظامی 
شهرســتان اهواز، 2 قاچاقچی سوخت را که در مســیر خطوط لوله های نفت 
»اهــواز- هویزه« اقــدام به حفاری محل عبور نفت خام و نصب شــیر بر روی 
لوله های انتقال کرده بودند شناســایی و با انجام یک عملیات ضربتی در محل 
حفاری دســتگیر کردند.وی با بیان اینکــه قاچاقچیان با رویت مأموران پلیس 
قصد امحا 30 هزار لیتر ســوخت قاچاق موجود در خودروهای حامل سوخت 
را داشــتند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این محموله ها را بالغ بر یک 
میلیارد و 300 میلیون ریال برآورد کرده اند.سرهنگ یاری اذعان داشت: در این 
رابطه 2 تانکر توقیف و یک قبضه اسلحه جنگی از قاچاقچیان کشف و متهمان 

پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اهواز با اشاره به اینکه در اعترافات 
متهمان مشخص شــد مواد ســوختی قاچاق در تانکرها به مقصد استان های 
صنعتی کشور بارگیری می شــده است، خاطرنشان کرد: تحقیقات درخصوص 

این پرونده ادامه دارد.
توقیف تریلی حامل چوب

اردبیــل- فارس: مدیرکل منابع طبیعی اردبیل اظهار کرد: در طی روزهای 
اخیــر 7 تریلی چــوب آات بدون مجوز که مخلوطــی از چوب آات جنگلی و 
غیرجنگلی بودند کشــف و ضبط شد که با تشــکیل پرونده قضایی به دادگاه 
ارســال شــده اســت و بعد از صدور حکم قضایی اموال آنها مصادره و توقیف 

خواهد شد.
قاتل خاموش

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی شهرستان از فوت کودکی یک ماهه 
به نام پروانه در یکی از مناطق شهر اصفهان در اثر گازگرفتگی خبر داد.سرهنگ 
»حسن یاردوســتی« اظهار داشت: در پی تماس یکی از مراکز درمانی با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر گازگرفتگی و فوت کودکی یک ماهه در یکی 
از مناطق شهر اصفهان، گروه گشت انتظامی بافاصله به محل اعزام شدند.وی 
افزود: ماموران هنگامی که به بیمارســتان اعزام شدند مشاهده کردند کودکی 

یک ماهه در اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده است.
این مقام انتظامی بیان داشت: متاسفانه عدم رعایت نکات ایمنی در نصب 
وســایل گازســوز، جان پروانه یک ماهه را هنگامی که در منزل و کنار بخاری 

خواب بوده گرفت.
زن کاهبردار در دام پلیس

رباط کریم- ایرنا: فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم گفت: زنی 40 ساله 
با قرار دادن عکس لوازم منزل در ســایت دیوار با قیمت پایین، افرادی را که با 
وی تماس می گرفتند طعمه خود قرار می داد.سرهنگ شهرام پورسعادت افزود: 
این کاهبردار فضای مجازی با دریافت شماره حساب افرادی که در سایت دیوار 
کاای خود را برای فروش گذاشــته بودند و ارائه آن به عنوان فروشنده همان 
کاا به افراد دیگر و واریز پول توســط طعمه ها به حســاب فروشنده اولیه این 
کاا فریب خود را عملی می کرد.این مقام انتظامی با بیان اینکه این کاهبردار 
اجناســی که پول آن از ســوی خریدارهای ثالث پرداخت شده بود را از طریق 
تاکسی تلفنی به آدرســی که به فروشنده اولیه ارائه کرده بود دریافت می کرد 
گفت که با هوشــیاری ماموران پلیس آگاهی رباط کریم این فرد شناســایی و 
دستگیر شد.پورسعادت توضیح داد: تاکنون 10 نفر از شاکیانی که به این روش 
مالباخته اند شناســایی شدند و در این رابطه پرونده تشکیل و به مرجع قضایی 

ارجاع شده است.
کاهبرداری از شرکت های بیمه

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از انهدام یک 
بانــد کاهبرداری خبر داد و گفت: اعضــای این باند 7 نفره از طریق تصادفات 
ســاختگی 15 میلیارد ریال از برخی شــرکت های بیمه کاهبرداری کرده اند.

سرتیپ »مسعود خرم نیا« اظهار داشت: در پی کسب خبری با موضوع تصادف 
ساختگی و کاهبرداری از برخی شرکت های بیمه، با هماهنگی قضایی یکی از 
متهمان اصلی با چندین فقره سابقه کیفری شناسایی و در شهرستان »مهاباد« 
دستگیر شــد.این مقام ارشــد انتظامی ادامه داد: در تحقیقات صورت گرفته، 
متهم صراحتا به همدســتی اشخاص دیگری که اقدام به صحنه سازی تصادف 
و اخذ دیه از برخی شــرکت های بیمه می کردند، اعتراف کرد.سردار »خرم نیا« 
یادآور شد: با هدایت متهم، نسبت به شناسایی سایر همدستان وی اقدام و طی 
یک عملیات غافلگیرانه، تعدادی از کاهبرداران و کارگردانان صحنه تصادفات 

ساختگی شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه متهمان به 70 فقره تصادف ساختگی در شهرستان های 
ارومیــه، نقده و مهابــاد اعتراف کرده انــد، تصریح کرد: موضــوع بافاصله به 
شرکت های بیمه اعام تا از پرداخت وجه به زیان دیدگان خودداری و در اسرع 

وقت اقدام به طرح شکایت نمایند.
فرمانده انتظامی اســتان آذربایجــان غربی در پایان ضمــن اینکه مبلغ 
کاهبرداری را 15 میلیارد ریال ارزیابی کرد، خاطرنشان شد: در این راستا 40 
متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مقامات قضایی معرفی شدند.

صفحه 10
 شنبه ۲۲ دی 1۳۹۷

۵ جمادی ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۹۸
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

* بیت الزهرا طاهری، میدان خراســان، خیابان خاوران خیابان شــهید 
جنگروی

ـ مراسم جشن میاد حضرت زینب)س( با حضور جامعه مداحان تهران 
شبهای سه شنبه و سخنرانی حجت ااسام الیکا 

- امشب از ساعت 20

برنامـه محافـل و مسـاجد  

وزارت آموزش و پرورش گرجســتان، 
اعام کرد با شیوع ویروس آنفلوانزای خوکی 
در این کشور تعطیات زمستانی مدارس تا 

18 ژانویه )28 دی( تمدید می شود.
بــه گزارش ایرنا بــه نقل از پایــگاه خبری 
اینترپرس نیوز، بنا بــه تصمیم وزارت آموزش و 

پرورش گرجستان، همچنین مهدهای کودک این کشور به طور موقت تعطیل 
شدند.شبکه تلویزیونی »روستاوی« گرجستان نیز از افزایش شمار جان باختگان 
بــر اثر آنفلوانزای خوکی خبــر داد و اعام کرد تاکنون 13 نفر در اثر شــیوع 
این بیماری فوت کرده اند.به گزارش این شــبکه تلویزیونی، در حال حاضر در 
همه بیمارستان های بزرگ این کشور در رابطه با شیوع آنفلوانزای خوکی رژیم 
قرنطینــه اعام شــده و 162 مورد ابتا به ویــروس آنفلوانزای خوکی به ثبت 
رســیده اســت.ویروس آنفلوانزای خوکی همچنین به تازگی در ارمنستان نیز 
مشاهده شده و در این کشور نیز تا به حال 10 نفر به این بیماری مبتا شده اند.

تعطیلی 
مدارس گرجستان 

به دلیل 
آنفلوانزای خوکی 

شهری  قطار  ایستگاه های  از  برخی  در 
زیرزمینی لندن، میزان آلودگی هوا تا پنجاه 

برابر بیشتر از هوای بیرون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما به نقل 
از خبرگزاری رویتــرز، نتایج یک پژوهش جدید 
نشان می دهد که ســطح آلودگی هوا در شبکه 

متروی لندن پایتخت انگلیس چنان بااســت که یک ساعت حضور در آن به 
اندازه یک روز کامل حضور در ترافیک خیابان های این شهر است. نتایج مطالعه 
ســال 2015 دانشگاه کینگ لندن نشان می دهد هر ساله حدود ده هزار نفر از 
شهروندان پایتخت انگلیس بر اثر قرار گرفتن در معرض هوای آلوده دچار مرگ 
زودرس می شوند.متروی لندن قدیمی ترین سامانه قطار زیرزمینی جهان است 
و برخی از یازده خط و 270 ایســتگاه آن در ســال 1863 ساخته شده است. 
وجود تونل های قدیمی فاقد تجهیزات مناسب تهویه یکی از علل عمده آلودگی 

متروی لندن عنوان شده است.

آلودگی شدید 
هوای 

متروی لندن

یک دادگاه در فیلیپین یکی از بانکداران 
این کشــور را به دلیل بزرگ ترین سرقت 
سایبری در جهان به میزان 81 میلیون دار 

از بانک مرکزی بنگادش مقصر شناخت.
به گــزارش ایرنا، پلیس بنگادش در ســال 
2016 از یک ســرقت الکترونیکــی 81 میلیون 
بانــک  از  داری 
مرکزی این کشــور 
خبــر داد کــه 21 
خارجی کــه عمدتا 
در  بودند  فیلیپینی 
دســت  دزدی  این 
هکــران  داشــتند. 
ایــن  فیلیپینــی 
مبلــغ هنگفت را با 
سوءاســتفاده از دستورالعمل های سوئیفت در مورد پرداخت های بین المللی، از 
حســاب بانک مرکزی بنگادش در بانک Federal Reserve Bank آمریکا شعبه 
نیویورک برداشــت  کرده و آن را به حساب های الکترونیکی در فیلیپین واریز 
کرده بودند.طبق گزارش های رسانه ای، حساب های موجود در فیلیپین متعلق 
به گروه بانکداری تجاری »ریزال« که در صنعت کازینو فعال است، واریز شده 
بود. این موضوع سبب ایجاد تنش شدیدی میان دو کشور شد و بنگادش که 
کشوری فقیر است از این اقدام در دادگاه های بین المللی شکایت کرد.در حالی 
که گروه تجاری یاد شده در فیلیپین اتهامات علیه خود را رد کرده بود، اما بانک 
مرکزی فیلیپین در سال 2016 گروه بانکداری »ریزال« را به دلیل نقض قوانین 
و عدم ممانعت از وقوع این سرقت که بزرگ ترین سرقت هکری جهان شناخته 
شد، حدود 20 میلیون دار جریمه کرد و تعدادی از اعضای این شرکت را نیز 
به پولشویی متهم کرد که توسط پلیس دستگیر شدند.اکنون سه سال پس از 
وقوع این سرقت هکری، دادگاهی در فیلیپین، »مایا دیگوئیتو« که مدیر بانک 
ریزال شعبه مانیل در سال 2016 در زمان وقوع این سرقت بین المللی بوده را 
به دلیل پولشــویی در هشت شماره حساب بانکی متعلق به این گروه در سال 
2016 در پرونده سرقت هکری از بانک مرکزی بنگادش مقصر شناخته است.

کارشناســان قضایی می گویند طبق قوانین فیلیپین این زن بانکدار فیلیپینی 
برای جرم پولشویی در هریک از این حساب ها به هفت سال زندان و در مجموع 
با حداقل 32 و حداکثر 56 سال حبس روبه رو خواهد شد. وی همچنین طبق 
حکــم دادگاه محکوم به پرداخت جریمه نقــدی 109 میلیون دار آمریکا نیز 
شــده است.به گزارش فیل استار، این بانکدار مانیلی، اکنون با حکم وثیقه آزاد 
است اما درصورت تایید نهایی حکم باید دوران محکومیت خود را در زندان آغاز 
کند. عاوه  بر وی، خزانه دار سابق شرکت بانکداری ریزال فیلیپین و پنج کارمند 
عالی رتبه آن نیز با اتهامات مشابه پولشویی توسط دادگاه روبه رو هستند.طبق 
این گزارش بنگادش تاکنون صرفا توانســته 15 میلیارد دار از مبلغ سرقت 
شــده را بازگرداند و برای اعاده مابقــی آن پیگیری های حقوقی را در محاضر 

قضایی بین المللی ادامه می دهد.

محکومیت 
بانکدار فیلیپینی 

در پرونده سرقت
 ۸1 میلیون داری

محاکمه »فیلیپ باربارن«، اسقف اعظم 
لیون که به پنهان کاری در افشای رسوایی 
آزار جنسی کودکان در کلیسا در دهه نود 
متهم بود و پنج نفر دیگر از همکاران او روز 

پنجشنبه پایان یافت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از شبکه تلویزیونی 
 ،24 فرانــس 
دادستان علیه این 
حکمی  متهمــان 
درخواســت نکرد، 
دیــدگاه  از  امــا 
ایــن  شــاکیان 
آزادی  پرونــده، 
بیان قربانیان نوعی 
پیروزی محسوب می شود. شکستن سکوت کلیسا در مورد آزار جنسی کودکان 
اصلی ترین هدف قربانیان پرونده باربارن بود. نخســتین بار بود که یک اسقف 
اعظم در فرانســه به اتهام پنهان کاری در افشای آزار جنسی کودکان محاکمه 
می شد. قربانیان این محاکمه را نوعی پیروزی می دانند.انتظار می رود محاکمه 

متهمان اصلی پرونده آزار جنسی کودکان در کلیسا در ماه مارس آغاز شود.

محاکمه اسقف 
اعظم به اتهام 

پنهان کاری آزار 
جنسی کودکان

جانشین رئیس  پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ گفت: پیش از این بــا پاک مخدوش برخورد 
می شد، ولی به علت اولویتی که احساس شد، از هفته 
گذشــته طرح برخورد با پاک های مخدوش تشدید 

شده است.
به گزارش مرکز اطاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ، ســرهنگ حسن عابدی اظهارداشت: مصادیق 
این تخلف شامل مواردی همچون استفاده از پاک زیر سپر 
یا پشت شیشه، استفاده از طلق روی پاک، همچنین ناخوانا 
بودن پاک، مخدوش کردن پاک یا اســتفاده از پاک های 
غیرمجاز از جمله تعمیر اســت که از روز پنج شنبه، برخورد 
با این گونه موارد تشــدید شده است.عابدی با  اشاره به اینکه 
در ورودی هــای طرح ترافیــک و زوج و فرد تخلفاتی از این 
دست وجود دارد، افزود: در روزهای اخیر شاهد بارندگی هایی 
بودیم و برخی از شهروندان عمداً یا سهواً نسبت به پاک سازی 
و تمیز کردن پاک خــودروی خود اقدام نمی کنند که این 
امر باعث ناخوانا بودن پاک می شــود. گفتنی است عوامل 
پلیس راهنمایی و رانندگی با رانندگان متخلف مطابق قانون 
برخــورد می کنند. وی با یادآوری اینکــه دوربین های ثبت 
تخلف در ســطح شــهر فعالند، گفت: ممکن است برخی از 
شــهروندان تصور کنند که با پوشش پاک می توانند از این 
دوربین ها رد شوند و تخلفشان نیز پیگیری نشود. در صورتی 
که بســیاری از مواردی که وسیله نقلیه از دوربین رد شده  و 
پوشش پاک داشــته ، با توجه به سیستم موجود مشخص 
شده که شماره پاک چه بوده است. جانشین رئیس  پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تأکید بر فعال بودن تمام 
دوربین های سطح شهرادامه داد: اگر وسیله نقلیه ای با پاک 
مخدوش از یک دوربین رد شود، دوربین بعدی شماره پاک 
را بررســی می کند و در صورتی که آن خودرو برای ورود به 
محدوده طرح مجاز نبوده باشد، تخلفش ثبت می شود. افزون 
بر دوربین های ورودی طرح، دوربین های داخل محدوده نیز 
پاک هــا را رصد کرده و در مورد مجــاز بودن برای ورود به 

طرح زوج و فرد و طرح ترافیک آنها را بررسی می کنند.
مجازات مخدوش کردن پاک

عابدی افزود: برابر مقررات کسانی که پاک وسیله نقلیه 
خودروی خود را مخدوش کرده باشند، حتماً به مقام قضایی 
معرفی می شوند و روند قانونی آن پیگیری می شود. برابر ماده 
720 قانون مجازات اســامی، مخدوش کردن پاک وسیله 
نقلیه، برای متخلف از 6 ماه تا یک ســال حبس در پی دارد. 
پوشش پاک جریمه 60 هزار تومانی را در پی دارد و افزون 
بر اعمال قانون، هم خودرو توقیف می شود و هم فرد متخلف 

به مقام قضایی معرفی می شود.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 
سه سارق موبایل قاپ در مرکز پایتخت خبر داد.

به گزارش پلیس پیشــگیری پایتخت، سرهنگ کیوان 
ظهیری گفــت: پس از اعام شــکایات مردمی به کانتری 
107 فلسطین مبنی بر سرقت تلفن همراه، پرونده ای در این 

خصوص تشکیل و موضوع تحت بررسی پلیس قرار گرفت.
ظهیری افزود: ماموران کانتری با حضور و گشت زنی در 
منطقه، به یک مورد مشــکوک شده و با توجه به مشخصات 
افراد دریافتند که افراد همان ســارقان مورد نظر هستند که 
در این رابطه سه ســارق )دومرد و یک زن( توسط ماموران 

کانتری 107 فلسطین دستگیر شدند.
وی درخصوص شیوه سرقت متهمان گفت: این افراد از 
طریق سایت دیوار با کسانی که تبلیغ فروش محصوات خود 
را داشــتند تماس برقرار کرده و با قرار گذاشــتن در محلی 
پس از گرفتن وســایل مورد نظر از خریــداران اقدام به فرار 
می کردند. شــیوه دیگر متهمان به این شکل بود که آنها با 
سوار شدن در تاکسی ها به بهانه اینکه تلفن همراه خود را در 
منزل جا گذاشته اند از راننده درخواست تلفن همراهشان را 
می کردند کــه پس از گرفتن تلفن راننده درب خودرو را باز 

کرده و اقدام به فرار می کردند.
رئیس  پلیس پیشــگیری پایتخت با  اشاره به اینکه این 
متهمان سابقه دار دارای 24 شــاکی هستند، در توصیه ای 
خطاب به شــهروندان خاطرنشــان کرد: شهروندان به هیچ 
عنوان به افراد ناشناس اعتماد نکنند و لوازم شخصی از جمله 
تلفن همراه خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، همچنین 
به هنگام تردد در شهر مراقب اطراف خود باشند و هر فردی 

را سوار بر خودرو خود نکنند.
کشف ۶ کیلوگرم شیشه در جنوب پایتخت

ســرهنگ ظهیری همچنیــن از انهدام بانــد تولید و 
توزیع کننده مواد مخدر خبر داد و گفت: با توجه به دریافت 
خبری مبنی بر فعالیت یــک باند تولید و توزیع کننده مواد 
مخدر در جنــوب پایتخت، پرونــده ای در این خصوص در 

کانتری 153 شهرک ولیعصر تشکیل شد.
وی افزود: در یک عملیات که با کمک اهالی محل انجام 
شد، تمام اعضای باند تولید و توزیع کننده مواد مخدر توسط 
پلیس دســتگیر و مقدار 6 کیلوگرم ماده مخدر شیشــه از 
مخفیگاه متهمان کشف شد که به همراه متهمان به مراجع 

قضایی ارجاع شدند.

انهدام باند سارقان موبایل قاپ در پایتخت

 رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در 
یاسوج مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفت اما به وی 

آسیبی نرسید.
 به گزارش ایرنا، حجت ااســام غامرضا مزارعی عصر 
چهارشنبه هنگام رفتن به خانه اش در محله راهنمایی یاسوج 

مورد حمله مسلحانه فرد یا افرادی قرار گرفت.
وی افزود: در این حمله مســلحانه که با ســاح جنگی 
صورت گرفت آسیبی به مزارعی و همراهان وی وارد نشد اما 

خودروی حامل وی آسیب دید.
فرد یا افراد مسلح سوار بر یک دستگاه خودرو به سوی 
خودروی رئیس کل دادگســتری اســتان شلیک کردند که 
موضوع از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی در دست بررسی 

است.

سرویس شهرستانها: 
جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان 
از انهدام باند مسلحانه قاچاق و کشف یک تن و 182 
کیلو گرم انواع مواد مخدر در شهرســتان خاش خبر 

داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرتیپ احمد طاهری 
در این باره اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
سیستان و بلوچستان با یک سری کار گسترده اطاعاتی به 
ســرنخ هایی از قاچاق محموله سنگین مواد مخدر از مناطق 

مرزی به شهرستان خاش دست یافتند.
وی افزود: تیم های اطاعاتی و عملیاتی پلیس با کنترل 
نامحسوس تحرکات این باند سرانجام شب پنج شنبه اعضای 
این باند مســلح را که با یک دستگاه تویوتای سفید رنگ و 
با اسکورت و راه پاک کنی یک دستگاه پژو 405 نقره ای در 
حال جابه جایی محموله سنگین مواد مخدر در محور خاش- 

ایرانشهر بودند شناسایی و تحت نظر قرار دادند.
جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح 
کرد: ماموران پلیس پس از طی مســافتی و هدایت آنان به 
سمت محل کمین به راننده خودروها دستور ایست دادند که 
سرنشــینان خودروها با بی توجهی به هشدار پلیس با قصد 
فرار به ســمت عوامل انتظامی تیراندازی و نیروهای پلیس 
مبارزه با مواد مخدر با مقابله به مثل با استفاده از شگردهای 

پلیسی خودروی تویوتا را متوقف کردند.
وی با  اشــاره به اینکه خودروی اســکورت با استفاده از 
تاریکی شب از مســیر انحرافی به سمت خاش متواری شد 
افــزود: در ایــن عملیات ضمن دســتگیری 2 قاچاقچی در 
بازرســی از خودرو تویوتا 841 کیلــو و 354 گرم تریاک و 
341 کیلو و 200 گرم حشــیش، پنج تیغه خشــاب و 135 

عدد تیرجنگی کشف شد.
ســردار طاهری افزود: ادامه تحقیقات برای شناسایی و 
دستگیری دیگر اعضای متواری این باند مسلحانه ادامه دارد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب اســتان 
تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس از شهادت مأمور 
نیروی انتظامی کانتری »رزکان« شــهریار به دست 

سارقان در روز پنج شنبه خبر داد.
وی گفت: شــامگاه دوشــنبه 17 دی مــاه جاری مرکز 
پیام نیروی انتظامی شــهریار از تعقیب و گریز خودرو پلیس 
و سارقان از سمت باغســتان به طرف شهریار به گشت های 

انتظامی خبر داد.
معــاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران 
افزود: پس از اعام این خبر بافاصله اکیپی از پاسگاه رزکان 
که در حال گشــت زنی بود خود را به میدان نماز  رســانده و 
مســیر حرکت سارقان را مســدود کرد که متأسفانه در این 
حین ســارقان با خودرو پژو 405 ناجوانمردانه اســتوار یکم 
»اسد خزایی« را زیر گرفته و وی را به شدت مصدوم کردند.

سرهنگ مهدی ســرپناه بیان داشت: این شهید امنیت 
صبح پنجشــنبه به دلیل شدت جراحات در بیمارستان امام 

سجاد شهریار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

 فرمانده انتظامی مشــهد گفت: سارقانی که در 
اســتان های مختلف کشور با بیهوش کردن مسافران 
اتوبوس های بین شهری اقدام به سرقت می کردند در 

مشهد شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ اکبر آقابیگی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
چهار ماه پیش با دریافت گزارشی مبنی بر بیهوشی مسافران 
در پایانه مسافربری مشــهد و سرقت وسائل و پول نقد آنها 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وی ادامه داد: سارقان با سوار شدن در اتوبوس های بین 
شهری به عنوان مسافر، پس از شناسایی طعمه های خود به 
آنها نوشیدنی های پلمب شده را تعارف کرده و می خوراندند 
که قرص های خواب آور و مواد بیهوشــی به آن اضافه شــده 
بود. دزدان پس از بیهوشی مســافران پول های نقد و اشیاء 
باارزش آنها را ســرقت می کردند و در میانــه راه از اتوبوس 

پیاده می شدند. 
فرمانده انتظامی مشــهد گفت: سارقان به جز خراسان 
رضوی در سایر استان های کشــور نیز با این روش اقدام به 
سرقت می کردند ولی از آنجا که مکان ثابتی نداشتند عملیات 

شناسایی و دستگیری آنها توسط پلیس زمانبر بود. 
وی افزود: طی روزهای اخیر و با ادامه تحقیقات پلیسی 
سه متهم این پرونده که هیچ یک خراسانی نیستند در مشهد 
شناسایی و دستگیر شــدند. این پرونده تاکنون 20 شاکی 
دارد و تعداد شــاکیان آن در حال افزایش است. تحقیقات از 

سارقان 25، 40 و 54 ساله این پرونده ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری 
کهگیلویه و بویراحمد مورد 
حمله مسلحانه قرار گرفت

بالغ بر یک تن انواع مواد مخدر 
در خاش کشف شد

شهادت مأمور نیروی انتظامی شهریار 
به دست سارقان

سارقان بیهوش کننده
 مسافران اتوبوس ها دستگیر شدند

مشــاور وزیر و مدیر نظارت بر توزیع نهاده ها و 
کااهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در چهار 
ماهه گذشته 171 پرونده مربوط به اخال و تخلف های 
ارزی در حوزه کشــاورزی مورد بررسی قرار گرفت 
که از میان آنها تاکنون 43 پرونده برای رسیدگی به 

قوه قضائیه ارسال شده است.
به گزارش ایرنا، علی قدیری ابیانه در نشست هماهنگی 
و نظارت بر قیمت محصوات کشاورزی استان قزوین افزود: 
متخلفان اقتصادی در حوزه کشاورزی، اهداف دشمن را پیاده 

می کنند. 
وی با بیان اینکه دشــمن می کوشــد تا خــروج دام و 
محصــوات غذایی و توهم قحطی در کشــور القا کند، بیان 

کرد: یکی از اهداف دشــمن در جنــگ اقتصادی اخال در 
حــوزه تامین نهاده ها و خوراک دام اســت تا از این مســیر 

گوشت در کشور کمیاب شود. 
این مسئول اظهار داشت: دشمن با اثرگذاری در تامین 
نهاده های دامی کشور به دنبال ایجاد بحران های اقتصادی و 
اجتماعی در میهن اسامی اســت بنابراین باید درخصوص 
این توطئه و خنثی سازی آن بسیار هوشمندانه عمل کنیم. 

قدیــری ابیانه گفت: توزیع نهاده های دامی در شــبکه 
مویرگی کشور به قدری اهمیت دارد که اگر شوک گرسنگی 
بــه مرغداری ها و دامداری ها وارد شــود می تواند 95 درصد 
تامین گوشت مرغ و تخم مرغ را تحت شعاع خود قرار دهد. 
وی با بیان اینکه ساانه 10 میلیون تن نهاده های دامی 

در کشور تولید می شود اما مصرف واحدهای دامی داخل 18 
میلیون و 500 هزار تن است، اظهار داشت: سایر نیازهای ما 

در این حوزه از محل واردات تامین می شود. 
این مســئول یادآور شد: میزان اعتباری که برای تامین 
نهاده ها و خوراک دام در کشــور صرف می شــود ساانه 10 

میلیارد دار معادل 42 هزار میلیارد تومان است. 
وی افــزود: اکنــون 95 درصــد ذرت، 50 درصد جو و 
بیش از 90 درصد کنجاله ســویا در کشــور وارداتی است. 
قدیری ابیانه ادامه داد: دولــت برای واردات کاا و تامین ارز 
ســه گروه بندی اساسی انجام داده است که نهاده های دامی 
به دلیل اهمیت باا در فهرســت نخســت قرار دارد که با ارز 

چهار هزار و 200 تومان تامین می شوند.

ارسالپرونده43اخالگرکشاورزیبهقوهقضائیه

مدیرعامل بانک سلول های بنیادی بندناف رویان 
گفت: ایران با ذخیره ســازی 110 هــزار نمونه خون 
بندناف اکنون بیشــترین ذخیره در خاورمیانه را به 

خود اختصاص داده است.
به گــزارش ایرنا، مرتضی ضرابــی در جمع خبرنگاران 
مشــهد افزود: 13 هزار نمونه از این تعداد مربوط به استان 
خراســان رضوی است که توسط چند بیمارستان در مشهد 

اخذ و برای نگهداری به تهران ارسال شده است.
وی اظهار داشت: 54 درصد از خون های بندناف ذخیره 
شــده در بانک خون رویان حاصل تولد نوزادان پســر و 46 
درصد مربوط به نوزادان دختر اســت و از ســوی دیگر 86 
درصد از آنها به دنبال سزارین و 14 درصد در زایمان طبیعی 

اخذ شده اند.
وی با بیان اینکه سلول های بنیادی خون بندناف قابلیت 
ذخیره ســازی بین 20 تا 25 سال را دارد، گفت: هزینه اولیه 
نگهداری خون بند ناف در بانک خصوصی شامل 32 میلیون 

ریال می باشــد و خانواده ها باید ساانه یک میلیون و 400 
هزار ریال نیز هزینه شارژ بپردازند.

ضرابی افزود: ایران هم اکنون در زمره 10 کشور برتری 
است که سلولهای بنیادی را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: ذخیره سازی خون بند ناف از سال 1384 
در کشور آغاز شده و هم اکنون 400 بیمارستان در کشور در 

این زمینه فعال هستند.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه رویان جهاد دانشگاهی 
مهم ترین منابع ســلول های بنیادی را شامل خون بند ناف، 
مغز اســتخوان، خون محیطی، پالپ دنــدان و بافت چربی 
عنوان کرد و گفت: سلول های بنیادی در درمان بیماری های 
مختلف نظیر اوتیسم، فلج مغزی، انواع سرطان ها، اختاات 
خونی، درمان ناباروری، ســکته های مغزی و قلبی و بیماری 

دیابت کاربرد دارد. 
وی گفت: تحقیقات نشــان داده اســت که ســلولهای 

بنیادی قابلیت درمان 70 بیماری را دارند.

ایران بیشترین ذخیره 
نمونه خون بند ناف خاورمیانه را دارد

شهری  قطار  بهره برداری  شــرکت  مدیرعامل 
تبریز گفت: به همت جمعی از کارشناســان حوزه 
مترو، قطعــه روانکار چرخ قطــار و ریل در تبریز 

بومی سازی شد.
ســعید بشیریان بناب در جمع خبرنگاران اعام کرد: 
ایــن قطعه زغالی از نوعی گرافیت خــاص کامپوزیتی بر 
پایه پلیمر تولید شده است و در روانکاری چرخ های قطار 
با ریــل که بطور دایم در تماس اســت، نقش مهمی ایفا 
می کند. وی با اشــاره به اینکه با بومی سازی این قطعه از 

واردات آن بی نیاز شــدیم، افزود:  قطعه روانکار،  بخشی از 
پروفیل چرخ را که در تماس مســتقیم با ریل قرار دارد، 
به مواد روانکار آغشــته کرده و باعث کاهش اصطکاک و 

افزایش عمر چرخ های قطار و ریل می شود.
بشــیریان، ارزش نمونه خارجی قطعه روانکار را برای 
هــر بلوک، 150 یورو عنوان کرد و گفت: دانش تولید این 
قطعه در جهان در اختیار چند شرکت انگشت شمار بوده 
و با همت کارشناسان بومی و با هزینه  کمتر می توانیم این 

قطعه را با همان استانداردها تولید کنیم.

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشــاورزی 
و هیئت مدیره شــرکت فناور نانو پژوهش استان 
کنترل  بــرای  اختصاصی  اکســیر  مرکزی گفت: 
ســرمازدگی بهاره در باغ های میوه نخســتین بار 
در شــرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی 

ساخته شد.
»حمیدرضا دری« در گفت و گو با ایرنا افزود: شــرکت 
دانش بنیــان فنــاور نانو پژوهش مرکزی پس از ســال ها 
تحقیــق و بررســی های میدانــی موفق به ســاخت این 
 ترکیب برای کنترل ســرمازدگی بهــاره در باغ های میوه 

شده است.
وی ادامه داد: سرمازدگی باغ های میوه در فصل بهار 
همواره خســارت سنگینی به محصوات وارد می کند و با 
تغییــر دمای ناگهانی در این فصــل ریزش گل و کاهش 

معنی دار در تولید رخ می دهد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشــاورزی استان 
مرکزی یادآور شد: ســرمازدگی امسال بیش از یک هزار 

میلیارد ریال به محصوات بهاره باغی کشور خسارت زده 
اســت. دری گفت: بر این اساس شرکت دانش بنیان فناور 
نانو پژوهش مرکزی با تولید 2 نوع محصول که به صورت 
چالکود و محلول پاشــی انجام می شود توانسته به شکل 

قابل توجهی خسارت سرمازدگی را کنترل کند.
وی ادامه داد: ترکیبات این اکســیرها قادر است که 

خسارت سرمازدگی زمستانه را نیز با قدرت کنترل کند.
عضو هیئت  مدیره شرکت فناور نانو پژوهش مرکزی 
افزود: این نوع ترکیبات در قالب فناوری نو ساخته شده و 
قادر است سرمای زمستانه را به دلیل تجمیع شیره گیاهی 
کنترل کرده و در بهار نیز بــا تاثیر بر رفتار هورمون های 
داخلی گیاه مانع از ریــزش گل و حتی افزایش باروری و 

تولید محصول می شود.
دری گفت: توصیه فنی در این ترکیبات اســتفاده از 
چالکود با استفاده از کامپوزیت بیوارگانیک در فصل پاییز 
و محلول پاشی با ترکیبات ویژه ریزمغذی قبل از گلدهی 

است.

قطعه روانکار چرخ قطار در تبریز بومی سازی شد

ساخت اکسیر کنترل سرمازدگی باغ های میوه 
در اراک

مدیرعامل بیمه معلم گفت: خســارت مالی فوت 
چهار دانش آموز پیش دبســتانی حادثه آذر ماه آتش 
سوزی یک مدرســه در زاهدان، پیش از صدور حکم 
دادگاه، بــه عنوان بیمه حوادث و بیمه مســئولیت 

مقصران، به خانواده آنان پرداخت شد.
به گزارش ایرنا، محمد ابراهیم تحسیری در یک نشست 
خبری دربندرعباس افزود: هم اکنون دانش آموزان سراســر 
کشور در طول سال تحصیلی برای حوادث درون مدرسه ای 
یا حادثه های بیرون از فضای آموزشــی تحت پوشش بیمه 
معلم هســتند. وی ادامــه داد: مدارس نیز تحت پوشــش 
حوادثی از جمله آتش ســوزی، سیل و زلزله هستند. معاون 
فنی اشــخاص بیمه معلم نیز در این نشســت خبری با بیان 
جزییاتی از حادثه 27آذر یک واحد آموزشی در شهر زاهدان 
که طی آن 4کودک پیش دبســتانی در حادثه آتش سوزی 
جــان باختند گفت: براســاس رای دادگاه بدوی، تعدادی از 
عوامل اداری و آموزشی آموزش و پرورش بین 5تا 45درصد 
مقصر شناخته شدند. عباس معینی ادامه داد: قبل از صدور 
رای دادگاه، بیمه معلــم در وجه خانواده هر یک از کودکان 
فوت شــده چکی به مبلغ یک میلیارد و 225میلیون ریال 
صادر کرد کــه 70میلیون ریال بابت غرامــت فوت و بقیه 
مربوط به بیمه مســئولیت افراد مقصر شناخته شده جهت 

پیشگیری از زندانی شدن آنان بود. 

خسارت دانش آموزان 
فوت شده حادثه زاهدان 

پرداخت شد

تشدید برخورد پلیس
 با خودروهای پاک  مخدوش

دوربین های ثبت تخلف 
تنها در ورودی طرح نیست

3 سانحه رانندگی در شهرهای زاهدان و جغتای 
21 کشته برجای گذاشت.

رئیس  مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بروز 2 فقره تصادف در 
ســه روز اخیر در بلوار خلیج فارس زاهدان منجر به کشــته 

شدن 9 نفر و مجروح شدن سه تن شد.
فریبرز راشدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
در نخستین حادثه در 17 دی ماه جاری برخورد یک دستگاه 
ســواری پراید با یک دستگاه ســواری جک در زاهدان پنج 
کشته و سه مجروح برجا گذاشت.وی افزود: همچنین ساعت 
22 و 29 دقیقه شب پنج شنبه گذشته در بلوار خلیج فارس 
زاهدان یک دســتگاه خودرو سواری پژو پارس، یک دستگاه 
ســواری پژو 405 و یک دســتگاه کامیون حامل سوخت با 
هم برخورد کردند.رئیس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: بافاصله پس 
از اعام وقوع حادثه به اورژانس ســه دستگاه آمبوانس به 
محل حادثه اعزام شــدند.وی افــزود: در این حادثه یک نفر 
سرنشــین پژو پارس و سه سرنشین 405 در صحنه تصادف 
جان خود را از دســت داده اند.ســرهنگ علی نامدرســت 
رئیس پلیس راهور سیســتان و بلوچستان علت این حوادث 
رانندگی را عدم رعایت قوانین و سرعت زیاد رانندگان عنوان 
کرد.همچنیــن رئیس  جمعیت هال احمــر جغتای گفت: 
برخورد کامیون با خودرو ســواری پراید در 6 کیلومتری این 

شهرستان خراسان رضوی هشت کشته بر جا گذاشت.
براتعلــی میرجهانگیری افزود: در ایــن حادثه که عصر 
پنج شــنبه در جاده جغتای به پل ابویسان روی داد، راننده 
پراید و هفت سرنشــین دیگر آن با قرار گرفتن زیر کامیون، 
در دم جان باختند. وی اظهار داشــت: علت حادثه از سوی 

کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

3 حادثه رانندگی
21 کشته بر جای گذاشت

رئیس ستاد بحران کشــور گفت: 120 میلیون تن 
انواع مواد غذایی بویژه کشــاورزی ساانه در کشور 
تولید می شــود که 3۶ میلیون تن آن به شیوه های 

مختلف هدر می رود که فاجعه محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، اســماعیل نجار شــامگاه پنجشنبه در 
دومین نشســت تخصصی اســتانداران ادوار استان ایام با 
موضوع آب و خاک اظهار داشــت: استفاده بی رویه از سموم 
کشاورزی بویژه سموم قاچاق عاوه بر آلودگی محیط زیست 
در کاهش کیفیت مواد غذایی و تولیدات کشاورزی نیز موثر 

است.
وی با بیان اینکه مشکل آب در ایران به مدیریت منابع 

آبــی بویژه در حوزه کشــاورزی و صنعت نیــاز دارد، افزود: 
امســال یک هزار و 200 میلیارد ریــال برای کاهش تنش 

مشکل آب تخصیص یافت.
نجــار تاکید کرد: در اجرای طرح هایی چون انشــعابات 
آبیاری نوین باید تغذیه سفره های زیرزمینی نیز لحاظ شود و 
تنها راه خروج از مشکات کنونی این است که ترمیم طبیعت 
را بــه خودش و بدون دخالت عامل انســانی واگذار کنیم تا 

میزان تخریب ها کاهش یابد.
وی در ادامــه ایام را به واســطه منابع آبی مناســب، 
خــاک حاصلخیز، آب و هوا و اقلیم جغرافیایی مطلوب یکی 
از قطب های کشــاورزی و دامپروری معرفی کرد و گفت: در 

اســتان ایام بهتر اســت صنایع تبدیلی و تکمیلی به جای 
کارخانجات ایجاد شود.

اســتاندار ایــام نیز با بیــان اینکه ایــام ظرفیت ها و 
پتانســیل های متعددی در حوزه هــای مختلف دارد، گفت: 
آستان قدس رضوی به سهولت می تواند در پروژه های استان 
سرمایه گذاری کند و در این زمینه باید رایزنی ها با مسئوان 

آستان قدس برای سرمایه گذاری بیشتر شود. 
قاسم سلیمانی دشتکی افزود: مسئوان باید گزارش های 
خود را براساس عملکردهای واقع گرایانه به مردم ارائه دهند 
تا اقشــار مختلف جامعه با فعالیت هــا و برنامه های اجرایی 

دستگاه های مختلف بیشتر از گذشته آشنا شوند.

3۶ میلیون تن مواد غذایی ساانه در ایران هدر می رود

مدیرعامل هال احمر هرمزگان از ســقوط یک 
فروند پاراگایدر در ارتفاعات کوه گنو این استان خبر 

داد.
علــی اعمی برنطین در گفت و گو بــا خبرنگار فارس در 
بندرعباس اظهار داشت: حامد ظفر غامزاده روز چهارشنبه 

به هنگام تمرین پرواز با پاراگایدر سقوط کرد.
وی ادامه داد: جمعیت هال احمر هرمزگان تیم واکنش 
سریع به منطقه سقوط اعزام کرد و به وسیله بالگرد امدادی 

سرنشین مصدوم پاراگایدر را به بیمارستان منتقل کرد.
اعمی برنطین ابراز داشــت: فرد مصدوم به بیمارستان 

شهید محمدی بندرعباس منتقل شد.

سقوط یک فروند پاراگایدر 
در ارتفاعات هرمزگان



اخبار كشور

درمکتب امام

روح عطوفت ازمه پرستاری
چيزى كه بســيار اهميت دارد براى پزشكان و پرستاران و آنهايى كه ماس با 
مريض ها و بيارها و مجروح ها دارند اين است كه روح عطوفت در آنها باشد. يى 
از امورى كه كمك مى كند به خوب شــدن مريض ها و اعاده صحت براى آنها، اين 
اســت كه پزشــك آنها، پرستار آنها، به آنها تقويت رواى بدهد. اگر انسان اعتقادش 
شد كه خوب مى شود از اين مرض، اين كمك مى كند به اعاده صحت، و اگر نظرش 
اينطور شد كه در اين مرض ديگر خوب مى شود، اين او را رو به هاكت زودتر 

مى برد. و اين به عهده پزشكان است و پرستارهاست.
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صفحه 11
 شنبه ۲۲ دی 1۳۹۷

۵ جمادی ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۸

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
اگر تعامل سازنده با غرب حال مشکات است

وضعیت امروز دولت نشانه چیست؟!
سرویس سياسی-

روزنامه زنجیره ای آرمان در گفت و گویی با علیزاده طباطبایی به نظرات مرحوم آیت اه هاشمی رفسنجانی درباره تعامل 
با جهان و... پرداخت.

علیزاده طباطبایی در این گفت و گو اظهار داشته است: آیت اه مصر بودند همانطور که در قانون اساسی و چشم انداز 
20 ســاله ذکر شــده، تعامل سازنده با جهان داشته باشیم و نمی توانیم محکم بایستیم و بگوییم ما نمی خواهیم با برخی 

کشورها ارتباط داشته باشیم.
علیزاده طباطبایی عربستان را مثال زده و در ادامه می گوید: بنابراین تا مشکلمان را با دنیا حل نکنیم، مسائل اقتصادی مان 
حل شدنی نیست؛ یا باید به فرهنگ دوران جنگ برگردیم که در این باره باید پرسید آیا جامعه امروز آمادگی بازگشت به 

قبل را دارد؟ که قطعا مردم این آمادگی را ندارند! 
ترساندن مردم از سایه جنگ همواره از سوی مدعیان اصاحات به عنوان یک شیوه کارآمد مطرح بوده است، آنان برای 
جلب رای مردم آنان را از آینده ای موهوم در صورت مقاومت می ترساندند و این شیوه را همچنان ادامه می دهند، علیزاده 
طباطبایی در گفت و گوی خود با روزنامه زنجیره ای آرمان به این سؤال نپرداخته است که اگر تعامل سازنده با جهان شیوه 
مطلوبی هست که هست و کسی منکر آن نیست که بایستی با جهان ارتباط سیاسی و اقتصادی داشت چرا دولت یازدهم 

و دوازدهم با سیاست انفعال در برابر خواسته های غرب نتوانسته است نتیجه ای کسب کند؟!
طبیعی است که سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم بر اساس رابطه حسنه با غرب بسته شده است و نتیجه این 

سیاست را در وضعیت کنونی اقتصادی کشور می بینیم.
نکته دیگر اینکه برگشتن به فرهنگ دوره جنگ به معنای بازگشت به جنگ با یک کشور همسایه یا...نیست فرهنگ جنگ 
فرهنگ استقامت و پیشرفت زیر سایه تحریم و اتکا به توان داخلی بوده که متاسفانه مسئولین امروز به آن توجهی ندارند.

بی عملی دولت در حمایت از تولید
 صدای روزنامه های زنجیره ای را هم درآورد

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت:»برآورد برخی از گزارش هایی که در تارنمای رسانه  ها دیده می شود نشان می دهد 
ســرمایه های مردم و حتی بانک ها به جای تولید، راهی بخش های غیر مولد می شــوند تا به قول کارشناسان اقتصادی در 
کمترین زمان، بیشترین سود را عاید سرمایه گذاران کنند... بررسی وضعیت بازار نشان می دهد در پایان آذرماه امسال بازدهی 
بازار ارز نسبت به پایان اسفند سال گذشته ۱۱۷ درصد بوده است.این بازدهی البته تلخکامی آشکاری را برای ایرانیان به 

همراه دارد چرا که سود باای ارز نشان از سقوط سهمگین ارزش پول ملی دارد«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»دولت در حوزه تولید متاسفانه به خوبی عمل نکرده است و کم کاری های زیادی 

در این بخش ها وجود دارد«.
فروردین ماه امسال به هنگام اعام بسته ارزی توسط جهانگیری، روزنامه های اصاح طلب، تصویر سوپرمن را با تیترهای 
»بازگشت اسحاق« و »بازگشت جهانگیری« منتشر کردند و از »حضور مقتدرانه جهانگیری در حل بحران ارزی« خبر دادند؛ 
اما با تصمیم مذکور دولت، ۱۸ میلیارد دار ذخیره محدود ارزی بدون هیچ محدودیت و نظارتی واگذار شد که رانتی ۱۸0 
هزارمیلیارد تومانی را در کنار تحمیل تورم شدید به مردم و کاهش قدرت خرید آنان، به همراه داشت. این اقدام غلط از 

سوی دولت، ضربه سنگینی به بخش تولید وارد کرد.
دولت همچنین در مدیریت نقدینگی، به هیچ عنوان عملکرد قابل قبولی نداشته است.

دستکاری آمار؛ پاک کردن صورت مسئله!
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان »خطای محاسبه یا دستکاری آمار؟« نوشت: »معاونت بررسی های اقتصادی 
اتاق تهران در گزارشی تحت  عنوان »اشتباهات آماری یا بازی با آمار صادرات کشور« از دستکاری آمار صادرات خبر داد. 
براساس ارزیابی ها، گمرک در اقدامی به جای شفاف سازی درخصوص آمار از قبل منتشرشده، آمار ارزش صادرات در آبان  
امسال را تغییر داده است؛ به نحوی که بدون تغییر آمار تجمعی مقداری و ارزشی صادرات در ۹ ماه ۱۳۹۷، میانگین قیمت های 

صادراتی در آبان ماه به ۳۴۷ دار در هر تن و در آذرماه نیز از ۱۶0 دار به 2۹0 دار در هر تن تغییر داده شده است«.
چندی پیش »حســین راغفر« کارشــناس اقتصادی حامی دولت نیز گفته بود:»اعام می کنند چند صد هزار شغل 
ایجاد شده اما می بینیم که وضع بسیار نگران کننده ای درباره  اشتغال وجود دارد. حال سبب چیست که آمارهای رسمی با 
واقعیت های ملموس زندگی مردم همخوانی ندارد و آنان اثر مثبت شاخص های کان اقتصادی را حس نمی کنند. در این 
باره چند دلیل قابل طرح است. نخست آنکه درخصوص کلیه آمارهای رسمی شک کرد و آنها را سفارشی دانست و گفت 
که از اصالت به دور هستند. این نوع برخورد با آمارهای رسمی اگرچه تند است اما در میان برخی از اقتصاددانان طرفداران 
زیادی دارد. آنان... نسبت به آمارهای اعام شده درباره شاخص های کان به ویژه نرخ های تورم، رشد اقتصادی و بیکاری 
نقد دارند و معتقدند که برخی ارقام اعام شده با واقعیت های اقتصادی بسیار فاصله داشته و خارج از دایره بحث کارشناسی 

است. به اعتقاد آنان سیاستمداران و سران دولت بطور مستقیم در آمارها دخالت کرده اند.«
نتیجه وادادگی و انفعال؛ اولین تحریم اروپای خوب!

روزنامه شــرق در شماره پنج شنبه خود در گزارشــی با عنوان »اولین تحریم اروپایی بعد از برجام« نوشت: »بااخره 
اولین تحریم اروپایی رسید، تحریم اتحادیه اروپا علیه یک نهاد اطاعاتی ایران. اتحادیه اروپا صبح سه شنبه اعام کرده که 
کشورهای عضو این اتحادیه توافق کرده اند تحریم هایی را علیه یک نهاد اطاعاتی ایران وضع کنندکه به گفته آنها برای 

»اقدامات تروریستی در قلمرو این اتحادیه فعالیت کرده است.«
این گزارش سپس افزوده است: »این اولین تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران بعد از توافق هسته ای است؛ توافقی که آنها 
را متعهد کرد تحریم های قبلی علیه ایران را لغو کرده و تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکنند. با این حال تاش بخشی 
از کشورهای اروپایی در جریان اتهام زنی به برخی از دیپلمات های ایرانی بااخره به نتیجه رسید و اولین تحریم علیه ایران 

توسط اتحادیه اروپا بعد از توافق به تصویب رسیده است.«
ازم به یادآوری است که پیش از این کیهان در گزارش هایی به این موضوع پرداخته بود که انفعال و وادادگی دستگاه 
دیپلماسی بدهکار را تبدیل به طلبکار کرده است. یکی از این افراد که در بهانه جویی اتحادیه اروپا مورد استناد قرار گرفته 
»محمدرضا کاهی« است. چندسال قبل رسانه های هلند از کشته شدن شخصی به نام »علی معتمد« توسط اعضای یک 
باند مواد مخدر خبر دادند. معتمد همان محمدرضا کاهی است که عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسامی و شهادت 
آیت اه بهشتی و ده ها عضو دیگر این حزب شد و تحت تعقیب بین المللی قرار داشت. اکنون به جای آنکه هلند و اتحادیه 

اروپا درباره پناه دادن به یک تروریست نشان دار و جعل هویت او پاسخگو باشند به طلبکار تبدیل شده اند.
اما موضوع دیگر اینکه همین روزنامه طیف موسوم به اصاح طلب هفته گذشته در یادداشتی نوشته بود: »این ناکارآمدی 
]ناتوانی در راه اندازی کانال ارتباط مالی[ عمدتا به ضعف اقتصادی اروپا در برابر آمریکا و همین طور ســاختارهای قانونی 

بازارهای اروپا مربوط می شود نه اراده دولت های اروپایی برای نقض تعهداتشان«
آن یادداشت سپس متذکر شده بود: »معیار نقض برجام وضع یا مشارکت آگاهانه دولت های اروپایی در هرگونه تحریمی 

علیه ایران است که در برجام منع شده است«!!
چنانکه خواندید شرق در یادداشت هفته قبل خود نوشته بود معیار نقض برجام )عمل نکردن اروپا به تعهداتش نیست 

بلکه( اعمال هر گونه تحریم علیه ایران است که بر همین مبنا اروپا نقض برجام را مرتکب نشده است! 
اگر بخواهیم منشا این انفعال و وادادگی را دریابیم که منجر به جسور شدن غرب شده و از بدهکار به شمایل طلبکار 
درآمده کافی است به بخش دیگری از همان یادداشت هفته قبل شرق اشاره کنیم: »احتماا اروپا به زودی سازوکار مالی 

وعده داده شده را به نحوی تاسیس خواهد کرد؛ هر چند کاما نمادین، بی فایده و غیر موثر باشد.«
از کارآمدی اروپا برای انجام یک اقدام عملی ناامید شده ایم

روزنامه ایران ارگان دولت با انتشار بخشی از گفت و گوی معاون اول رئیس جمهور با یورونیوز به نقل از وی نوشت: »تا 
این زمان، سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان و کل اتحادیه اروپا در حد سیاسی و موضع گیری های دیپلماتیک و اعام نظر، 
به موقع و خوب عمل کرده اند و ما راضی هستیم. اما از نظر عملی و اقدامات اجرایی هنوز اقدام عملی از این سه کشور دیده 
نشده است تا بتوانیم در جهت منافع مردم و اقتصاد کشورمان از این توافق استفاده کنیم. از کارآمدی اتحادیه اروپا برای 
انجام یک اقدام عملی تاحدود زیادی ناامید شده ایم، اما هنوز جای امیدواری وجود دارد که اتحادیه اروپا بتواند اقدامی انجام 

دهد تا ما نیز بتوانیم از منافع برجام برخوردار شویم.«
هفته گذشــته روزنامه شرق در یادداشتی با  اشــاره به عدم اجرای تعهدات برجامی اروپا نوشته بود: »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.«
و اینک فرهنگ نقدپذیری!

روزنامه ابتکار در سرمقاله روز پنج شنبه خود نوشته است: »به طور واضح اگر بخواهیم نبود فرهنگ نقدپذیری را در 
جامعه واکاوی کنیم باید به مسئله تاریخی فرهنگ کتمان واقعیت و بیان آن در قالب کنایات و استعارات در طول دهه ها 

و حتی سده های گذشته در محدوده جغرافیایی فات ایران رجوع کنیم.«
این سرمقاله سپس به این موضوع  اشاره می کند که »در شرایط فعلی باید خاضعانه بپذیریم که قدم گذاشتن در ساحت 
مسئولیت و با توجه به شرایط عصر حاضر، با گذشته تفاوت های فراوانی کرده است... شاید بهتر باشد بیش از آنکه رویه تظاهر 

به نقدپذیری و شفافیت را پی بگیریم، قواعد آن را با تمام تاوان هایش رعایت کنیم.«
ای کاش طیف موسوم به اصاح طلب که روزنامه ابتکار نیز از آن قبیله است و مدیر مسئولش از اعضای محترم مجلس 
دهم و هم اکنون عضو هیئت  رئیسه مجلس است پرسید که طیف متبوع این جماعت با منتقدان برجام چگونه رفتار کردند 
و برای ترور شخصیت این طیف چه الفاظی را به کار بستند؟ هنوز هم با آنکه متاسفانه )تاکید می کنیم متاسفانه( منافع 
ملت ایران در برجام با بدعهدی طرف غربی حاصل نشد و باز هم متاسفانه پیش بینی های منتقدین درست از آب درآمد 

این نوع برخوردها ادامه دارد.
از سوی دیگر دولت و رئیس جمهور مجموعه ای از عبارات توهین آمیز را برای منتقدین به کار بردند که روزنامه های طیف 
اصاح طلب نیز با آب و تاب آنها را نشر می دادند. مواردی از قبیل: بی سواد، بی شناسنامه، بروند به جهنم، عصر حجری و...

اخیرا هم رئیس  دفتر دولت در برابر انتقادهایی که گاه در تریبون نماز جمعه از سوی خطبا مطرح می شود موضع تندی 
گرفته بود که چرا ائمه جمعه از مشکات معیشت مردم انتقاد می کنند! 

روایت روحانی از نقش هاشمی
در قدرت دفاعی كشور
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ی ش
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:  م
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رئيس جمهور با بيان اینکه از سال 62 هاشمی 
فرمانده جنگ شد و پيشنهاد مقام معظم رهبری هم 
آقای هاشمی بود، گفت: فرمان عمليات کربای۴ را 

هاشمی صادر کرد و من کنار ایشان بودم.
حجت ااسام حســن روحانی رئیس جمهور 
روز پنجشنبه، )20 دی( در دومین مراسم سالگرد 
ارتحال آیت اه اکبر هاشمی  رفسنجانی با بیان اینکه 
آن مرحوم بر گــردن همه ملت ایران حق بزرگی 
داشت، گفت: وی در طول زندگی اش برتر و بااتر 

از جایگاهی بود که در آن قرار داشت.
وی افزود: هاشمی در دوران طلبگی، به دنبال 
این بود که از قلم بزرگان حوزه استفاده  کند و مجله 
مکتب تشیع را پایه گذاری کند، در آن دوران، اگر 
کســی مقاله ای می نوشــت، به وی روزنامه نویس 
می گفتند و اگر کسی سخنرانی می کرد، می گفتند 
منبری و روضه خوان است و این نواندیشی یک طلبه 

جوان را در نظر بگیرید.
رئیس جمهور با ابراز این که هاشمی در نهضت 
اسامی از یاران نزدیک امام)ره( بود و همواره بااتر 
از فضای حوزه تاش می کرد، اظهار داشــت: در 
دوران انقاب و نهضت اسامی که هرکس کتابی 
درباره مســائل دینی می نوشت، او راجع  به سردار 
ســازندگی دوره قاجار یعنی امیرکبیر و مســئله 
فلسطین کتاب نوشت، او اموالش را در راه خدا داد 
و بســیاری از طاب فقیر را صاحب خانه و منزل 
کرد و هیچ شاقی نتوانست او را به زانو در آورد؛ نه 
شاق ساواک، بلکه شاق بر آبروی هاشمی هم او 

را به  زانو درنیاورد.

حجت ااسام روحانی با بیان اینکه »امروز اینجا 
هســتیم تا بگوییم هاشمی زنده است و می ماند و 
اســتقامت و صبر و تحمل هاشــمی زنده است«، 
گفت: آنچه آرزوی هاشمی بود، یعنی نظام سربلند 
اسامی را، ملت ما دنبال می کند و تا ایران و نظام 
اسامی هست، هاشمی می ماند، ملت ما هاشمی 
را در خیابان انقاب بدرقه کرد و هاشمی نُمرده و 
نمی میرد و جایگاه رفیع میان مردم قدرشناس این 
سرزمین داشت، هوشــیاری ملت ما در دو نقطه 
آشــکار شد، آخرین انتخاباتی که هاشمی شرکت 
کرد و رأی مردم استان تهران و بدرقه باشکوه وی 
نشان داد با تهمت و با دروغ نمی توان فرهیخته ملت 

را از صحنه دور کرد.

هاشمی در دفاع مقدس
 نقش کم نظيری داشت

روحانی با بیان اینکه از ســال ۶2 هاشــمی 
فرمانده جنگ شد و پیشنهاد مقام معظم رهبری 
هم آقای هاشمی بود، گفت: در عملیات کربای۴ 
که جزو عملیات های سرنوشت ساز بود و با شکست 
مواجه شد، فرمان عملیات کربای۴ را هاشمی صادر 
کرد و من کنار ایشان بودم، بعد کربای۴ ناموفق، 
تصمیم گرفت عملیات دیگری انجام دهد و با صبر 

و حوصله و خستگی ناپذیری این کار را انجام داد.
روحانــی تصریح کرد: وقتــی ۱۳ خرداد ۶۸ 
ساعت 22:20 امام از دنیا رفت و وقتی سید احمد 
آقا این خبر را اعام کرد، مسئولین بی اختیار گریه 

می کردنــد؛ چند دقیقه بعد آقای هاشــمی گفت 
»کسی بلند گریه نکند.«، به من که با آقای خاتمی 
در حال تدوین اعامیه برای اعام در تلویزیون بودیم 
گفت »به تمام نیروهای مسلح آماده باش بده«. او 
به خانواده امام هم گفت که »حق ندارید بلند گریه 
کنید«. هاشمی احساس کرد که همه بار کشور بر 

دوش او آمده است.
وی تصریح کرد: بــازاری و تاجر و کارگر که 
پیش او می رفت؛ با توشه ای از خدمت او برمی گشت. 
هاشمی صبور و مظلوم بود؛ هاشمی تنها مسئولی 
است که از آغاز انقاب تا روز آخر مسئولیت داشت 
و کار کرد. کمتر کســی را می بینید که تا ساعات 
آخر برای کشــور و اســام تاش کند و هاشمی 

این طور بود.
روحانی تصریح کرد: وقتی برجام به ثمر رسید، 

هاشمی به من گفت »حاا به راحتی می میرم«.
وی با بیان اینکه هاشــمی بنیانگذار فناوری 
هســته ای بود، اظهار کــرد: در هفته های آینده با 
موشک های ساخت خودمان دو ماهواره را به فضا 
خواهیم فرستاد. اگر امروز قدرت دفاعی داریم، از 

یادگاران هاشمی است.
رئیس جمهور در حالی قدرت دفاعی کشور را 
از یادگاران هاشــمی عنوان کرد که آن مرحوم در 
ســالهای آخر عمر خود در این زمینه نظر دیگری 

داشت.
به عنوان نمونه مرحوم هاشمی در اواخر عمر 
خود معتقد بــود »روزگار امروز، روزگار گفتمان و 

مذاکره  است نه موشک«.

اسماعيل بخشی عضو حزب کمونيست 
کارگری که مورد حمایت دشمنان ملت ایران 
از جمله آمریکا قرار گرفته و دروغ بودن ادعای 
شکنجه وی در دوران زندان اثبات شده است 
در دروغی جدید پس از دیدار با هيئت هایی از 
مجلس و قوه قضائيه گفته است: هيچ دیداری 
با هيچ هيئتی نداشته است! این در حالی است 
که وی به نمایندگان ليست اميد گفته است به 
دليل اینکه سلول وی در کنار سلول داعشی ها 

بوده، آسيب روحی دیده است!
وکیل مدافع »اســماعیل بخشی« عضو حزب 
کمونیست کارگری که وابستگی او به آمریکا به ثبوت 
رسیده و از سوی دیگر دروغین بودن ادعای شکنجه 
وی در زندان نیز مشخص شده است در پاسخ به این 
پرسش که آیا هیئت تعیین شده از سوی دادستان 
کل کشور برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی مبنی 
بر شــکنجه در ایام بازداشت، با وی دیداری داشته 
اســت یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه من و موکلم 
برای پیگیری برخی امور در تهران به سر می بردیم، 

این دیدار در تهران انجام شد.
این وکیل دادگستری گفت: این دیدار با یکی 
از اعضای هیئت تعیین شده از سوی دادستان کل 
کشور انجام شد و همه اعضای هیئت حضور نداشتند.

وی گفت: در این جلسه، موکلم اظهارات خود 
را مطرح کرد و اظهارات وی در صورت جلســه هم 

درج شد.
وی به جلســه برخی نماینــدگان مجلس با 
موکلش در روز سه شنبه ۱۸ دی  اشاره کرد و افزود: 
این جلســه، با حضور نمایندگان عضو فراکسیون 
امید انجام شد و موکلم اظهارات خود را مطرح کرد.
این اظهارات نشان می دهد که اسماعیل بخشی 
دیدار های مختلفی با مسئولین قضایی و نمایندگان 
مجلس داشــته است ولی می خواهد با این ادعا که 
این مقامات رسمی نیستند موضوع را زنده نگه داشته 

و به دروغ گویی خود ادامه دهد.
جزیيات جلسه اعضای فراکسيون اميد 

با اسماعيل بخشی!
جال میرزایی رئیس  کمیته فراکسیون امید 
جزئیاتی از دیدار اعضای این فراکسیون با اسماعیل 
بخشی را منتشر کرده اســت. وی در گفت و گو با 

خبرآناین گفته است: در جلسه ای که در فراکسیون 
امید با حضور آقای علی مطهری و همکاران نماینده 
در مجلس شورای اسامی برگزار شد؛ آقای بخشی 
با حضور در این نشســت ادعاهــای خود را از ابتدا 

بیان کرد.
وی ادامه داد: در طول 2۵ روز حضور در بازداشت 
براساس اظهارات خودش برخورد محترمانه ای با وی 
صورت گرفته اســت هر چند ایشان ادعا می کند 
سلولش در کنار زندانیان دستگیر شده داعشی قرار 
داشته است. به همین جهت در طی مدت بازداشت 

دچار آسیب های روحی شده است!
میرزایی همچنین گفته است : در جلسه ای که 
فراکسیون امید با وزیر اطاعات کشور برگزار کرد، 
آقای علوی گفتند بعد از اینکه آقای بخشی آن پیام 
را به من درباره برخورد و ضرب و شتمش داد، دستور 
رسیدگی دادم و یکی از مسئولین وزارت اطاعات 
را برای پیگیری دقیق تر مسئله به استان خوزستان 
فرســتادم. وزیر اطاعات اعام کرد عرف است که 
کار اطاعاتی با قاطعیت و سرعت باا انجام شود اما 
ایــن به مفهوم بی توجهی به حرمت و کرامت افراد 
نیست. وزارت اطاعات اساسا نهادی است که حفظ 
شان اجتماعی شهروندان را سرلوحه برنامه های خود 
قرار داده است. هر چند بررسی های دقیق ما نشان 
می دهد که آقای بخشــی هیچ گونه شکنجه ای در 

طول مدت بازداشت اش نشده است.
وی ادامه داد: کل دوره دستگیری آقای بخشی 
از روز اول تا آزادی اش 2۵ روز بوده اســت. در طی 
این مدت خود آقای بخشــی اذعــان دارند که در 
داخل زندان و ســلول انفرادی اش برخورد مناسب 
و در خور شانی با او صورت گرفته است. هیچ گونه 
اهانت و تنبیهی در طی این مدت نبوده اســت. اما 
بخش اصلی داستان به مسیر شوش تا اهواز مربوط 
می شود. صحبت های آقای بخشی نشان می هد که 
نمی توان عنوان شــکنجه را به برخوردهای صورت 
گرفته با ایشان در طول مسیر دو ساعته داد... مجموع 
اظهارات آقای بخشی هم گویای این است که غیر از 
اتفاقات داخل ماشین، اتفاق و برخورد خاصی با ایشان 

در طول دوره بازداشت اش نشده است.
گفتنی اســت در روزهای گذشته، اسماعیل 
بخشی، یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه 

مدعی شد که از سوی وزارت اطاعات تحت شکنجه 
قرار گرفته است.

نکته قابل توجه اینجاست که وی یک ماه بعد 
از آزادی و حضور در محل کار، این ادعای مضحک 

را مطرح کرد.
حشمت اه فاحت پیشــه، رئیس  کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در روزهای گذشــته گفته بود: 
»اسماعیل بخشی در دوران زندان اعتراف کرده که 
با حزب کمونیست کارگری که پایگاه این حزب در 

اروپا است همکاری داشته است.«
اما ادعای اسماعیل بخشی با استقبال گسترده 
اپوزیسیون و رسانه های ضدانقاب مواجه شد. در 
همین رابطه »م.ع« از ضدانقابیون بدنام در حساب 
کاربری خــود در یکی از صفحات اجتماعی تاکید 
کرد که »اســماعیل بخشــی کارش را انجام داد و 

حاا نوبت ماست.«
متاسفانه در داخل کشور نیز برخی رسانه های 
زنجیره ای و فعالین مدعی اصاحات در کنار برخی 
نمایندگان فراکســیون امید مجلــس، با این موج 
سازی همراه شده و وزارت اطاعات را مورد هجمه 

قرار دادند.
توصيه بی بی سی به روحانی!

روز سه شــنبه »ح.ب« که چندی پیش شبه 
مستندی با عنوان »بهتان برای حفظ نظام« را علیه 
جمهوری اسامی ایران ساخته بود در یادداشتی در 
بی بی سی با عنوان »تکلیف نامشخص رئیس جمهور 
ایران با وزارت اطاعات« نوشت:»همزمان با تحریم 
یک معاونت وزارت اطاعات ایران به اتهام اقدام برای 
حذف فیزیکی مخالفان حکومت در اروپا، مشــاور 
حسن روحانی از صدور دستور رئیس جمهور برای 
رسیدگی به شکایت اسماعیل بخشی از این وزارتخانه 
خبر داده است. 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 نوشت: »موضع دولت آقای روحانی، 
ممکن است این باشــد که دست داشتن ماموران 
وزارت اطاعات در ماجراهای اروپایی اخیر و شکنجه 
اسماعیل بخشی- یا اساسا وقوع هر گونه تخلف جدی 
را در مجموعه اطاعات- قبول نکند، یا اتفاقات این 

وزارتخانه را خارج از کنترل رئیس جمهور بداند.«

رسانه روباه پیر، به رئیس جمهور توصیه کرده 
اســت که درخصوص وزارت اطاعات به جنجال 
ســازی روی آورده و اعام کند کــه اقدامات این 

وزارتخانه، خارج از کنترل رئیس جمهور است.
همانطور که پیش از این نیز  اشاره 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 کشــور ایجاد کــرده و وزارت اطاعات را محل 
مجادله قرار دهد. اقدامات تحســین برانگیز وزارت 
اطاعات جمهوری اســامی ایران در شناسایی و 
انهدام گروهک های تروریستی و جاسوسی، جریان 
معاند و یک جریان خاص در داخل کشور را حسابی 

آشفته و عصبی کرده است.
وزارت  اطاعات ایران از معدود وزارتخانه  هایی به 
شمار می رود که بخش عمده ای از توفیقات حاصله 
در آن مرهون همکاری مردم و گزارش های مردمی 
در جلوگیری از توطئه و ناامنی در کشور بوده است.

وزارت اطاعات در چند سال گذشته با ضربه به 
تیم های تروریستی و کشف مواد منفجره، و انهدام 
چند باند  اشرار و قاچاق ساح نسبت به تامین امنیت 
شهروندان اهتمام جدی ورزیده و جان آحاد جامعه 

را حفظ کرده است.
همچنین وزارت اطاعات از بدو شکل گیری 
تاکنون با انهدام شــبکه های جاسوســی متعدد و 
شناسایی افرادی که در دام سازمان های اطاعاتی 
گرفتار شده اند، از آلوده شدن آنها و خروج اطاعات 
اســتراتژیک و ذی قیمت و دسترسی بیگانگان به 
منابع حیاتی کشور و انجام عملیات های خرابکارانه 

در زیرساخت های کشور پیشگیری کرده است.
اظهارات اســماعیل بخشی در دیدار با اعضای 
فراکسیون امید که در طول 2۵ روز بازداشت با وی 
برخورد محترمانه ای صورت گرفته و تنها چون در 
سلول مجاور زندانی های عضو داعش بازداشت بوده 
دچار مشکل روحی شــده است از عجایب روزگار 
است، گویا یک مجرم انتظار دارد که او را در هتلی 
نگاه داری و پروار کنند و حقوق ماهیانه نیز به دلیل 

جرمی که مرتکب شده به وی پرداخت کنند!

روایت کمونيست آمریکایی از شکنجه

اسماعیل بخشی: سلولم كنار سلول داعشی ها بود
آسیب روحی دیدم!

 معاون اجتماعی و فرهنگی سپاه پاسداران 
گفت: رسيدن انقاب اسامی به چهل سالگی 
خود ناکامی توطئه های دشــمن در طی این 
سال ها برای از بين بردن انقاب و نظام ما را 

نشان می دهد.
سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی پنجشنبه شب 
در اجتماع بزرگ مردم قزوین به مناســبت چهل 
ســالگی انقاب در مسجد امام خمینی)ره( قزوین 
افزود: دشمن می خواهد به مردم ایران القاء کند که 
در حوزه اقتصادی و معیشتی به بن بست رسیده اند، 
اما هنوز از این موضوع غافل است که پیروزی در هر 

شکل با انقاب اسامی بوده و خواهد بود. 
وی اضافــه کــرد: انقاب اســامی ایران در 
آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی خود قرار دارد و 
دستاوردهای ما طی ۴0 سال گذشته همواره ثابت 
کرده که نظام اســتکباری و سرمایه داری نتوانسته 
کوچکترین مانعی در مسیر توسعه و اعتای نظام ما 
ایجاد کند. سردار نقدی با بیان اینکه انقاب اسامی 
همیشه به تنهایی از پس مشکات خود برآمده است، 
تصریح کرد: انقاب همواره از ابتدای پیروزی خود 
تاکنون تنها و یک تنه در مقابل هجمه های دشمن 
که در راس آنها آمریکا و اسرائیل جنایتکار قرار دارد، 

در حالی که این روزها صدای دولت روحانی 
نيز از بدعهدی های اروپا در برجام بلند شده، 
موگرینی در اظهار نظری عجيب گفت برجام 

به طور کامل اجرا شده است!
فدریکا موگرینی مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپا طــی مصاحبه ای کــه در تارنمای 
اندیشکده »شورای روابط خارجی اروپا« منتشر شد، 
اظهار داشت: بروکسل با سایر اعضای جامعه جهانی 
برای حفظ برجام همکاری کرده و اجازه نخواهد داد 
»نزدیکترین دوســت و متحدمان در مورد تجارت 

مشروع ما با یک کشور دیگر تصمیم گیری کند.«
وی ادامــه داد: ما به عنــوان یک اتحادیه 2۸ 
عضوی با بقیه اعضای جامعه جهانی برای حفظ توافق 
هسته ای برجام کار می کنیم؛ توافقی که تاکنون به 
طور کامل اجرا شــده و آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی در ۱۳ گزارش پیاپی آن را تایید کرده است. 
موگرینی گفت: ما این کار را به خاطر امنیت جمعی 
خود انجام می دهیم. ما نمی خواهیم ایران به ساح 
هسته ای دســت یابد. برجام دقیقا همین هدف را 
محقق می کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  
اظهار داشت: اغلب می شنوم که گفته می شود اروپا 
در این مسئله عمدتا انگیزه های اقتصادی و ماحظات 
تجاری دارد. این مســئله موضوعیت ندارد. ما این 
کار را بــرای جلوگیری از الغای یک توافقنامه منع 
اشاعه هسته ای که کارآمد است و برای جلوگیری 
از بروز یک بحران بزرگ امنیتی در خاورمیانه انجام 
می دهیم.وی ادامه داد: بخشــی از این کار مستلزم 
آن است که تضمین کنیم شرکت هایی که خواهان 
تجارت مشروع با ایران هستند، اجازه انجام چنین 
کاری را دارند. این همان چیزی اســت که در حال 

موگرینی: برجام به طور کامل اجرا شده است!

سرتيپ نقدی:

چهل ساله شدن انقاب نشان از ناكامی توطئه های دشمن دارد

احمد عليرضا بيگی نماینده مجلس در تشــریح ابعاد جدید فســاد 
درخصوصی ســازی از فروش کارخانه 1۰هزار ميليارد تومانی به قيمت 7۰ 
ميليارد تومان به یک بی ســواد و نقش آفرینی وزیر دولت اصاحات در 

ماجرای حراج هپکو خبر داد. 
احمد علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز، اسکو و 
آذرشهر در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با تشریح برخی از جزئیات این واگذاری ها 
که طی یک بازه زمانی بیش از یک دهه ای رخ داده، پرده از مشــکاتی بر می دارد 
که معتقد است می تواند به عنوان یک سناریوی از پیش طراحی شده، مورد بررسی 
قرار گیرد؛ مسائلی که بروز آن در این ابعاد و نادیده گرفتنش طی بیش از یک دهه 
گذشته، حکایت از ضعف شدید دستگاه های اطاعاتی و سازمان های عریض و طویل 
نظارتی است.او در این گفت وگو با تاکید بر اینکه در اغلب این موارد، واگذارکنندگان 
این شرکت ها و صنایع، در ابتدا آنها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس 
با قیمت پایین به افراد فاقد صاحیت فروخته اند می گوید: در موارد متعددی از این 
واگذاری ها، خریدار و فروشــنده یا حتی ارزیاب قیمــت و خریدار یک نفر بوده اند. 
به گفته وی تا امروز معادل ۸۸ میلیارد دار از شــرکت های دولتی توسط سازمان 
خصوصی به فروش رفته که باید مشخص شود این واگذاری ها و عواید حاصل از آنکه 
معادل سه برابر بودجه کشور است، تا چه اندازه باعث رونق اقتصاد و تقویت بخش 

خصوصی در کشور شده است.
واگذاری 88 ميليارد دار )3 برابر بودجه سال( توسط سازمان خصوصی سازی

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی 
از جمله اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسامی ایران است گفت: این قانون 
لزوما می توانسته یک تحول در اقتصاد کشور به وجود آورده و اسباب رونق و تقویت 
بخش خصوصی و اقتصاد کل کشور را فراهم کند؛ اما گزارشات به دست آمده نشان 
می دهد متاسفانه کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله گرایی 
سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از 
آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند. وی گفت: متاسفانه نمونه هایی که امروز با 
آنها مواجهیم، حکایت از ابهامات گسترده و دامنه داری در فروش برخی از واحدهای 
صنعتی در این بخش دارد و حاا که پرونده واگذاری برخی از این موارد نیز در دستگاه 
قضایی در حال بررسی است، ارتباطات برخی از این افراد در حال روشن شدن است. 
این موارد به اندازه ای اســت که امروز در ذهن من و برخی از همکارانم این ایده در 
حال شکل گیری است که وگذاری های این چنینی براساس یک سناریوی از پیش 

طراحی شده شکل گرفته است.
جزئياتی جدید از فروش »ماشين سازی تبریز« 

استاندار اسبق آذربایجان شرقی با اشاره به ماجرای فروش شرکت ماشین سازی 
تبریز اضافه کرد: در حوزه برخی از صنایع منحصر به فرد که براساس اصل ۴۴ قانون 
اساســی، نباید به فروش می رسید، به آنها هم رحم نشده و به ثمن بخس فروخته 
شدند؛ برای مثال همین ماجرای واگذاری ماشین سازی تبریز که در حوزه انتخابیه من 
اتفاق افتاده یکی از همین موارد است؛ این واحد در خاورمیانه هیچ همتایی نداشته 
و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی بزرگی وارد کشور شده است.  وی اضافه 
کرد: این در حالی بود که ما بارها از سازمان خصوصی سازی پیگیر شدیم که خریدار 
کارخانه عظیم و منحصر بفرد ماشین سازی تبریز چه کسی است؟ اهلیت او از کجا 
تایید شده؟ ولی آنها در جواب به ما اعام می کردند که اطمینان می دهیم خریدار، 
تمام شرایط را دارا است؛ تازه بعد از فروش، ما متوجه می شویم این کارخانه به کسی 
فروخته شــده که نه تنها اهلیت ازم را ندارد، بلکه یک اخالگر ارزی است؛ فردی 
که طی ســال های ۹۴ تا ۹۷،  قریب به نیم میلیارد دار ارز دولتی دریافت کرده و از 
محل درآمد مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین سازی تبریز را به دست 
آورده. جالب اینجاســت که حاا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه 
هم مرتبط است؛ دو جوان ۳0 ساله ای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از 
محل تقلب و جعل و رشــوه، بیش از یک میلیارد دار ارز دولتی دریافت کرده اند و 
با خریدار ماشین سازی، در ارتباط بوده اند و به نوعی ارتباط سازمان یافته با یکدیگر 
داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک 
مرکزی داشته اند که چنین پول هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه های قابل توجهی 
را به جیب زدند.نماینده مردم تبریز اضافه کرد: البته در تحقیقات بعدی هم معلوم شد 
هیچ استعامی در رابطه با سابقه این افراد انجام نشده بود. یعنی مشکل اصلی این بوده 
که اصا اراده ای برای احراز صاحیت این افراد در زمان واگذاری وجود نداشته است. 
در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که ۵ هزار میلیارد تومان ارزش زمین 
آن بدون تاسیسات بوده و ۵ هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین آات آن بوده و در 
شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی توان این ماشین آات را وارد کشور کرد، قیمت گذاری 
روی این ماشین آات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را ۱۷00 میلیارد تومان اعام 
کردند و جالب تر اینکه از این رقم، تنها ۷0 میلیارد تومان پرداخت شــد؛ یعنی کل 
مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها ۷0 میلیارد تومان بوده است.

او با  اشاره به قیمت گذاری و نحوه فروش نیشکر هفت تپه نیز خاطرنشان کرد: 
خریدار نیشکر هفت تپه، یک صنعِت 2000 میلیارد تومانی را به قیمت 22۶ میلیارد 
تومان خریداری می کند که از این مبلغ هم فقط ۱0 میلیارد تومان را پرداخت می کند. 
این کارخانه با این نحوه درحالی واگذار شــد که ابعاد دامنه دار امنیتی، اجتماعی و 

اقتصادی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند.
باز شدن پای وزیر سابقه دار در ماجرای هپکو

او با  اشــاره به واگذاری هپکو و اتفاقاتی که در حین واگذاری این شــرکت رخ 
داده بود اظهار کرد: زمانی، صنعت منحصر به فردی مثل هپکو، تامین کننده اصلی 
ماشــین آات راهسازی کشــور بود؛ این مجتمع بزرگ در سال ۸۳ به اقوام یکی از 
وزرای وقت  واگذار می شود و آقای وزیر یکی از اعضای هیئت مدیره هپکو می شود و 
مبالغ قابل توجهی وام در اختیار صنعت ماشین آات راهسازی هپکو قرار می گیرد؛ 
با گذشت زمان و با واردکردن ماشین آات راهسازی مستعمل، عما هپکو از حیز 
انتفاع ساقط می شود و نهایتا این صنعت منحصر به فرد با قیمت ۱0 میلیون تومان 

به یک شکات فروش فروخته و واگذار می شود.

 عضو تشخيص مصلحت نظام گفت: تابلوی انقاب اسامی برای نخستين 
بار در قيام خونين 19 دی مردم قم بر سر دست ها گرفته شد و اگر این تصویر 
از انقاب شکل نمی گرفت هيچ گاه قيام 29 بهمن تبریز و سایر قيام ها تا 

زدن تير خاص به رژیم پهلوی به وقوع نمی پيوست.
به گزارش ایرنا، محمدحســین صفارهرندی روز پنجشنبه در همایش بصیرتی 
گرامیداشت چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب در موسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی)ره( قم اظهار داشت: اگر امروز در راستای حفظ انقاب تاش نکنیم اراده های 
خطرناکی تابلوها و تصویرهای واقعی انقاب را به زیر کشــیده و تابلوی معارض با 
آن را باا خواهند برد.وی با تاکید بر ضرورت حفظ تابلوها و تصویرهای ایجاد شده 
ازانقاب بیان داشت: تاکنون برای جایگزینی تابلوهای بدل به جای تابلوی اصلی انقاب 
تاش های زیادی انجام شــده که نمونه آن حوادث دی ماه سال ۹۶ بود، که مردم 
برخی از شهرهای کوچک با هدف مطالبه های معیشتی به خیابان آمدند اما دشمنان 
اسام از این مسئله سوءاستفاده کردند.وی گفت: هدف از هیاهوهای سال گذشته 
پایین آوردن تابلوی ۹ دی بود تا مبادا تصویر واقعی مردم تهران و دیگر شهرها که 
نشان دهنده اخاص و رابطه تمام نشدنی درحال تزاید با اهل بیت )ع( است، بیش 
از پیش نمود عینی پیدا کند.وی با بیان اینکه ۹ دی رابطه ناگسستنی مردم با رهبری 
نیز بود، گفت: اگر آشوب های پارسال می توانست با منویات پلید خط دهندگان آن 
عملی شود، در تاریخ هیچ نشانی از این روز باقی نمی ماند.عضو مصلحت نظام گفت: 
هر کدام از فتنه های سال های گذشته را که تعقیب می کنیم، هدف از طراحی آنها 
چیزی جز بدعت گذاری نبوده است.وی اظهار داشت: هر چه زمان می گذرد شعور و 
قدرت درک و فهم مردم نیز بیشتر شده و آنان رگه هایی از عناصر دغل باز و رند را 
می بینند.وی با بیان اینکه نیروهای انقاب موظفند به تابلوی آن سرزده و اگر اصاحی 
نیاز دارد آن را انجام دهند، گفت: همه کسانی که اعتبارشان از این مسیر گرفته شده 
نباید اعتبار خود را ذاتی کنند .صفار هرندی با  اشاره به وظایف خطیر روحانیت در مسیر 
انقاب گفت: حوزه های علمیه همواره نقش راهبری و پیشتازی داشته و دارند و نگاه 
توده های مردم به آنها می باشد. این همایش به همت موسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی )ره( و سازمان بسیج فرهنگیان سپاه علی بن ابیطالب )ع( قم ترتیب یافته بود.

صفار هرندی:
تابلوی انقاب در قیام 1۹ دی 

روی دست قرار گرفت

استاندار اسبق و نماینده فعلی تبریز در مجلس تشریح کرد
ابعاد جدید فساد درخصوصی سازی
از حراج هپکو توسط وزیر اصاحات
 تا فروش کارخانه به یک بی سواد

دبير ســتاد مرکزی راهيان نور کشور گفت: 
جوانان و رزمندگان مــا در دفاع مقدس هيمنه 
کســانی که در طول تاریخ ملت ایران را تحقير 
این یک دستاورد بزرگ  می کردند، شکستند و 
بود و پيروزی ملت های سوریه و لبنان ثمره دفاع 

مقدس بود.
به گزارش تســنیم، ســردار نادر ادیبی دبیر ستاد 
مرکزی راهیان نور کشــور پنجشــنبه شب در مراسم 
ســی و دومین یادواره شــهدای عملیــات کربای پنج 
در مســجد پنبه چی تهــران، با بیان اینکــه در حوزه 
دســتاوردهای دفاع مقدس باید تاش کنیم و بگوییم 
که چه اتفاقی در آن دوران افتاد، گفت: باید به مســائل 
اجتماعی روزهای دفاع مقدس توجه کنیم. معموا در 
حماســه ها و جنگ ها، فتح الفتوح به یک حادثه بزرگ 
نظام اطاق می شــود.وی افزود: در دوران دفاع مقدس 

ما این فتح الفتوح تعریفش متفاوت است. در عین اینکه 
پیروزی ها و دســتاوردهای دفاع مقدس را می دانیم، به 
مسئله فتح الفتوح دفاع مقدس که خلق جوانان مومن 
و باعظمت در آن دوران است، باید توجه کنیم. معموا 
هرکشوری و هر سیستمی و هر نظامی اگر قرار باشد به 
الگوها و پیروزی های آینده دســت پیدا کند ازم است 
به قهرمانان خودش توجه کند و الگوهای دست یافتنی 
روزهای دفاع مقــدس اان در خدمت جوانان عزیز ما 
است. در طول تاریخ کشور ما به ندرت پیروزی های این 
چنینی کسب کردیم.سردار ادیبی با بیان اینکه در 200 
سال گذشته این کشور، ما پیروزی نداشتیم، اظهار داشت: 
شما جریان قرارداد ترکمنچای را ببینید که چه سرنوشت 
سختی را به ملت ایران وارد کرد و آن قرارداد عمدتاً باعث 
ذلت ملت ایران شد اما در تاریخ دفاع مقدس وقتی نگاه 
می کنیم سرشار از حوادثی است که پیروزی ملت ایران 

را برای سیصدسال آینده تضمین کرد.دبیر ستاد مرکزی 
راهیان نور خاطرنشان کرد: جوانان و رزمندگان ما در دفاع 
مقدس هیمنه کســانی که در طول تاریخ ملت ایران را 
تحقیر می کردند، شکستند و این یک دستاورد بزرگ بود 
که نباید از آن غفلت کرد. جوانان ما در آن مقطع تاریخ 
یک انسان طراز مومن انقابی را که می توانست بارهای 
سنگین را از دوش ملت بردارد خلق کردند.وی با اشاره به 
وحدت و انسجام همه ملت در دوران جنگ، گفت: همه 
اقوام و گویش ها و مذاهب در دفاع مقدس نقش آفرینی 
کردند. زیرا محور دفاع مقدس خدا، اسام و اهل بیت بود و 
اگر نگاه به سمت آنها باشد قطعا هیچ تفرقه ای نیست. افق 
و نگاه جوانان ما در دفاع مقدس به سمت خداوند متعال 
و به سمت پیشرفت و تعالی بود و این را نباید از دست 
داد. باید افق نگاهمان را به افق شهدا پیوند بزنیم و نباید 
بگذاریم آرمان های انقاب آهسته آهسته در بین ما از بین 

برود. سردار ادیبی با تاکید بر اینکه دشمن برای امسال 
برنامه ریزی کرده بود تا چهلمین سال پیروزی انقاب را 
نبینیم، گفت: در رسانه هایشــان تاش کردند موفق به 
دیدن چهلمین سال نشویم. علیرغم مشکاتی که داریم 
و باید بر این مشکات فائق بیاییم و برتری ایجاد کنیم 

اما از راهبردهای اصلی انقاب هیچگاه خارج نشدیم.
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور در پایان خاطرنشان 
کرد: مبارزه با استکبار در بین ملت های منطقه به واسطه 
الگوهای دفاع مقدس صورت گرفت. در سفری به سوریه 
و لبنان با برخی مردم که صحبت می کردیم می گفتند 
ملت ایران و نظام جمهوری اسامی موجب شد ما نجات 
پیدا کنیم؛ نه بخاطر کمک های ما بلکه با ایجاد روحیه 
خودبــاوری و انگیزه مقاومت. نجات ســوریه و لبنان و 
یمــن ثمره دفاع مقدس بود و باید از این میراث بزرگ 

پاسداری کنیم.

ســفير ایران در اهــه از اروپا به خاطر 
ميزبانی گروه های تروریستی و متهم کردن 

ایران بر پایه احتماات انتقاد کرد.
به گــزارش مهر، علیرضا جهانگیری ســفیر 
جمهوری اســامی ایران در اهه در صفحه خود 
پیرامون وضع تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه 
ایران بر پایه مفروضات خیالی و داستان های موهوم، 
نوشت: در حالی که غربی ها براساس احتماات اثبات 
نشده و مفروضات ساختگی عمل می کنند، به راحتی 
واقعیت های آشکار را نادیده می گیرند. واقعیت این 
است که اتحادیه اروپا گروه های تروریستی را میزبانی 
می کند و آنها را برای فعالیت های غیرقانونی شــان 
آزاد می گذارد، اما درمورد ایران براساس مفروضات 

غیرواقعی و داستانهای تایید نشده اقدام می نماید.

ایستادگی کرده است. وی به شهدای ترور انقاب 
اسامی اشــاره کرد و یاد و خاطــره آنان را گرامی 
داشت و گفت: بعد از انقاب اسامی، گروهک های 
ضد انقاب از جمله لیبرالیست ها، کمونیست ها و 
حتی سلطنت طلب ها ۱۷ هزار ایرانی را به شهادت 
رســاندند و هدفشان براندازی انقاب اسامی بود، 
اما باز هم جریان انقاب از این بحران ها عبور کرد 
و پیروز باقی ماند. ســردار نقدی به توانمندی های 
ایران در حوزه انرژی، نیروی انسانی، علم و فناوری 

و نقدینگی مالی  اشاره کرد و اظهار داشت: کشور ما 
با داشتن بنزین، گاز، معادن مس، روی، تیتانیوم و 
فناوری علوم هسته ای و داشتن ساح های پیشرفته 
دفاعی و نظامی مقام باایی در منطقه دارد و دشمن 

از این ظرفیت ها می ترسد. 
معاون اجتماعی و فرهنگی ســپاه پاســداران 
انقاب اســامی در بخش دیگری از صحبت های 
خود مشکات اخیر معیشتی در کشور را ناشی از 
نقدینگی های سرگردان دانست و گفت: وجود یک 

هزار و ۷00 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در 
دست مردم که گاها در بازار سکه و ارز روانه می شود، 
تعادل اقتصادی جامعه را برهم زده و ازم است که در 
این حوزه شاهد تحرک مدیریت اجرایی کشور باشیم. 
سردار نقدی با بیان اینکه مشکات اقتصادی ما را 
از دستاوردهای انقاب غافل نمی کند، خاطرنشان 
کرد: جمهوری اسامی ایران با وجود همه تحریم ها 
و هجمه های دشمن، در مسیر بالندگی و سربلندی 

قرار دارد.

حاضر روی آن کار می کنیم. یعنی ابزارهایی که به 
بازیگران اقتصادی مایل به تجارت مشروع با ایران 
کمک کرده، از آنها حمایت کرده و آنها را خاطرجمع 
می کند. این درســت است که این وضعیت موجب 
درگرفتن بحث هایی در مورد حاکمیت اقتصادی اروپا 
شده است. موگرینی همچنین گفت: ما اروپایی ها 
نمی توانیم به یک قدرت خارجی- حتی نزدیکترین 
دوست و متحد خود- اجازه دهیم که در مورد تجارت 
مشروع ما با یک کشور دیگر تصمیم گیری کند. این 
یکی از عناصر پایه ای حاکمیت است و طبیعی است 
که نه تنها در اروپا بلکه در سایر بخش های دنیا نیز 

در مورد آن تامل شــود.اظهار نظر موگرینی درباره 
اجرای کامل برجام در حالی است که آمریکا رسماً 
این توافق را زیر پا گذاشــته و از آن خارج شــده و 
اروپا نیز طی ۸ ماه اخیر چیزی جز وعده و وعید به 
ایران نداده است و این اظهارات وی درباره تجارت 
با ایران را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد. ظاهراً 
مقامات اروپایی برجام را صرفاً یک سری تعهدات و 
الزامات محدود کننده هسته ای برای ایران می دانند 
و تعهد و الزامی برای خود قائل نیستند. از این منظر 
می توان گفت موگرینی حق دارد که بگوید برجام 

بطور کامل اجرا شده است!

پیروزی  ملت های سوریه و لبنان ثمره دفاع مقدس بود سردار ادیبی: انتقاد سفیر ایران 
در اهه از اروپا به خاطر 

میزبانی تروریست ها



سلب صاحیت سیاسی از محمود عباس 
با رأی مجلس قانونگذاری فلسطین

مجلس فلسطین صاحیت سیاسی رئیس تشکیات 
خودگردان  راسلب کرد.

مجلس قانونگذاری فلســطین در نوار غــزه به اتفاق 
آرا »محمود عباس« رئیس تشــکیات خودگردان را فاقد 

صاحیت سیاسی اعام کرد.
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین یکم دی ماه امسال 
)1397( از انحال مجلس قانونگذاری فلسطین خبر داد اما 

اعضای این مجلس در نوار غزه اعام کردند دستور عباس 
فاقد صاحیت قانونی اســت و جلســات آن را در نوار غزه 
برگزار خواهند کرد. به گزارش فارس، »احمد بحر« معاون 
اول رئیس مجلس قانونگذاری فلســطین اعام کرد عباس 
با انحال پارلمان، بار دیگر به اراده ملت فلســطین تعرض 
کرد و وی اکنون صاحیت خود برای ادامه پســت ریاست 

تشکیات خودگردان را از دست داده است.

عفو بین الملل محاکمه عامان قتل خاشقجی در عربستان را 
نمایشی خواند

سازمان عفو بین الملل در مورد پرونده قتل 
خاشــقجی تاکید کرد، در مورد این جنایت به 

تحقیقات نمایشی عربستان باور نداریم.
 به گــزارش خبرگزاری آناتولی، مســئول امور 
کمپین های نمایندگی سازمان عفو بین الملل در ترکیه 
گفت که پرونده قتل جمال خاشــقجی، روزنامه نگار 
عربستانی باید طی تحقیقات بین المللی بررسی شود. 

مســئول امور کمپین های نمایندگی این سازمان در 
ترکیه با نمایشــی خواندن تحقیقات آغاز شــده در 
عربستان گفت، مقامات سعودی تحقیقات نمایشی را 
در مورد این جنایت آغاز کرده اند. وی خواستار ورود 
ســازمان ملل به ماجرای قتل خاشقجی شد. اخیرا 
دادستانی عربستان خواستار حکم اعدام برای 5 نفر 

از 11 متهم دستگیر شده در پرونده خاشقجی شد.
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ارتش و کمیته هــای مردمی یمن با انجام 
عملیات پهپــادی موفق در پایگاهی در لحج، 
تجمع نظامیان وابسته به ائتاف متجاوز را هدف 
قرار دادند، در این حمله 6 نفر کشته  و 20 نفر 

زخمی شده اند.
صبح پنجشنبه در محل یک رژه نظامی در پایگاه 
»العند« در استان لحج در جنوب یمن صدای انفجاری 
شدید شنیده شد. دقایقی پس از انتشار خبر، مشخص 
شــد صدای انفجار به دلیل عملیات پهپادی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن علیه شبه نظامیان وابسته به 
ائتاف سعودی-اماراتی بوده است. بر اساس گزارش 
پایگاه »المشهد الیمنی«، در پی این عملیات عبداه 
النخعی رئیس ستاد مشــترک دولت مستعفی یمن 
زخمی شــد و چند فرمانده بلندپایه نظامی کشــته 
شدند. شــبکه العربیه اعام کرد که در این حمله 6 

نفر کشته  و 20 نفر زخمی شده اند.
بنــا به این گــزارش، »صالــح الزندانی« معاون 
رئیس ســتاد مشــترک ارتش دولت مستعفی یمن، 
»محمــد صالح« رئیس دســتگاه اطاعــات دولت 
مستعفی و »ثابت جواس« از فرماندهان نظامی این 
دولت، از دیگر مجروحان هســتند. در همین راستا 
شبکه »المســیره« گزارش داد یگان پهپادی ارتش 
و کمیته های مردمی یمــن عملیاتی علیه مزدوران 
در پایــگاه العند واقع در جنوب یمن انجام دادند. در 
این گزارش آمده عملیات مذکور پس از رصد دقیق 

هاکت 6 فرمانده ارشد ائتاف سعودی در عملیات پهپادی انقابیون یمن

تحرکات نیروهای متجاوز در داخل پایگاه العند انجام 
شــد. این عملیات با دقت باایی که داشته منجر به 
کشــته و زخمی شدن ده ها نفر شده است.  المسیره 
تاکید کرد، اما منابع سعودی فقط به کشته شدن 6 
نفر از شبه نظامیان وابسته به ائتاف اعتراف کردند. از 
سوی دیگر سرتیپ محمد المنصور کارشناس نظامی 
یمنــی تاکید کرد، عملیات یــگان پهپادی ارتش و 
کمیته های مردمی، اتاق مرکز فرماندهی پایگاه را که 
افسرانی از موساد رژیم اسرائیل و افسران خارجی دیگر 
در آن حضور داشتند، هدف قرار داده است. به گفته 
وی، این پایگاه عاوه بر اینکه به عنوان اتاق عملیات 

استفاده می  شود، مرکز تجمع مزدوران و سلفی ها و 
مزدوران کشــورهای آفریقایی برای جنگ با ارتش و 

کمیته های مردمی و تجاوز به ملت یمن است.
عاوه بر این شــبکه تلویزیونی المسیره گزارش 
داد یگان پهپــادی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
با اســتفاده از پهپاد »قاصف 2« مراکز تجمع ارتش 
سعودی به همراه برخی فرماندهان را در استان عسیر 

عربستان نیز هدف قرار داد.
 تشکیل کمپین ضد امارات در یمن

از سوی دیگر، در یمن جبهه ای به نام »جبهه ملی 
مقاومت در برابر حضور امارات در یمن« ایجاد شده و 

هدف آن، توقف گسترش مداخات امارات در یمن و 
تعمیق بحران این کشور اعام شده است. شبکه خبری 
»الجزیره« قطر پنجشــنبه گزارش کرد که برخی از 
فعاان و سیاستمداران حاضر در شبکه های اجتماعی 
این کمپین را راه اندازی کردند. یاسر الیمانی از سران 
حزب »المؤتمر الشعبی العام« )کنگره مردمی( وابسته 
به »علی عبداه صالح« رئیس جمهوری پیشین یمن 
از جمله سیاســتمدارانی است که با انتشار فایل های 
ویدیویــی، این کمپین را آغــاز کرد. الیمانی از همه 
کســانی که مخالف سیاست امارات در یمن هستند 
خواست که پیوستن خود به این کمپین را اعام کنند؛ 
کمپینــی که برای مقابله با حضور امارات در یمن از 

طریق یک اقدام واحد و یکپارچه است.
10 میلیون یمنی در معرض خطر قحطی

خبر دیگر اینکــه، مارک لوکوک معاون دبیرکل 
ســازمان ملل متحــد در امور بشردوســتانه درباره 
پایبندی طرف های یمنی به توافق صلح یمن در سوئد 
)استکهلم( ابراز خوشــبینی کرد اما درباره وضعیت 
مردم هشــدار داد. لوکوک وضعیت یمن را فاجعه بار 
خواند و تأکید کرد که بیش از 24 میلیون یمنی یعنی 
80 درصد ساکنان نیازمند  کمک های انسان دوستانه 
هســتند. وی با تأکید بر اینکه 10 میلیون یمنی در 
معــرض خطر قحطی قرار دارند، اعام کرد که بیش 
از سه میلیون نفر از شــهروندان این کشور، از یمن 

مهاجرت کردند.

سازمان عفو بین الملل با استناد به گزارش هاي معتبر، از 
کشته شدن حدود 40 نفر در ناآرامي هاي سودان خبر داد.

 در ادامه درگیري پلیس ســودان با معترضاني که خواســتار 
کناره گیري عمر البشیر رئیس جمهور این کشور از مقام خود هستند، 
ســه نفر دیگر از تظاهرکنندگان کشته شدند و به این ترتیب آمار 

کشته شدگان به 40 نفر رسید.
فعاان ســوداني تظاهرات روز پنج شنبه را خشونت آمیزترین 
صحنــه هاي اعتراض از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتي ســه هفته 
پیش تاکنون توصیف کردند که در اکثر شــهرهاي سودان برگزار 
شده است. سودان از 19 دسامبر )28 آذر(گذشته شاهد اعتراضات 
مردمي علیه وخامت اوضاع اقتصادي و افزایش قیمت ها به ویژه قیمت 
نان و ســوخت است. مقامات سوداني پیشتر اعام کرده اند تاکنون 
19 معترض کشته شده اند، اما سازمان عفو بین الملل با استناد به 
گزارش هاي معتبر، از کشــته شدن حدود 40 نفر در ناآرامي هاي 

سودان خبر داده است.
این اعتراضات، در تاریخ ســه دهه اخیر سودان، بي سابقه بوده 
است. معترضان، خواهان سرنگوني حکومت عمر البشیر هستند اما 
وي همچنان خواستار باقي ماندن در قدرت است. عمرالبشیر از سال 
1993 تاکنون ریاست جمهوري سودان را در اختیار دارد که بر اساس 
قانون آخرین دور ریاست جمهوري وي در سال 2020 پایان مي یابد.

به گزارش ایرنا، »ســاره جکسون « مسئول اداره شرق آفریقای 
سازمان عفو بین الملل از مقام های سودانی خواست فورا و به صورت 
غیر مشروط بازداشت شدگان در این راهپیمایی های مسالمت آمیز 
را آزاد کنند زیرا درخواســت برای بهبود شرایط زندگی مردم جرم 
نیست. وی تنها راه تغییر در این کشور را انتخابات دانست و گفت 
مردم باید تا سال 2020 برای برگزاری این انتخابات منتظر بمانند.

نخســت وزیر مالزی در 
واکنش به فشــار اسرائیل 
برای شرکت ورزشکاران خود 
در مسابقات قهرمانی شنا در 
این کشور تاکید کرد به هیچ 
وجه اجازه نخواهیم داد آنها 

وارد مالزی شوند.
یک  در  محمــد  ماهاتیــر 
کنفرانــس مطبوعاتــی تاکید 
کرد این کشــور به ورزشکاران 

ماهاتيرمحمد: ورزشکاران اسرائيلی
حق ورود به مالزی را ندارند

اسرائیلی برای مشارکت در مسابقات قهرمانی پارا المپیکی شنا 2019 
ویزا نداده و از ورود آنها به کشور مالزی جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود، اگر این ورزشــکاران به شرکت در این مسابقات اصرار 
داشته باشند این به معنای نقض اصول سیاسی مالزی است و ما اجازه 

این کار را نخواهیم داد.
 نخست وزیر مالزی گفت: ما به ورزشکاران اسرائیلی اجازه نمی دهیم 
به کشور ما وارد شوند و پافشاری آنها بر این مسئله کار اشتباهی است.

به گزارش خبرگزاری قدس، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
قرار است این مسابقات قهرمانی در ایالت »ساراواک« در شرق مالزی 

از 29 ژوئن تا 4 آگوست 2019)خرداد تا مرداد( برگزار شود.
نخست وزیر مالزی با به چالش کشیدن کمیته بین المللی المپیک 
اعام کرد: در صورتی که مقامات بین المللی این سازمان بخواهند حق 
 میزبانی این مســابقات را از مالزی بگیرند ما نیز آن را واگذار خواهیم 

کرد.
این اظهارات به دنبال اعتراضات کمیته المپیک اسرائیل درخصوص 
جلوگیری مالزی از ورود ورزشــکاران صهیونیســتی به این کشور و 
شرکت در مسابقات قهرمانی انجام شده است چرا که این اقدام مالزی 
باعث افزایش فشار اسرائیل به سازمان های مسئول برای صدور ویزای 

ورزشکاران خود شده است. 

روزنامه واشــنگتن پســت با اشاره به 
بی توجهی ولیعهد سعودی به پیامد های قتل 
خاشقجی برای عربستان نوشت، بن سلمان 
همچنان به سرکوب مخالفانش ادامه می دهد.

روزنامه واشنگتن پســت در مقاله ای با عنوان 
»ماشین سرکوبگری عربســتان با سرعت تمام به 
حرکت ادامه می دهد« نوشت:» محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان، به کمپین های خود در سرکوب 
مخالفان ادامه می دهد و به صورت مرتب با ســعود 
القحطانی، مشاور رســانه ای، که سازمان اطاعات 
مرکزی آمریکا )ســیا( معتقد است در سازماندهی 

قتل خاشقجی دست داشته است، تماس دارد.«
طبق این گزارش، منابع آمریکایی و ســعودی 
هفته گذشــته اعام کردند، ولیعهد ســعودی نه 
تنها رفتار بی پروایانه خود را تغییر نداده است بلکه 
ظاهرا به شــیوه حکومتداری مستبدانه به کمپین 
بی رحمانه خود علیــه مخالفان ادامه می دهد؛ این 
در حالی است که دولت ترامپ امیدوار بود محمد 
بن سلمان دستکم از ماجرای خاشقجی درس هایی 

یاد می گرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از واشنگتن 

پست، یک دیپلمات آمریکایی که اخیرا با محمد بن 
سلمان دیدار کرده است می گوید: »ولیعهد سعودی 
به لحاظ داخلی احساس قدرت و اطمینان می کند. تا 
زمانی که پایگاه وی قابل اتکا باشد وی این احساس 
را خواهد داشت که هیچ چیز نمی تواند به وی آسیب 
بزند. وی از آنچه که اتفاق افتاده است معذب نیست. 

این امر برای دولت های غربی نگران کننده است.«
به گفته منابع آمریکایی و سعودی، محمد بن 
سلمان با قحطانی تماس داشته و به دریافت توصیه 
از وی ادامه می دهد. یک منبع ســعودی نیز گفت، 
قحطانی اخیــرا در محل خانه خــود در ریاض با 
معاونان ارشد خود در مرکز مطالعات و امور رسانه ای 
دربار دیدار کرده است. القحطانی ریاست این مرکز 
سایبری را تا اندک زمانی بعد از قتل خاشقجی در 

اختیار داشت. 
واشنگتن پست در ادامه نوشت، یکی از نشانه های 
اینکه محمد بن سلمان تاکتیک های ارعاب اینترنتی 
خود را تغییر نداده اســت کمپین تهاجمی بود که 
این هفته در سطح رسانه های اجتماعی برای حمله 
به خاشقجی و نیز عمر عبدالعزیز، مخالف سعودی 

ساکن کانادا، شروع شد.

واشنگتن پست: ماشین سرکوب آل سعود 
با سرعت تمام به پیش می رود

به گفته یک ژنرال بلند پایه صهیونیست، 
غزه و لبنان در جنــگ آینده مانند گاز انبر 
عمــل خواهند کرد و اســرائیل را محاصره 

خواهند نمود.
ژنرال »یتســحاق بریک« رئیس ســابق بخش 
رسیدگی به شکایات ارتش رژیم صهیونیستی اعام 
کرد: تهدید واقعی پیش روی اسرائیل جبهه لبنان 
و غزه اســت که در صورت آغاز درگیری با این دو 

جبهه، آنها مانند گاز انبر عمل می کنند.
به گزارش خبرگزاری قدس، یتســحاق بریک 
ژنرال احتیاط ارتش رژیم صهیونیســتی و مسئول 
رســیدگی به شکایت ارتش که چهارشنبه گذشته 
جایگاه خود را ترک کرد نسبت به بی تفاوتی عامدانه 
ارتش اســرائیل به مشــکات خود که با آن درگیر 
است هشدار داد و گفت: اسرائیل آمادگی جنگ در 

آینده را ندارد.
بر اساس اعام شبکه 7 تلویزیون اسرائیل بریک 
طی اظهاراتی افزود، اگر امروز جنگی جدید آغاز شود 
ضربه ناشی از آن هرگز قابل مقایسه با ضربه ای که 
اســرائیل در جریان جنگ 1973 با آن مواجه شده 

نبوده و بسیار شدیدتر است.
وی تاکیــد کرد، ما ارتش خود را بدون توجه به 

تغییرات جاری در خاورمیانه)غرب آسیا( ساخته ایم 
و نتیجه آن این اســت که ارتش اسرائیل هم اکنون 
می تواند تنها در یک جبهه درگیر شود. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود ضربه وارد شده به اسرائیل در 
جنگ 1973 را مانند یک تفریح نسبت به ضربات 

جنگ آینده علیه اسرائیل دانست.
این مقام سابق ارتش اسرائیل گفت: تهدید کنونی 
اسرائیل در زمان کنونی نه بشار اسد و نه ایران، بلکه 
تهدید واقعی غزه و لبنان اســت. بر اساس اظهارات 
بریک اســرائیل در آینــده در برابر 4 جبهه واقعی 
قرار خواهد داشــت چرا که کرانه باختری نیز مانند 
آتشفشانی تحت فشار است که اگر منفجر شود بر 

دیگر جبهه ها نیز تاثیر خواهد گذاشت.
افتتاح دیوار حائل در رام اه

منابع خبری صهیونیستی گزارش دادند، وزارت 
راه رژیم صهیونیســتی برای اولیــن بار جاده ای را 
در کرانــه باختری افتتاح کرد کــه ضمن احداث 
دیواری، خودروهای اســرائیلی و فلســطینی را از 
هم جدا می کند. طول جاده ای که افتتاح شــده 5 
کیلومتر است و در امتداد این جاده یک دیوار حائل 
 ســیمانی ایجاد شده و در باای آن نیز فنس کشی 

شده است.

رئیس جمهور سوریه طی فرمانی، 24 هزار سرباز غایب و 
یا فراری از خدمت را مورد عفو قرار داد.

منابع سوری گزارش دادند، »بشاراسد« حدود 24 هزار نظامی 
ســوری، که طی جنگ هفت و نیم ساله داخلی، از جنگ فرار کرده 

بودند، را مورد عفو قرار داد.
به گفته »سرگئی ســولوماتین« رئیس مرکز آشتی روسیه در 
سوریه، این عفو ریاســت جمهوری شامل اعضای سابق گروه های 
مسلح هم می شــود. پیش از این، بشاراسد، مهرماه گذشته فرمان 

عفو عمومی فراریان از خدمت نظامی را صادر کرده بود.
فرمان عفو عمومی به همراه بازگشت آوارگان و از سرگیری روابط 
سیاسی توسط دولت های متخاصم با سوریه، عامت های آشکاری 

برای پایان جنگ داخلی در این کشور است.

»نیکاس مادورو« علی رغم فشارهای آمریکا، در دادگاه 
عالی قضایی ونزوئا برای دور دوم ریاســت جمهوری خود، 

سوگند یاد کرد.
مادورو که در ســال 2018 بــا رأی مردم ونزوئا، برای بار دوم 
به ریاست جمهوری این کشور رسید، دیروز در دادگاه عالی قضایی 
ونزوئا و در حضور فرســتادگان 94 کشــور، مراسم تحلیف  به جا 

آورد و به عنوان رئیس جمهور جدید، سوگند خورد.
بیــش از ایــن و در ســال 2013، مــادورو با رأی مــردم، به 
ریاســت جمهوری رســیده بود. وی پس از به قدرت رسیدن، خود 
را به ادامه دادن سیاســت های »هوگــو چاوز« رئیس جمهور فقید 
ونزوئا، متعهد دانست و همین باعث شد که از طرف آمریکا، هدف 

توطئه های جورواجور قرار گیرد.
مادورو دیروز نیز پس از ادای ســوگند، طی سخنانی اعام کرد 
که به سیاست های ضداستکباری و ضدامپریالیستی، قاطعانه ادامه 
خواهد داد. مادورو گفت: ســوگند یاد می کنم که سوسیالیسم قرن 

21 را خواهم ساخت.
آمریکا که به نفت و انرژی ونزوئا چشم دوخته، طی سال های 
گذشته توطئه های گوناگونی را علیه مادورو به اجرا گذاشته، اما در 

همه موارد شکست خورده است.
تهدیدات جدید آمریکا

»جان بولتون« مشــاور امنیت ملی آمریکا، همزمان با آغاز دور 
دوم ریاست جمهوری مادورو، اعام کرد که واشنگتن به فشارها علیه 
ونزوئــا ادامه خواهد داد و آمریکا مادورو را به عنوان رئیس جمهور 

ونزوئا، به رسمیت نمی شناسد.
کشورهای عضو گروه »لیما« که متشکل از متحدان آمریکا در 
آمریکا ی جنوبی هســتند، هم فشارهای سیاسی خود علیه دولت و 

رئیس جمهور قانونی ونزوئا را بیش از پیش افزایش دادند.
مادورو گفت: ونزوئا به کانون جنگی جهانی از سوی کشورهای 
امپریالیستی  آمریکای شمالی و دولت های اقماری اش تبدیل شده 
است. وی همچنین به شدت از کشورهای عضو »گروه لیما« انتقاد 

کرد.
کشــورهای عضو »گروه لیما« 14 دی از مادورو خواسته بودند 
از قــدرت کناره گیری کرده و امکان برگــزاری انتخابات جدید را 

فراهم کند.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی نوشت 2 میلیون 
و 200 هزار نفر در انگلیس با ناامنی شدید غذایی مواجهند که 
بااترین سطح گزارش شده در اروپا محسوب می شود و پارلمان 

انگلیس نیز خواستار انتصاب وزیر گرسنگی شده است.
روزنامه انگلیســی ایندیپندنت در گزارشــی از موضوع گرسنگی 
وســیع و فزاینده در انگلیس خبر داد و نوشته که پارلمان این کشور 
نیز درباره فقدان اقدام دولت در این زمینه هشدار داده است. دربخشی 
از این گزارش آمده است: دولت انگلیس به فقدان تاش برای مقابله 
با گرســنگی »قابل توجه و فزاینده« در این کشور متهم شده است. 
این در حالی اســت که یک گزارش منتشر شده نشان می دهد از هر 
پنج کودک در انگلیس یک نفر در خانه ای زندگی می کند که ناامنی 

غذایی در آن شدید است.
 به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ایندیپندنت می افزاید: قانون 
گذاران انگلیسی دولت این کشور را به سکوت در ارتباط با ناامنی غذایی 
متهم کرده اند و خواستار انتصاب یک وزیر گرسنگی شده اند تا بتوان 
تضمین کرد می توان کاری در این زمینه انجام داد.در این گزارش به 
ارقامی اشــاره شده است که نشان می دهد 2 میلیون و 200 هزار نفر 
در انگلیس با ناامنی شدید غذایی مواجهند که بااترین سطح گزارش 

شده در اروپا محسوب می شود. 
این گزارش در حالی منتشر شد که فیلیپ آلستون گزارشگر ویژه 
سازمان ملل متحد در امور مقابله با فقر شدید و حقوق بشر نیز اعام 
کرده سیاست ها و کاهش شدید حمایت های اجتماعی سبب تشدید 
سطح فقر و اعمال مشکات غیرضروری در انگلیس شده است و اینکه 

برگزیت در حال تشدید این مشکل است.
»اماروي« مدیر اجرایی موسســه تروســل تراست نیز اعام کرد: 
ناکامی در مقابله با دایل ریشــه ای این موضوع سبب تشدید نیاز به 
بانک های مواد غذایی شده است و بیش از یک میلیون و سیصد هزار 
بســته غذایی سال گذشته از سوی موسســه ما در اختیار مردم قرار 

گرفته است. 
بررســی های اخیــر در ارتباط با فقر در انگلیس نشــان می دهد 
خانواده های حدود 4 میلیون کودک نیز برای تأمین میوه، سبزیجات 

و دیگر مواد غذایی سالم در تقا هستند.
دانش آموزان گرسنه

بی بی ســی نیز از قول یک مدیر مدرسه »مورکم در انکاشر« در 
شــمال غربی انگلیس نوشت دانش آموزان مدرسه او به حدی گرسنه 
هســتند که پس از ورود به مدرســه در سطل آشــغال ها دنبال غذا 
می گردند. ما بچه هایــی داریم که مطلقا چیزی برای خوردن ندارند. 
»شیوون کالینگوود« مدیر این مدرسه گفت: از هر ده دانش آموز این 
مدرســه، یکی از آنها از خانواده ای است که نیازهای غذایی خود را از 
بانک غذایــی )جایی که به نیازمندان کمک می کند( تامین می کند.
یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد در سال 2017 در گزارشی گفته 
بود 19 درصد کودکان زیر 15 ســال انگلیس در خانواده هایی زندگی 

می کنند که با مشکل تامین غذا مواجه هستند.
 شــیوون کالینگوود گفته اســت در حال حاضر در مدرسه او 35 
دانش آموز وجود دارند که خانواده هایشــان از بانک غذایی اســتفاده 
می کنند. او می گوید احتماا تعداد چنین خانواده هایی بیشتر است و 
آمار موجود تنها در باره خانواده هایی است که مدرسه از آن با خبر است.
مدیر این مدرسه گفته است »از اینکه پدر و مادر این بچه ها وقتی به 
مدرسه می روند و با گفتن اینکه چیزی برای تامین غذای بچه هایشان 
ندارند به گریه می افتند، دچار اندوه می شود.«او می گوید خانواده هایی 
هستند که مرتب به همدیگر مواد غذایی قرض می دهند و این مشکلی 

است که رو به افزایش است.

بشاراسد برای 24 هزار نظامی فراری از خدمت
 فرمان عفو صادر کرد

ایندیپندنت: انگليس به خاطر گسترش فقر
به وزیر گرسنگی نياز دارد

گسترش ناآرامی های خيابانی در سودان
شمار کشته ها به 40 نفر رسيد

در حضور نمایندگان 94 کشور
مادورو برای دور دوم ریاست جمهوری

سوگند یاد کرد

ژنرال صهیونیست: در جنگ آینده
 حمله حزب اه و حماس به اسرائیل گاز انبری خواهد بود

»مایک پمپئو« طی ســخنانی در مصر، 
که تداعی کننده سخنان رهبر معظم انقاب 
مبنی بر »احمق درجه یک بودن دولتمردان 
آمریکایی« اســت، مدعی شد که نظامیان 
آمریکایی »فرشتگان نجات« منطقه هستند! 
وزیر خارجــه آمریکا دیروز در قاهره از ســر 
حماقت و با گستاخی تمام، اعام کرد که نیروهای 
آمریکایی فرشــتگان نجات منطقه هستند! پمپئو 
ضمــن نادیده گرفتن شــرایط موجــود منطقه ، 
که دســتپخت دهه ها تجاوز و جنایت تفنگداران 
آمریکایی اســت، اظهار داشت: من می خواهم به 
مردم سراسر خاورمیانه و جهان بگویم که بدانند، 
نیروهــای آمریکایی در منطقه، بــه طور مطلق، 
فرشتگان نجات هستند. ما به قصد ظلم و یا سلطه 
بــه اینجا)خاورمیانه( نیامدیــم، بلکه برای آزادی 
آمدیم، ما فرصت هایی را برای هر فرد در سراســر 
خاورمیانه به وجود می آوریم تا زندگی خودشان را 
بکنند و همــان آزادی ای را که همه ما در آمریکا 

خواهانش هستیم، داشته باشند!
این اظهارات یک بار دیگرحماقت وزیر خارجه 
آمریکا را به همگان نشان داد. پمپئو قبل از اینکه 
وارد منطقه شود، متن سخنرانی او در قاهره لو رفت؛ 
بر اساس این متن، او از ایران می خواست در رعایت 

حقوق بشر و قانون، از رژیم سعودی یاد بگیرد! 
رهبر معظم انقاب اسامی ایران در سخنرانی 

اخیر خــود، به 
این ماجرا  اشاره 
کــرده و اظهار 
داشــتند:»آنها 
ایران توصیه  به 
می کننــد 
حقوق بشــر را 
ســعودی ها  از 
آیا  بگیرند؛  یاد 
یک  حرف  این، 

دلقک نیســت؟«. رهبر معظم انقــاب در جای 
دیگر، به حماقت دولتمردان آمریکایی اشاره کرده 
و گفته اند: » برخی دولتمردان آمریکایی این طور 
وانمــود می کنند که دیوانه انــد، البته بنده این را 
قبول ندارم، اما آنها حقیقتا احمق های درجه یک 
هستند.« وزیر خارجه آمریکا با به زبان آوردن این 
اظهارات، هرچنــد یک بار دیگرثابت کرد که واقعا 
احمق است، ولی در هرحال، به عنوان نماینده دولتی 
که جلوی چشم همه جنگ و کشتار در منطقه راه 
انداخته، به شعور مخاطبان خود توهین کرده است. 
مردم منطقه غرب آســیا در شرایطی این سخنان 
وقیحانه را می شنوند که به خاطر جنایت های مداوم 
آمریکا ، رنج های زیادی را تحمل کرده اند و در حال 

حاضر نیز در رنج هستند.
پمپئو در حالی نظامیان آمریکایی را فرشتگان 

نجات و سربازان 
آزادی می خواند 
که این کشور در 
تاریخ 250 ساله 
خود، 93 درصد 
از عمــر خــود 
را در جنــگ و 
تجاوز و درگیری 
کشــورهای  با 
ســپری  دیگر 
کرده است.البته ، واشنگتن در منطقه غرب آسیا 
که پمپئو مدعی است نیروهای آمریکایی با هدف 
ایجاد فرصت های آرامش برای مردم، به این منطقه 
آمده اند، ســیاه ترین پرونده را دارد؛ به گفته خود 
مقامــات آمریکایی از جملــه »جو بایدن« معاون 
ســابق وزیر خارجه آمریکا، »هیاری کلینتون« 
وزیر خارجه سابق این کشور، »راند پاول« سناتور 
جمهوری خواه، »ادوارد اسنودن« پیمانکار سابق 
آژانــس امنیت ملی آمریکا، »مایک پنس« معاون 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و خود ترامپ، 
گروه های مخوف تروریستی »القاعده« و »داعش« را 
آمریکا به وجود آورده است. لذا ، وقتی این موضوع را 
در نظر داشته باشیم که تمام مردم منطقه و بسیاری 
از مردم جهان می دانند آمریکا از طریق گروه های 
تروریستی دست آموز خود، چه بر سر منطقه آورده 

اســت، بهتر می توانیم درک کنیم که افرادی مثل 
پمپئو و ترامپ واقعا احمق درجه یک هستند و به 
زعم خودشــان، با این اظهارات می خواهند مردم 

منطقه و جهان را گول بزنند.
آمریکا به طور مشخص طی 17 سال اخیر در 
پاکستان، افغانستان، یمن ، لیبی، سومالی، سوریه و 
عراق به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، جان صدها 
هزار نفر را گرفته است. واشنگتن برای اینکه امنیت 
رژیم صهیونیســتی را حفظ کند، با راه انداختن 
یک جنگ داخلی حدودا هشــت ساله در سوریه ، 
جان بیش از 450 هزار شهروند سوری را گرفته و 
بســیاری از شهر های این کشور را با خاک یکسان 
کرده است. آمریکا همزمان با این جنایت کور، دست 
اسرائیل را برای تبدیل کردن نوار غزه به یک زندان 
بزرگ درجهان، که در تاریخ نیز کم ســابقه است، 
باز گذاشته است. رژیم صهیونیستی تحت حمایت 
آمریکا همچنین، در روز روشن، جوانان فلسطینی 
را در نوار غزه شکار می کند و با این حال، آمریکا با 
وقاحت تمام، همه روزه جانب اسرائیل را می گیرد.
ماجرای یمن نیز بسیار رقت انگیز است؛ ائتا ف 
سعودی در فروردین 1394 که با حمایت همه جانبه 
آمریکا ، دست به جنایات زیادی در این کشور زده  
تا کنون 60 هزار شــهروند یمنی را کشته است و 
طبق اعام روزنامه»گاردین«، 85 هزار کودک نیز 

به خاطر جنگ، جان خود را از دست داده اند.

شاهد از مصر رسید

احمق درجه یک در قاهره:
آمریکا فرشته نجات منطقه است!

کارمندان دولتی با تجمع در اطراف کاخ سفید 
نســبت به ادامه تعطیلی بخشی از فعالیت های 

دولت آمریکا اعتراض کردند. 
22 روز از تعطیلــی بخش هایــی از دولت آمریکا 
می گــذرد در این مدت حدود 800 هزار کارمند دولت 
نتوانســته اند بر سر کارهای خود حاضر شوند و حقوق 
و دســتمزد خود را دریافت نکرده اند. و هنوز نه ترامپ 
و نه دموکرات ها حاضر نیستند از موضع خود در مورد 
ساخت دیوار در مرز مکزیک کوتاه بیایند. روز پنجشنبه 
در بیستمین روز تعطیلی بخشی از فعالیت های دولت 
آمریکا، صدها کارمند در اعتراض به این وضعیت و عدم 

پرداخت حقوق و دستمزدشــان در اطراف کاخ سفید 
تجمع کردند. کارمندان از نهادهای مختلف فدرال آمریکا 
در این تجمع اعتراض آمیز شرکت کردند. آنها خواستار 

پایان تعطیلی دولت آمریکا شدند.
 ترامــپ در گفت و گو با فاکس نیوز بار دیگر تهدید 
کرد اگر نتواند با دموکرات های کنگره برای تأمین بودجه 
ازم برای ساخت دیوار مرزی به توافق برسد، »کاما حق 
دارد که وضعیت اضطراری ملی اعام کند.« وی تصریح 
کرد: »قانون کاما واضح اســت. منظورم این است، ما 
حق مطلقی برای اعام وضعیت اضطراری ملی داریم... 
ایــن یک ]وضعیت[ اضطراری ملی اســت، اگر که به 

دنبال این هستید که ]ببینید[ چه چیزی در حال ُرخ 
دادن است«   با این حال ترامپ جدول زمانی مشخصی 
برای اتخاذ چنین تصمیمی ارائه نکرد، اما گفت: »فکر 
می کنم که ]منتظر باشیم و[ ببینیم طی چند روز آتی 
چه ُرخ خواهد داد.«.فاکس نیوز نوشت که ترامپ به نظر 
می رسد که امیدی برای دستیابی به توافقی به منظور 
تأمین کامــل بودجه دیوار مرزی و بازگشــایی کامل 

نهادهای دولت ندارد.
ترامپ پس از نشست با سران دموکرات کنگره و عدم 
حصول نتیجه برای بازگشایی دولت نیز گفت که نشست 
با دموکرات ها وقت تلف کردن است. رئیس جمهور آمریکا 

گفت از »نانسی پلوسی« پرسیدم اگر تعطیلی دولت را 
پایان دهم دموکرات ها با تامین بودجه مورد نیاز برای 
ساخت دیوار حائل مرزی موافقت خواهند کرد که پاسخ 
وی منفی بود. دموکرات های کنگره نیز اعام کردند پس 
از آنکه مذاکرات درباره پایان دادن به تعطیلی دولت به 
شکســت انجامید ترامپ نشست را ترک کرد.»نانسی 
پلوســی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز ادعای 
»دونالــد ترامپ« مبنی بر اینکــه دمکرات ها با امنیت 
مرزی مخالفت کرده اند را نادرست خواند و گفت همه 
می داننــد ترامپ حقایق را نمی گوید چرا که ما فقط با 

دیوار مرزی و نه با امنیت آن مخالفیم.

ترامپ: وضعیت اضطراری اعام می کنم

تظاهرات کارمندان علیه تعطیلی دولت، مقابل کاخ سفید


