
اطاعیه
موضوع: تملک ایستگاه پمپاژ فاضاب

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب اهواز

ایستگاه های اصلی پمپاژ فاضاب شهر اهواز و کارون  محدوده
زیتون کارمندی- فلکه ملی راه1شرق رودخانه کارون

بلوار ساحلی شرق رودخانه کارون- خیابان زند- جنب پل هشتم2
بلوار آیت اه بهبهانی- کوی مدرس- داخل پارک3
تقاطع راه آهن اهواز- سربندر و کمربندی اهواز- آبادان- جنب پل هوایی کمربندی )شرق اهواز(4

اراضی کیانشهر- جنب منازل لشکر 92 زرهی- جنب میدان اصلی کیانشهر1غرب رودخانه کارون
ایستگاه های فرعی پمپاژ فاضاب شرق اهواز و کارون )کوت عبداه(محدوده

شرق رودخانه فرعی
کارون

مقابل منازل 300 دستگاه صنایع فواد1
بلوار آیت اه بهبهانی- کوی مدرس2
کوت عبداه نواصر- جنب جاده کمربندی اهواز- آبادان3
کوت عبداه شهید چمران- خیابان شهید نورانی4
کوت عبداه سید صالح- جنب جاده آبادان5
ایستگاه شکاره6
کوت عبداه قلعه چنعان7
کوت عبداه جنب جاده کمربندی اهواز- آبادان- مقابل قلعه چنعان8
مهدیس- جنب مجتمع بنکداران9
مهدیس - جنب منازل فرهنگیان10
بلوار پاسداران- زویه دو- پارک مجاور بلوار11
کوت عبداه- کوت عبداه مرکزی12
کوت عبداه گاومیش آباد13
زیتون کارگری- خیابان شهید طاهری14

منازل سید خلف1فرعی
ایستگاه پمپاژ ولیعصر )عج(2
ایستگاه پمپاژ شهرک الهیه3
منطقه ماشیه4
ایستگاه فرعی کیانشهر5
ایستگاه فرعی سیاحی- اصلی کروشات- نبش خیابان 1 کروشات6
ایستگاه زردشت7
کیانشهر- اراضی مهرشهر8
شهرک اکباتان9

مالک/ مالکان/ محترم با عنایت به اهتمام هیئت محترم دولت و وزیر محترم نیرو و حمایت های بی دریغ استاندار محترم جناب آقای 
دکتر غامرضا شــریعتی در راستای خدمات رسانی بهینه در امر رفع مشکل فاضاب شهری، در همین راستا این شرکت در جهت 
خدمات رســانی به مردم شریف شهرستان اهواز/ شهرســتان کارون نیاز به همکاری و مشارکت مردمی در خصوص تملک مکانی 
جهت احداث ایســتگاه پمپاژ فاضاب دارد. لذا از صاحبان ملک جهت فروش و واگذاری ملک خود با در دست داشتن مدارک مورد 

نیاز به دفتر حقوقی شرکت آب و فاضاب اهواز واقع در کیانپارس- خیابان 5 غربی دفتر حقوقی حضور بهم رسانند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/07 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســید لقمان حســینی کد ملی 
3720491986 بــا دریافــت کلیه سهم الشــرکه خــود از صندوق 
شــرکت از ردیف شــرکاء شرکت خارج شــد. - آقای محمدحسین 
ابتهاج کد ملی 2240078944 با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از 
صندوق شــرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد.- سرمایه شرکت 
از مبلــغ 140000000 ریال بــه 128900000 ریال کاهش یافت 
و ماده 4 اساســنامه به نحو مذکور اصاح گردید. اســامی شرکا بعد 

از کاهش ســرمایه به شرح زیر اســت: آقای محسن گلپایگانی با کد 
ملــی 4590906325 دارای 2250000 ریال سهم الشــرکه- آقای 
فریبــرز گلپایگانی با کدملی 2110599340 دارای 6650000 ریال 
سهم الشرکه آقای محمدعلی گلپایگانی به شماره ملی 4590993457 
دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه آقای فراز گلپایگانی به شماره 

ملی 5410015193 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت  ساتراپ هیرکان شارستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 515866 
و شناسه ملی 14007087710 

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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1397/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراانتشار کیهان، 
جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالی منتهی به 96/12/29 مورد تصویب واقع شد. موسسه 
آرمان آروین پارس به شناسه ملی 10103538935 به عنوان بازرس 
اصلی و ساسان منصوری به شــماره ملی 0052847519 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین 
سهامی خاص به شماره ثبت 29996 

و شناسه ملی 10100754556

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/5/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق 
گردید و ماده مربوطه در اساســنامه اصــاح گردید: - مبادرت 
به کلیه امور و عملیات صنعتی، ســرمایه گذاری و مشــارکت، 
تاسیس، تجهیز، نصب و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی 
و ســرمایه گذاری و انجام کلیه پروژه های بســته بندی و صنایع 
تبدیلی کلیه محصوات مجاز بویژه مواد غذایی- انعقاد قرارداد 
با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شــرکت، 
ایجاد شــعب، اخذ و اعطــای نمایندگی در داخــل و خارج از 
کشور- شــرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و 
خصوصی اعم از داخلی و بین المللی- برگزاری نمایشگاه عرضه 
و فروش کااهای مجاز در داخل و خارج از کشــور، برپایی غرفه 
و شرکت در کلیه نمایشــگاه های داخلی و بین المللی- خریدو 
فروش، پخش و توزیع، صادرات و واردات کلیه کااها، تجهیزات 
و ماشین آات مجاز، حق  العمل کاری- انجام کلیه امور گمرکی و 
عملیات بارگیری و ترخیص کاا از گمرک. )در صورت ضرورت 

قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای ازم(.

آگهی تغییرات شرکت تاج گستر سما 
سهامی خاص به شماره ثبت 477947 

و شناسه ملی 10460097734 

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

آگهی تجدید  فراخوان  ارزیابی کیفی شماره 970/6009 
وزارت نیرو)شماره 200971188000097 در سامانه ستاد(

شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

موضوع فراخــوان: ارزیابی توان انجام عملیــات اجرایی اورهال 
ترانسفورماتور و راکتور انتقال

نحوه دریافت استعام های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان های ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعام ارزیابی 
کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد 
بود. )اطاعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت 
انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 
)توکن(: مرکــز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نــام: 88969737 و
 85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری 

روزهای کاری با شماره 031-36270820(
مهلت دریافت اســتعام های ارزیابی کیفی: از ســاعت 9 
 صبح روز سه شــنبه مورخ 97/10/18 لغایت ســاعت 16 روز شــنبه 

مورخ 97/10/29
مهلت و محل تحویل اســتعام های ارزیابی کیفی: نسخه 
الکترونیکی کلیه مدارک و مســتندات استعام ارزیابی کیفی بایستی 

حداکثر تا ســاعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 97/11/14 در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن در 
موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باا، دبیرخانه شرکت 

برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان  ارزیابی:  

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط 
و مقررات از شرکت های واجد شــرایط برای دریافت اسناد و مدارک 

مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 
2- شــرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج 

این فراخوان  جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید. 
3- ســایر شــرایط و اطاعات مربوط به فراخوان  در استعام ارزیابی 

کیفی، موجود می باشد. 
ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید. 

 www.setadiran.ir
www.tavanir.org.ir

www.erec.co.ir
http://iets.mporg.ir

شناسه آگهی: 342677                             شناسه نوبت چاپ: 370573

روابط عمومی
 شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوبت دوم
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* دولت ترامپ در تعطیلی رکــورد زد؛ 4 میلیارد 
دار خسارت در 23 روز!

* واکنش دیپلمات ارشــد فلســطین به اظهارات 
پمپئو؛ »مگر روی پیشانی اعراب نوشته احمق؟«

* ائتاف سعودی دانشگاه الحدیده را به توپ بست!

* برگزاری چهل و دومین راهپیمایی بازگشــت در 
غزه با 2 شهید و 185 زخمی.

* پلیــس آتن با گاز اشــک آور و باتــوم به جنگ 
معلم های منتقد رفت.

صفحه آخر

سرکرده تروریست ها در سوریه:

حامیان ما مثل دستمال
 دورمان انداختند

* توزیــع 50 هزار تن نهاده به نــرخ دولتی میان 
مرغداران.

* 600 هزار گوشی توقیفی به زودی عرضه می شود.
* عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: جلوی 
مفسدان را بگیریم مشکات اقتصادی حل می شود.

* مدیــر عامل شــرکت ملی گاز: برنامــه ای برای 
افزایش قیمت گاز نداریم.

* هزینه طرح تحول ســامت از مالیات پزشــکان 
تأمین شود.

صفحه۴

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

افزایش محدوده مناطق آزاد
 طعمه جدید زمین خواران

گزارش خبری تحلیلی کیهان

محاسبات غلط در اقتصاد و سیاست خارجی
دولت جبران کند

نشستن در تاریکی بودجه
و عملیات روانی علیه منتقدان

صفحه2

خبر ویژه

جریان های خطرناک
 و عمل انقابی!

یادداشت میهمان

صفحه2

در آستانه نهمین شنبه سیاه اتفاق افتاد

فراخوان جلیقه زردها
برای هجوم مردم به بانک ها و خارج کردن دارایی ها

حجت ااسام رستمی: 
مدل توسعه امیرکبیر 
مبتنی بر 
توان داخل بود

۳

پیروزی ایران برابر ویتنام 
در دومین بازی جام ملت های آسیا

صعود ملی پوشان فوتبال 
به مرحله بعدی
 قطعی شد

۹

پیام رهبر انقاب به نشست 
انجمن های اسامی دانشجویان در اروپا:
دانشجویان ایرانی
 در هر نقطه ای می توانند
پیشگام بی نیاز کردن 
کشور از بیگانگان باشند

۳

پاسخ مدیرمسئول کیهان به بی بی سی در مصاحبه با تسنیم

شریعتمداری: مباهته که سند نمی سازد
در مقابل این اسناد چه پاسخی دارید؟!

* یکی از اشکاات اساسی دولت اصاحات و اعتدال، ضعف مدیریت اقتصادی در داخل و ضعف 
دیپلماسی در خارج است. 

* روحانی- اردیبهشــت 92- گفته بود، آمریکا کدخداســت و بستن با کدخدا راحت تر است. 
دولتمردان مدعی بودند که »آمریکا اعتبار بین المللی خود را به واســطه یک توافق خدشه دار 
نمی کند«! و »امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است«! و »اوباما فردی مودب و باهوش است«! 

که همگی نشانگر محاسبات غلط دولت در حوزه سیاست خارجی است.
* »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه- 8 دی 97- در مصاحبه اختصاصی با شــبکه خبری 
»فونیکس« چین با اشــاره به خروج آمریکا از برجام گفته بود اگر به گذشــته برمی گشــتیم 

سخت گیری بیشتری در مذاکرات هسته ای می کردیم.

* در اردیبهشــت 97 آمریکا بدون هیچ هزینه ای از برجام خارج شــد. دولت رســما اعام 
کرد که بــا اروپا برجام را ادامــه می دهد. این در حالــی بود که روحانی در ســال 92 گفته 
بود که اروپا آقا اجازه اســت و آمریکا کدخداســت و بســتن با کدخدا راحت تر اســت. از 
 ســوی دیگر، تجربه مهــم و عبرت آموز توافق ســعدآباد در مقابل دیــدگان مقامات دولت

 قرار داشت.
* نخستین اقدام اقتصادی دولت در پی تاطم در بازار ارز، تعیین نرخ ۴200 تومانی برای دار بود. 
تصمیمی که باعث شد 18 میلیارد دار از منابع ارزی کشور هدر برود و سود ناشی از رانت ارزی 

به جیب واردکنندگان سرازیر شود.
صفحه2

* آنچه درباره وابستگی آقای سروش 
گفته و نوشــته ام، مســتند است و 
هنگامی که ســند باشــد، نیازی به 

مباهته نیست.
کدیــور،  ســروش،  آقایــان   *
شــمس الواعظین و جایی پور برای 
سیاه نمایی علیه انقاب از یک مرکز 
آمریکایی کمک مالی گرفته بودند، ما 
این سند را همراه با متن انگلیسی آن 
منتشر کردیم و آنها به جای تکذیب 

سند، به کیهان فحاشی کردند.

* دیروز نیز هزاران معترض جلیقه  زرد در نهمین 
شنبه متوالی در پاریس و سایر شهرهای فرانسه به 

خیابان ها ریختند.
* معترضان در پاریس در حالی که شعار »ماکرون 
استعفا بده« را ســر می دادند، خیابان های اصلی 

مرکز شهر را به اشغال خود درآوردند.

* معترضان جلیقه زرد از مردم فرانسه خواستند 
بــرای مقابله با ماکــرون، دارایی هــای خود را از 

بانک های کشور بیرون بکشند.
* معترضین به دنبال آن هستند که با اعمال فشار 
بــه دولت، از حق رای در تصویــب قوانین جدید 
برخوردار شوند.                            صفحه آخر

* شورای روابط خارجی آمریکا برای ترجمه کتاب های ضدشیعی سروش به زبان های انگلیسی و عربی 6 میلیون 
دار اختصاص داده بود.

* آقای باستانی! من گفته بودم شما با انگلیس در ارتباط هستی، این مباهته است؟ شما اان در انگلیس نیستی؟ 
برای اثبات نظر کیهان چه سندی بااتر از اینکه هم اکنون تو در انگلیس هستی و برای آنها کار می کنی؟

* آقای سروش به مرحوم هاشمی رفسنجانی مراجعه کرد و به ایشان گفت، به فانی بگو به ما کاری نداشته باشد. 
مرحوم هاشمی می گوید من مطالب فانی را دیده ام؛ سند دارد شما اگر درست نیست خب تکذیب کنید. صفحه۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
ارگان کارگزاران: 
محصول رفتارهای دولت

 وقوع چپاول 
20 میلیارد داری
 بوده است

۱۱



اخبار كشور
صفحه 2

   یک شنبه 2۳ دی ۱۳۹۷ 
۶ جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره 22۰۹۹

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* از زمــان امضای توافق هســته ای، اروپاییان ادعــا می کنند می خواهند 
کانال ویژه مالی بازگشــایی کنند اما نه تنها اقدام به چنین کاری نکردند 
بلکه کشــورمان را تحریم هم کرده اند. آن هم به بهانه هایی مثل اینکه چرا 
جنایتکاری مثل کاهی عامل شهادت شهید بهشتی و هفتاد و دو تن، در 

کشور هلند کشته شده است!
8181---0902 و 7472---021

* گســتاخی دولتی مثل فرانســه که خودش درگیر مخالفت 80 درصدی 
مردم این کشور است نسبت به برنامه دفاعی کشور حاصل سیاست وادادگی 

و التماسی دستگاه وزارت خارجه است.
0912---8853

* آقــای رئیس جمهور اگر واقعا به این گفته خود که اظهار داشــته اند ما 
از ســاختن موشــک و تقویت بنیه دفاعی کشور دست برنمی داریم معتقد 
هســتند باید در برجام نیز نگاه از اروپایی ها برداشته و متوجه ظرفیت های 

داخل کشور بشوند.
0935---0220

* اگرچــه نرمش وزارت امور خارجــه در برجام حاصلش تحریم، تهدید و 
زورگویی غرب علیه مردم ایران اسامی شد ولی مردم در روزهای پیش رو 

آماده اند تا پاسخ کوبنده ای به استکبار جهانی بدهند.
غفوری

* برای دولت شایســته نیست که به جای اعتماد به ظرفیت های داخلی و 
جوانان کشور تمام سعی اش بر این باشد که رضایت غربی ها را جلب کند، 

این نوع رفتارها ضربه سنگینی به عزت ملی وارد خواهد آورد.
021---2811

* جز بدعهدی  اروپا در برجام چیز دیگری عاید مردم ایران نشــده اســت، 
می بایســت آنانی که این خســارت جبران ناپذیر را به مردم ایران تحمیل 

کردند پاسخگو باشند.
0919---3767

* از ریاست رســانه ملی درخواست می کنم برنامه مستند خارج از دید را 
در دیگر شــبکه ها و در ســاعات دیگر از روز هم بازپخش کند تا مردم از 

روشنگری های این برنامه مطلع شوند.
0919---2298

* شبکه سه سیما با پخش برنامه خارج از دید، پرده از بسیاری از ماجرای 
فتنه و فتنه گران را برداشت و حامیان فتنه را همانند فتنه گران رسوا کرد.
021---3885

* دســتگاه دیپلماسی کشــورمان در این پنج ســال از بی دستاوردترین 
ســازمان های دولتی کشور بوده اســت زیرا با تصویب برجام و عدم تحقق 
وعده های برجامی نتوانست به انتظارات مردم از توافق هسته ای پاسخ دهد 
و حتی با رفتار همراه با ضعف خود موجب اعمال شــدیدترین تحریم های 

جدید برعلیه کشورمان شد.
0902---4610

* چون آقای ظریف مدعی شــده توافق هســته ای هدف اقتصادی نداشته 
است از صدا و ســیما تقاضا دارم صحبت های دولتمردان و حامیان آن در 
رسانه های زنجیره ای قبل از امضای برجام و روزهای ابتدایی توافق هسته ای 
را بار دیگر پخش کند تا شاید آقایان به یاد آورند که چه وعده های اقتصادی 

به مردم داده اند.
017---6939

* آقای ظریف شــما شاید فراموش کرده باشــید اما مردم هرگز فراموش 
نخواهند کرد که از طریق وعده های اقتصادی و معیشــتی به مردم از این 
جماعــت آن همــه امتیاز به غربی ها دادید و برجــام را امضا کردید و باید 

پاسخگوی این خطایتان باشید نه اینکه فرافکنی کنید.
0938---0176

* خروج آمریکا از سوریه نشانه پیروزی استقامت جبهه مقاومت بوده و به 
لطف خداوند این جبهه ایثار و شــهادت کاری خواهد کرد که آمریکا برای 

همیشه نام منطقه غرب آسیا را فراموش نکند.
کشمیری

* دولــت انگار میلی به پایین آوردن قیمــت دار ندارد وگرنه با توجه به 
روند رو به کاهش قیمت ارز در سامانه نیما و... قیمت ارز چرا نباید واقعی 
شود؟ البته نرخ ارز در سامانه نیما باید کاهش پیدا کند تا با قیمت واقعی 

ارز چرخ اقتصاد به حرکت درآید.
021---3250

* بچه های بی سرپرستی که در طرح اکرام کمیته امداد به صورت ماهیانه 
حقوق دریافت می کنند، هر ماه با تأخیر 15 روزه حقوق به حسابشان واریز 
می شــود. با توجه به تأمین هزینه های بچه هــا تأخیر در پرداخت حقوق، 
موجب بروز مشــکات مالی برای آنان خواهد شــد. لطفا کمیته امداد این 

نقیصه را برطرف کند.
0905---5585

* همایش بین المللی مطالعات اجتماعی سامت در حالی از سوی دولت آن 
هم با هزینه ای زیاد برگزار شده که فقط 20 نفر در سالن فرهنگستان علوم 
پزشــکی حاضر شده بودند! به تازگی دولت هر اجتماعی را بخواهد توجیه 

بکند یک عنوان »بین المللی« به ابتدای آن اضافه می کند!
0936---5568

* عبور مسافرین از عرض جاده مارد-کرج بسیار خطرناک شده و نیار به 
نصب تعدادی پل هوایی عابر پیاده احساس می شود. از مسئوان شهرداری 

منطقه درخواست مساعدت داریم.
0990---9622

* اینترنت ماهانه با 160 گیگ حجم و 4 مگ سرعت دارم، 13 روز و 16 
گیگ از مصرف این ماه مانده اســت. چندین پیام آمد که حجم شما رو به 
اتمام اســت! سریع ترافیک خریداری کنید تا پهنای باند شما کاهش پیدا 
نکند؟! آیا اپراتورهای مخابرات هم رویه خودروسازان را در پیش گرفته اند؟
0911---0049
* در ســال 96 به همراه خانواده در برنامه مســابقه نما به نما از شبکه آی 
فیلم برنده جایزه شــدم ولی تا امروز جایزه را نداده اند. امیدوارم با انعکاس 

موضوع در این ستون به این خلف وعده پایان داده شود.
0914---2158
* تــورم و گرانی اخیر مبلغ زیادی را از جیب مردم به جیب دولت منتقل 
کرده اســت. حال بــا بازگرداندن 200 هزار تومان از آن پول به حســاب 
مستمری بگیران نمی توان انتظار داشت که مستمری بگیران از این واریزی 
خوشــحال باشــند زیرا مبلغی که در طی این روزها از جیب آنان کم شده 

بیش از این هاست.
لطفعلی خانی

* دبیرســتان شهید بهشــتی در بابلســر پرجمعیت ترین آموزشگاه دوره 
متوســطه این شهر است ولی متاسفانه با داشتن 330 دانش آموز نمازخانه 
مناســب ندارد، با این حال در حیاط مدرســه بنای تجاری ساخته اند و به 

کسب درآمد مشغول هستند!
0938---9208

پاسخ روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
در پاســخ به پیام مردمی مندرج در روزنامه در تاریخ 97/9/5 در خصوص 
کمبود امکانات و چراغ های روشنایی در آزاد راه تهران- پردیس به آگاهی 
می رساند بنابر اعام شرکت آزادراه تهران- پردیس، جهت احداث مجتمع 
خدماتــی- رفاهی در این آزادراه موافقت اصولی موردنیاز اخذ شــده و در 
مرحله اخذ مجوز از محیط زیســت می باشــد که در صــورت همکاری و 
مساعدت دســتگاه های مرتبط از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست 
اســتان تهران این موضوع به زودی عملیاتی می شود. در خصوص احداث 
روشــنایی در آزادراه یادشده نیز به آگاهی می رساند عملیات اجرایی پروژه 
روشنایی این آزادراه با 40 درصد پیشرفت کار به علت مشکات قراردادی 
و قضایی شرکت آزادراه تهران- پردیس با پیمانکار قبلی، عما متوقف شده 
که با پیگیری های صــورت گرفته انتظار می رود به زودی عملیات اجرایی 
روشنایی آغاز شود و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، خرداد ماه سال 1398 

به مرحله بهره برداری برسد.

نشستن در تاریکی بودجه
و عملیات روانی علیه منتقدان

یکی از روزنامه نگاران در توئیتی با مشاهده اعداد بودجه سال 98 که در کلیت 
خود هزار و 703 هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی 470 هزار میلیارد و بودجه 
شرکت های دولتی هزار و 270 هزار میلیارد تومان آورده بود: ما همه سرکاریم! زیرا 

مجلس هر ساله تنها با کمتر از 30 درصد بودجه سرکار دارد.
روزنامه جوان با انتشــار این مطلب نوشــت: آن بخشی از بودجه که این روزها 
بزرگ نمایی می شود، تعداد معدودی از نهادهاست که سرجمع همه دریافتی آنها در 
بهترین حالت کمتر از هزار میلیارد تومان است، اما در بودجه 98 سهم شرکت های 
دولتی از 68 درصد به 75 درصد کل بودجه رسیده است که رقم آن بیش از هزار و 

270 برابر کل بودجه هایی است که آقای آشنا  با آن عملیات روانی می کند!
البتــه منظور نگارنده از ادامه این مطلب این نیســت که نهادهایی که بودجه 
دولتی می گیرند، نباید پاسخگو باشند بلکه برعکس باید تمام شرکت ها و نهادهای 
فرهنگــی و غیرفرهنگی و بااخص دولتی گزارش عملکردی برای هزینه های انجام 
شده شــان ارائه بدهند، اما از آنجایی که سهم شرکت های دولتی در بودجه بی شک 
با ارقام بودجه 98 بیش از 80 درصد اســت، بنابراین سهم پاسخگویی این نهاد نیز 

باید به همین تناسب شود.
اینکــه دولت خبرنگاران را از دخالت نمایندگان مجلس به دلیل نزدیک بودن 
انتخابات مجلس بترساند، ولی دست مشاور رئیس جمهور را برای عملیات روانی در 
بودجه باز بگذارد که اثبات کند دولت هیچ کاره اســت این کمال بی اخاقی است. 
چرا هیچ یک از نمایندگان مجلس نسبت به این همه کم ظرفیتی اعضای کابینه و 
مشاوران رئیس جمهور در کسب سهمیه بیشتر بودجه واکنش نشان نمی دهد؟ چرا 
باید یک وزیر برای ندادن بودجه داد و قال رسانه ای راه بیندازد و قهر کند و جوابش 
را از پشت تریبون ها بشنود، ولی نباید از سرنوشت هزار و 27 هزار میلیارد تومان پول 

در درون دولت بی خبر بود و نمایندگان مجلس سکوت اختیار کنند؟
چگونه دولت به خود اجازه می دهد که مشــاور رســانه ای و جنجال ساز مانند 
معرکه گیران مسائل پولی، مالی و اقتصادی دولت را در درون جعبه ای بگذارد و پرده ای 
بیرون بیندازد و ذکر مصیبت سیاسی و مظلوم نمایی کند و تنها بخشی از جعبه را 
نشان دهد. در حالی که از سرنوشت 289 هزار میلیارد تومان که معادل 71 درصد 
کل بودجه عمومی است، هیچ اطاعاتی نیست و از بقیه بودجه شرکت های دولتی 
که حدود 900 هزار میلیارد تومان است، نیز در شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت 
و شرکت پاایش و پخش هم گزارشی موجود نباشد؟ هزینه هایی که نتیجه اش تنها 
استخراج موادخام نفتی با هزینه های به مراتب بیشتر از صنعت خودروسازی است؟

پیشنهاد می شود از یک سو مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی 
ملت، تجربه شرکت های خارجی فعال در این حوزه را بررسی و با عملکرد و بازدهی 
شرکت های زیرمجموعه دولتی فعال در منابع هیدروکربوری مقایسه کند و از سوی 
دیگر شورای نگهبان و مجلس در ارائه گزارشات هزینه ها و درآمدی دقیق شرکت های 
دولتی پافشاری کنند تا یک بار برای همیشه شفافیت اقتصادی را رویه ای کنیم که هر 

دولتمردی با فرار از مسئولیت سهم خود را در بروز مشکات ناچیز نداند!
دست رد نخست وزیر عراق
بر سینه وزیرخارجه آمریکا

مقامات عراقی ضمن مخالفت با خواســت آمریکا، به مایک پمپئو گفتند قطع 
رابطه با ایران در زمینه انرژی غیرممکن است.

روزنامه ااخبار در گزارشــی نوشت: مایک پمپئو طی سفر به بغداد، در مسیر 
تاشهای کشورش برای اخذ موافقت عراق در راستای التزام به تحریمهای ایران گام 
برداشت و بار دیگر با مخالفت عراقی ها مواجه شد. در رابطه با تصمیم آمریکا برای 
خروج از ســوریه، وزیرخارجه آمریکا به نحوی رفتار کرد که گویا قصد داشت نبض 

عراقی ها را درخصوص اقدامات احتمالی پیش رو بگیرد.
به گزارش انتخاب، این رسانه عرب زبان می افزاید: در سفری که خارج از جدول 
زمانی اعام شده برای سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه بود، پمپئو وارد بغداد شد؛ 
سفری که دارای دایل خاص خود است. در بغداد، پمپئو با رئیس جمهور، نخست وزیر، 

رئیس پارلمان و وزیرخارجه عراق دیدار کرد.
پمپئــو در این دیدارها از نگرانی آمریکا در مورد افزایش نفوذ ایران در منطقه 
صحبت کرد و از عراقی ها خواست به تاشهای خود برای تحقق استقال این کشور 

در زمینه انرژی ادامه دهند.
اما عادل عبدالمهدی در پاســخ به پمپئو گفت: »موضع ما واضح است؛ با ایران 
و کشورهای همسایه براساس تبادل منافع، همکاری می کنیم؛ که تامین گاز و برق، 

مهمترین منافع ما در رابطه با ایران هستند«.
عبدالمهدی با رد فشارهای آمریکا برای قطع همکاری با تهران در زمینه انرژی، 
خطاب به مهمان آمریکایی خود تصریح کرد: »ایران همســایه مهم ماســت و در 

زمینه های مختلف به عراق کمک می کند«.
یادآور می شــود در جریان سفر دزدکی و مخفیانه  ترامپ به عراق نیز، مقامات 

عراقی حاضر نشدند با وی در پایگاه ااسد ماقات کنند.
ترامپ مقارن این سفر گفت: خیلی غم انگیز است 7 تریلیون دار در خاورمیانه 

هزینه کردیم اما متاسفانه ناچارم کاما مخفیانه به آنجا سفر کنم. دو بار قرار بود به 
آنجا سفر کنم اما خبر آن درز کرد و سفر لغو شد.

روند کاهشی شکاف طبقاتی 
پس از دولت روحانی برعکس شد

سایت تابناک در گزارشی نوشت: ضریب جینی شاخصی اقتصادی است که از 
طریق آن می توان به نحوه توزیع ثروت پی برد. هرچه ضریب جینی به صفر نزدیک تر 
باشد به منزله برابرتر بودن درآمدها در جامعه است و هرچه به یک نزدیک تر باشد 
نشــان دهنده آن است که شکاف درآمدی  بیشتر شده است. روند این شاخص در 
ســال های اخیر نشان می دهد، برخاف شعارهای مسئولین دولت تدبیر و امید،  در 

این دولت پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شده اند.
هنگامی که دولت تدبیر و امید بر مسند اجرایی تکیه زد، مسئولین این دولت 
همواره از کاهش فقر و عدالت درآمدی سخن گفتند. حسن روحانی در خرداد ماه 
1392 هنگامــی که در گفت وگوی ویژه خبری شــبکه دو حضور یافته بود، گفت: 
دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که 
اصا به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند. روزگار گذشت و نه تنها مردم به 
درآمدی سرشار نرسیدند،  بلکه همان 45 هزار تومان یارانه هم قدرت خرید خود را 
در این سال ها به دلیل افزایش نرخ تورم از دست داد. همچنین آمارها نشان می دهند، 
در طول دوره دولت تدبیر و امید شکاف درآمدی در این سال ها افزایش یافته است.

آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران پیرامون ضریب  جینی نشان می دهد، 
 شــکاف درآمدی در دوران دولت تدبیر و امید یعنی بین سال های 1392 تا 1396 
مداوم بیشتر شده است، طبق آنچه از نمودار نمایان است، هنگامی که دولت تدبیر 
و امید سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفت )1392( ضریب جینی در حدود 
0/3650 بود. این ضریب در سال 1396 به 0/3981 افزایش یافت. این یعنی ضریب 

جینی در سال  های 1392 تا 1396 به میزان 9 درصد رشد کرده است.
بر اساس نمودار ها وضعیت توزیع درآمد در دولت دهم بهتر بوده و توزیع درآمد 
به ســمت برابرتر شدن پیش رفته است. با آغاز به کار دولت دهم )1388( ضریب 
جینــی در حدود 0/4111 بــوده و در پایان کار دولت دهم )1391( این ضریب به 
0/3659 کاهش یافته است. در دوره دولت دهم این ضریب روندی کاهشی داشته 

و شکاف درآمدی در جامعه نیز کاهش یافته است.
کاهش نقش و مشارکت مردم 

در طرح استانی شدن انتخابات مجلس
طرح استانی شدن انتخابات مجلس می تواند به کاهش مشارکت مردم و همچنین 

نادیده گرفته شدن مشکات آنها از سوی نمایندگان ختم شود.
روزنامه وطن امروز با اشــاره به تصویب کلیات طرح اســتانی شدن انتخابات 
نوشت: صاحب نظران طراحی نظام های انتخاباتی، اساتید دانشگاه، جامعه دانشگاهی، 
پژوهشکده ها و اندیشکده های کشور ایرادات متعددی را بر الگوی انتخاباتی در دستور 
کار مجلس وارد کرده اند، مضاف بر اینکه بنا بر نظر اداره کل تدوین قوانین، اشکاات 

شورای نگهبان بر این طرح همچنان باقی است.
براســاس مفاد این طرح، در کشور به تعداد استان ها، حوزه  های انتخابیه مادر 
خواهیم داشت و آرای مردم در انتخاب تک تک نماینده های استان تاثیرگذار خواهد 
بود و همچون گذشته محدود به شهر یا مجموع چند شهر کوچکی که ساکن آنها 
هستند، نخواهد بود. به عبارت دیگر، رأی دهندگان قادر خواهند بود برخاف گذشته 
که فقط نماینده حوزه انتخابی خود )شهر یا چند شهر کوچک( را انتخاب می کردند 

در انتخاب تمام نماینده های استان محل سکونت خود تأثیرگذار شوند.
هدف اصلی طراحان استانی شدن انتخابات، فراهم کردن بستر رسیدگی بیشتر 
نمایندگان مجلس به امور ملی عنوان شده اما در مقابل منتقدان، مهم شدن بیش 
از حد مرکز  استان و تبدیل شدن به آرای پرزور، محروم شدن اقلیت های قومی و 
مذهبی از داشتن نماینده مجلس، افزایش تاثیر پول در انتخابات و وابستگی نمایندگان 
به نهادهای قدرت و ثروت، کاهش مشــارکت در انتخابات ناشی از بی تفاوتی مردم، 
غیرپاسخگو شدن نمایندگان در قبال مردم، اختافات قومی مذهبی پساانتخاباتی و 
قطع ارتباط با مردم با شعارعمل به وظایف ملی را از تبعات سوء آسیب های تصویب 
این طرح قلمداد کرده اند. کاهش مشارکت در انتخابات یکی از مشکات اصلی این 
طرح خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه داشــت این اســت که در هیچ کشور 
توسعه یافته ای چنین نظام انتخاباتی ای که در طرح ارائه شده، وجود ندارد. در هیچ 
کشور توسعه یافته ای نظام انتخاباتی در سطح  استان بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی 
برگزار نمی شود. در کشورهایی که انتخابات پارلمانی بر مبنای نظام اکثریتی برگزار 

می شود، حوزه های انتخابیه، اکثریتی تک نماینده ای هستند.
به عبارت بهتر، هیچ کشور توسعه یافته ای نظام انتخاباتی اکثریتی را در حوزه های 
انتخابیه چند نماینده ای اجرا  نمی کند. دلیل آن این است که نظامات اکثریتی این 

ویژگی را دارند که جناح اقلیت در آن به طور کامل حذف می شود. اگر انتخابات در 
یک حوزه انتخابیه با چند نماینده برگزار شود، اکثریت تمام کرسی ها را از آن خود 
خواهد کرد و اقلیت به طور مطلق حذف خواهد شد. هر چقدر حوزه انتخابیه بزرگ تر 
شود و تعداد نمایندگان آن افزایش یابند، اقلیت های بیشتری حذف می شوند و آرای 
هدر رفته، در انتخابات افزایش می یابد. لذا کشورهای توسعه یافته برای کاهش آرای 
هدر رفته به منظور تطابق بیشتر نتایج انتخابات اکثریتی بر واقعیات اجتماعی، آن را 

در حوزه های تک نفره برگزار می کنند.
یکی از افتخارات و برگ های برنده جمهوری اســامی ایران مشارکت باای 
مردم در انتخابات مختلف بوده اســت. این مشارکت در شهرهای کوچک، همواره 
بیشــتر بوده است و شهرهای بزرگی همچون تهران کارنامه درخشانی در این امر 
ندارند؛ جالب آنکه هم اکنون انتخابات شهر تهران به نسخه استانی انتخابات بسیار 
شــبیه است. ســؤالی که اینجا مطرح می شود این است که وقتی آمار و تجربه بر 
کاهش مشارکت در انتخابات استانی صحه می گذارند، چرا طراحان استانی شدن 
انتخابات بر مواضع خود پافشاری می کنند؟ در انتخابات استانی طبیعتا لیست ها 

محور قرار خواهد گرفت.
عدم حضور نامزدهای شهرســتان ها موجب خواهد شد مردم این شهرها امید 
انتقال دغدغه ها، ایده ها و مشکات خود به گوش سران کشور را از سر بیرون کنند و 
در نهایت نسبت به انتخابات بی تفاوت شده و در آن مشارکت نخواهند کرد. کاهش 
سرمایه اجتماعی پیامد حتمی تصویب این طرح است. دلیل مشارکت باای شهرهای 
کوچک در انتخابات شناخت بهتر و کامل تری است که از نامزدها دارند و مشارکت 
مستقیم در سرنوشت سیاسی خود و همشهریان شان را حس می کنند. استانی شدن 
انتخابات، مردم را ملزم می کند به لیست هایی رأی دهند که نمی شناسند و از عقاید 

و سوابق ایشان آگاه نیستند.
به جای کاهش بودجه های فرهنگی

حقوق های نجومی و هتل های اختصاصی را محدود کنید
دولت به جای کاهش بودجه های فرهنگی، بودجه های دولتی را صرف هتل ها و 

تفریح گاه های اختصاصی سازمان ها و ادارات دولتی می شود، محدود کند.
عبداه گنجی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت: بودجه همه دستگاه های فرهنگی 
اعم از صداوسیما، وزارت ارشاد و سایر نهاد ها و مؤسسات فرهنگی 5 /2 درصد بودجه 
عمومی و 7 /0 درصد )کمتر از یک درصد( بودجه کل کشور است. دو سال است این 
بخش از بودجه کل کشور از کلیت آن انتزاع و در شبکه های اجتماعی همانند پول 
دزدیده شده و به یغما رفته مورد تمسخر و هجمه قرار می گیرد. امسال همانانی که 
این مهندسی اطاع رسانی را انجام دادند دم خروس شان به دو طریق بیرون زد؛ هم 
مستقیماً علیه آن صحبت کردند و هم با ابی گری آن را کاهش دادند. اما مسخره 
کردن نهاد های فرهنگی کشور در فضای مجازی و کاهش چشمگیر بودجه فرهنگی 
را نمی توان صرفاً به کاهش بودجه کشور نسبت داد. قباً که بودجه فرهنگی کاهش 
هم نیافته بود، مقام معظم رهبری به دولت ما قبل نسبت به مظلومیت فرهنگ هشدار 

دادند. اکنون این مظلومیت مضاعف شده است. 
ریشــه و مبنای این کاهش را باید در نگرشــی دید که درصدد است و بار ها 
اعام کرده اســت: حکومت چه کار به فرهنگ دارد؟ حکومت چه کار به بهشــت 
رفتن مردم دارد و... اینچنین شــرایطی را ساختند که گویی بودجه فرهنگی را از 
شکم مردم گرســنه ای درمی آورند که در حال تلف شدن هستند، اما بخش های 
دیگر بودجه مربوط به مردم ســیر شده است. بنابراین جریانی در سال های اخیر 
سعی کرده است، مشکات مردم را بهانه ای برای ایجاد دوراهی انقاب- معیشت 
قرار دهد و هرآنچه مقوم هویت فرهنگی و دینی ماســت را پشــت معیشت مردم 
برده و ساخی کند. واقعاً سؤال این است که چرا بودجه شرکت های دولتی، حقوق 
مدیران شرکت های وزارت نفت، حقوق وزیران و معاونین و... به شبکه های اجتماعی 
نمی آید؟ چرا حقوق های 25 میلیونی به 20 میلیون تبدیل نمی شــود تا نهاد های 
فرهنگی کشور را مقابل مستضعفین قرار ندهند؟ چگونه این فرهنگ را ساختند 
که اگر بودجه دانشگاه رشد کند درست و نوعی پرستیژ است، اما اگر طاب بیمه 

شوند هدر رفتن بودجه و مفت خوری است؟ 
بدون تردیــد این ادبیات بازی کردن با بنیاد هــای فکری- فرهنگی مکتب و 
انقاب ماســت و کمتر از خیانت نمی توان نامی بر آن نهاد. باور کنید اگر هزینه ای 
که صرف هتل ها، مهمانســرا ها و تفریحگاه های اختصاصی سازمان ها و وزارتخانه ها 
در شمال و... می شود قطع شود می توان چاله های بزرگی را با آن پر کرد. عجیب تر 
آنکه بودجه های فرهنگی و دینی کشور در زمان صدارت یک شخصیت حوزوی در 
رأس قوه مجریه کاهش می یابد. این مصیبت را چگونه می توان توجیه کرد؟ بدون 
تردید بازی با ردیف های بودجه فرهنگی و قرار دادن آن توسط زیباکام ها در مقابل 
محیط زیست و... نوعی دین زدایی در قالب عوام گرایی مدرن و در راستای تضعیف 
بنیه فکری- فرهنگی نظام جمهوری اســامی است. امید است این اقدام دولت در 
مجلس تصحیح و تنگنا های بودجه به عدالت توزیع و سرشکن شود. اگر قرار است 
حقوق کسانی که باای 15، 20 میلیون در ماه دریافت می کنند، 20 درصد افزایش 
یابد از آن جلوگیری شود تا هم مستضعفین بر دلسوزی مدیران دولت صحه بگذارند 
و هم عرصه فرهنگی که غذای روح و مقوم ماهیت حقیقی انقاب اســامی است، 

اغر و نحیف نشود.

گفت و شنود

مفت!
گفت: یک روزنامه زنجیره ای نوشــته اســت برای مقابله با 

تحریم ها باید با آمریکا مذاکره کنیم!
گفتم: 4 سال مذاکره کردیم ولی نه فقط تحریم ها لغو 
نشد بلکه هر چند ماه یکبار اضافه تر هم شد! ضمن آنکه 

تاسیسات هسته ای خود را هم به نابودی کشاندیم و...
گفت: پس این روزنامه زنجیره ای چه می گوید؟!

گفتم: حاا حتی دولتمردان هم متوجه شــده اند که 
سرشــان کاه رفته و گفتگو ها بی حاصل و خسارت بار 

بوده است.
گفت: یعنی مسائل به این سادگی و روشنی را نمی بینند و 

درک نمی کنند که حرف مفت می زنند؟!
گفتم: ای عوام! حرف مفت می زنند ولی مفت حرف 

نمی زنند!

دكتر محمدحسین محترم  

1- رهبر معظم انقاب در فرازی از سخنان خویش در هفته گذشته با 
خطاب قرار دادن مسئوان دولتی برای مهار گرانی ها و توجه به اقشار ضعیف 
جامعه در مقابل فشارهای دشمن که بر مسائل معیشتی مردم تمرکز کرده 
است، از مسئوان گایه کردند که »چرا با وجود تذکرات مکرر، جریان ها و 
افرادی ظالمانه منابع کشور را می بلعند و با دال بازی و انحصارطلبی در تجارت 
و کارشکنی در راه تقویت تولید داخلی مانع پیشرفت کشور می شوند«. قبا 
نیز پس از آشفتگی بازار ارز به دنبال اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی که به ارز 
جهانگیری مشهور شد، رهبرمعظم انقاب با بیان اینکه »هجده میلیارد دار 
ارز بر اثر بعضی از بی تدبیری ها و بی توّجهی ها دست افراد سوءاستفاده چی 
و قاچاقچی و مفســد اقتصادی افتاد«، تذکر داده بودند »وقتی ارز و سکه 
به صورت غلط تقسیم می کنند، دنبال کسی »می گیرد« می گردیم درحالی که 

تقصیر عمده متوّجه آن کسی است که »داده«؛ او را باید دنبال کرد.«
2- خطاب و عتاب هفته گذشــته رهبری به مسئوان همزمان شده با 
بررســی بودجه در مجلس و سخنان رئیس  سازمان برنامه و بودجه مبنی 
براینکه 934 هزار میلیارد تومان یارانه های پرداختی پنهان است که بخش 
مهم آن به شرکت های دولتی اختصاص دارد و معلوم نیست چگونه هزینه 
می شود و در ایحه بودجه هم ذکر نمی شود. از سوی دیگر از میزان افرایش 
400 هزار میلیاردی بودجه 98 ، 300هزارمیلیارد تومان فقط مربوط به افزایش 
بودجه شرکت های دولتی است که میزان آن به هزار و 274 هزار میلیارد تومان 
رسیده و در سال های اخیر هیچ گاه در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است. 
همچنین به گفته رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس»حدود100هزار میلیارد 
 تومان مابه التفاوت به کااهای اساســی پرداخت می شود که از این میزان 

20 تا 30 درصد به دست مردم می رسد و 70 درصد رانت است«! 
3- آقای نوبخت ادعا کــرده »چون منابع یارانه ها افزایش نیافته، اگر 
می خواهید یارانه ها را زیاد کنیم، باید قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین 
افزایش یابد«. این ادعا به نظر می رسد بیشتر پوپولیستی و برای انحراف افکار 
عمومی است.چراکه اوا در دولت آقای روحانی با افزایش 66درصدی منابع 
هدفمندی ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی، افزایش 
25 تا 150درصدی قیمت بنزین و گاز بخش خانگی و افزایش 55 درصدی 
مصرف گاز طبیعی و 17درصدی مصرف بنزین فقط در دولت یازدهم بودیم. 
ثانیا درآمدهای هدفمندی یارانه ها برخاف اظهارات مکرر مقامات ارشــد 
دولتی و براســاس آمار و ارقام باا که در جداول بند الف تبصره 14 بودجه 
97 ذکر شده،حدود 100هزار میلیارد تومان است. ثالثا برخاف ادعای آقای 
نوبخت عدم افزایش قانونی میزان یارانه نقدی ناشی از یک تصمیم سیاسی 
و نه اقتصادی است چراکه باتوجه به افزایش منابع هدفمندی، دولت طبق 
قانون می بایست و می توانست میزان یارانه های نقدی را افزایش دهد. رابعا 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه توسعه استان سیستان 
و بلوچستان تاکید داشت »نباید به مردم دروغ گفت«. لذا انتظار می رود دولت 
با مردم صادق باشد و صادقانه بگوید که علیرغم وجود منابع کافی، چرا میزان 
یارانه نقدی را افزایش نداده و به دایل سیاسی– انتخاباتی ترجیح می دهد 
این بودجه را خرج امور دیگری کند؟ خامسا اگر نباید به مردم دروغ گفت که 
نباید گفت، با این سخن آقای ظریف چه باید کرد و شما چه کردید که اذعان 
کرد »هدف از امضاء برجام اقتصادی نبود اما برای اینکه برجام را امضا کنیم، 

توافق هسته ای را به مطالبات اقتصادی مردم گره زدیم«!؟ 
4- هرسال دولت برای پرداخت 45 هزارتومان یارانه مردم عزا می گیرد 
اما از بودجه رانت زا و غیرشــفاف شرکت های دولتی که با اصل 52 قانون 
اساسی مغایرت دارد ، شاد و مسرور است!. اصل 52 قانون اساسی می گوید 
»تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه کل کشور واریز شود« این در حالی  
است که درآمد بسیاری از شرکت های دولتی به خزانه واریز نمی شود و از سهم 
75درصدی شرکت های دولتی از کل بودجه کشور، فقط سه شرکت دولتی به 
تنهایی 900 هزار میلیارد تومان آن را می بلعند. نکته مهم این است در حالی که 
یارانه نقدی 80 میلیون ایرانی بدون هیچ گونه رانتی و به طور عادانه توزیع 
می شود و در مقابل یارانه های پنهان و بودجه شرکت های دولتی محل رانت 
و فساد بزرگ اقتصادی هستند، دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفته 
با توزیع استانی یارانه های نقدی، آن را به محل رانت و فساد دیگری تبدیل 
کند. با این تصمیم بخشداران و فرمانداران به سلیقه و اختیار خود تشخیص 
خواهند داد چه کســانی نیاز به یارانه دارند و چه کسانی ندارند و این خود 
مثل بودجه شرکت های دولتی و یارانه های پنهان، موجب توزیع ناعادانه 
یارانه ها و منبعی برای رانت و فســاد خواهد بود. از سوی دیگر این تصمیم 
نشان می دهد که دولت نمی خواهد به  دایل سیاسی و انتخاباتی مسئولیت 
حذف یارانه پردرآمدها را بپذیرد و احتماا شاهد حذف یارانه برخی از افراد 

نیازمند به بهانه عمران و آبادی منطقه شان خواهیم بود.
5- اتخاذ چنین سیاست های غلط و سوءمدیریت هایی قطعا خیانت به 
کشــور و به فرمایش رهبری »یک خطای بزرگ و مهمی« است. یارانه های 
پنهان و بودجه شرکت های دولتی و اختصاص غلط ارز 4 هزار و 200 تومانی 
و استانی کردن یارانه های نقدی و وجود مدیران ناکارآمد که موجب رانت 
و فســاد و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا می شود، عمق 
سخنان رهبر معظم انقاب را آشکارتر می کند و نشان می دهد برای تبیین 
و بررسی مشکل اصلی در مدیریت کشور که همان ناکارآمدی و فشل بودن 
است، نیاز به هیچ توضیح و مصداقی نیست. اینکه آقای رئیس جمهور در 
هیئت دولت رسما اعام می کند »من در کار وزرا و مدیران دخالت نمی کنم«!، 
در کنار ابهام در بودجه نویسی در دولت و تصویب آن در مجلس و قرار دادن 
ارز کشــور در اختیار»سوءاستفاده چی و قاچاقچی و مفسد اقتصادی« در 
حقیقت مدیریت و تخصیص نامناســب منابع به ویژه در شرایط تحریمی 
کنونی و موجب ناکارایی نظام اقتصادی است. لذا سؤال اصلی این است که 
چه کسی باید بر کار وزرا و مدیران نظارت و دخالت کند و جلو این بلعیده 
شدن منابع کشور را بگیرد و عدالت را محقق کند؟ قطعا دولت و مجلس. اما 
قوه قضائیه نیز مسئولیتی سنگین در این زمینه دارد و باید با ورود به موضوع 
اتخاذ سیاست های نادرست و همچنین شعارهایی که برای تحت الشعاع قرار 
دادن بلعیدن منابع کشور و فریب افکار عمومی داده شده و می شود، جلو 
بلعیده شدن منابع کشور را بگیرد. این دستور رهبر معظم انقاب نباید بر 
زمین بماند که تاکید دارند »تقصیر عمده متوّجه آن کسی است که »داده«؛ 

او را باید دنبال کرد«.
6- رئیس جمهور گفته »برای حل مشــکات اقتصادی باید در عمل 
انقابی بود«، اما آقای روحانی پاسخ دهند کدام اقدام دولت تاکنون انقابی 
بوده است؟ در مقابل بلعیده شدن منابع کشور توسط شرکت های دولتی 
و»یک قبیله و یک پدر و مادر پشت بودجه این شرکت ها«!، انقابی عمل 
کردید یا برای شفاف سازی یارانه های پنهان؟ در برخورد با حلقه مفسدان 
و رانت خواران اقتصادِی گرد آمدِه اطراف دولت، انقابی عمل کردید یا در 
برخورد با عناصر قدرت و وابستگانشان که با سیاست گذاري در بخش های 
دولتی و خصوصی نمونه هاي بارز فسادند و در کشور فعال مایشاء هستند؟ 
در برخورد با حقوق های نجومی بگیر که آنان را ذخیره انقاب خواندید، 
انقابی عمل کردید یا با ابربدهکاران بانکی؟ در برجام و امید بســتن به 
تضمین جان کری انقابی عمل کردید یا در مقابل نقض عهدها و تهدیدات 
و دلقک بازی های آمریکایی ها و پاره کردن برجام؟ در مقابل عمل نکردن 
اروپایی ها به تعهداتشان و حفظ برجام به هر قیمتی انقابی عمل کردید یا 
در تعهد دادن به اف ای تی اف و سند 2030 و معاهده پاریس و...؟ در مقابله با 
مدیران دولتی لیبرال مسلکی که در دولت کاسبند، انقابی عمل کردید یا 
با وزیری که خود هم سیاست گذار عرصه صنعت و هم دارای ده ها شرکت 
صنعتی بود؟ با نزدیکان این وزیر که قراردادهای خارجی را می بستند، 
انقابی عمل کردید یا با دختران وزرایی که قاچاقچی واردات بودند؟... 
متاسفانه نه تنها یک »عمل انقابی« و »شجاعت و عقانیت انقابی« در 
کارنامه 5 ساله شما ثبت نشده، بلکه کارنامه 5 ساله دولت های یازدهم و 
دوازدهم مملو از انفعال است تا جایی که حتی فرزندان انقابی این کشور 
را که با »قدرت انقابی« در مقابل تهدیدات آمریکا ایســتاده اند و با کار 
جهادی در مناطق محروم مشغول خدمت رسانی هستند، به تندروی متهم 
کردید! آقای روحانی حضرت آقا هفته گذشته تاکید کردند »باید مراقب 
جریان ها و دست های خطرناک و مضر بود« برخی از اینها در اطراف دولت 
چون مگساِن دور شیرینی جمع شده اند. باید تا دیر نشده با »شجاعت و 
قدرت انقابی« با این »جریان ها و دست های خطرناک« مقابله و جلو بلعیده 
شدن منابع کشور را بگیرید.در چشم برهم زدنی دوران مسئولیت شما هم 
تمام و قضاوت تاریخ در محضر دادگاِه ملت آغاز می شود، هرچند قضاوت 
مردم از هم اکنون آغاز شــده است. اگر فقط چند دقیقه در خیابان های 
شــهر قدم بزنید، همان فریادی را از مردمی که با »صبر انقابی« پای 
انقاب ایســتاده اند، خواهید شنید که از دانشگاه های کشور در 16 آذر 
امسال و حتی در دانشــگاه زادگاه خودتان هنگام سخنرانی شما بلند 
بود که: »بیکاری، گرانی - جواب بده روحانی«! و این همان شــعار مردم 
زادگاهتان سمنان و سرخه در سفر اخیرتان بود که: »مشکل اقتصادی با 
سخنرانی حل نمی شه!«. آقای روحانی »صادقانه باید در عمل انقابی بود 

تا مشکات حل شود، نه در شعار«!

جریان های خطرناک و عمل انقابی!
یادداشت میهمان

تسلیت به همکار
بــا نهایت تاســف و تالم مطلع شــدیم همکارمان آقای رضــا هدهدی در غم 
از دســت دادن یکــی از نزدیکان خود )آقای اســداه هد هدی( کــه از همکاران 
 قدیمیمان بوده است به سوگ نشسته است ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم 

غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام جزئیات جدیدی از جلســه 
رهبر  با  موســوی  میرحســین 
معظم انقــاب را پس از انتخابات 
ریاست جمهوری دهم تشریح کرد.
محمدحســین صفارهرندی عضو 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 
پاســخ به اینکه »در روزهای اول بعد 
از انتخابات سال 88 برخی سایت های 
منتســب به میرحسین موسوی فیلتر 
شــد اما پس از مدت کوتاهی شــاهد 
رفع فیلتر آنها بودیم، با توجه به اینکه 
آن زمــان معاونــت مطبوعاتی وزارت 
ارشــاد یکی از اعضــای کمیته تعیین 
مصادیق مجرمانــه در فضای مجازی 
بــود، اطاع دارید چــرا این اتفاق رخ 
داد؟« گفت: چند روز پس از انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 88 بود که از 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی با 
من بــه عنوان وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی تماس گرفتنــد و گفتند که 
دستوری آمده اســت که فیلتر اعمال 
شده در مورد سایت های آقای موسوی 
برداشته شــود. اواخر شب بود که این 
تمــاس برقرار شــد؛ چراکــه معاونت 
مطبوعاتی وزارت ارشــاد در آن زمان 
به عنوان عضو کمیته تعیین مصادیق 

عمل مجرمانه در فضای مجازی بود.
وی افــزود: معاونــت مطبوعاتی 
پیگیری کرد و گفت دو سایت منتسب 

به آقای موســوی بوده که یکی فیلتر 
شده و دیگری فیلتر نیست؛ گفته شد 
همان موردی هم که فیلتر شــده هم 
رفع فیلتر کنیــد. معاونت مطبوعاتی 
وزارت ارشــاد نیز به دلیل عضویت در 
تعیین مصادیق عمل مجرمانه  کمیته 
در فضای مجــازی، هماهنگی ازم را 
انجام داد و سایتی که فیلتر شده بود، 

رفع فیلتر شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی دولت 
نهم در مورد دلیل تماس شورای عالی 
امنیت ملــی برای رفع فیلتر ســایت 
میرحســین موســوی گفت: آن طور 
که برای من نقــل کردند، در دیداری 
که ظاهرا عصر روز 24 خردادماه 88، 
آقای موســوی خدمــت رهبر معظم 
انقاب می رسند،حرف های مختلفی رد 
و بدل شــده ولی آن قسمتی که برای 
ما موضوعیت دارد، این است که مقام 
معظم رهبری وقتی به آقای موســوی 
اعتراض می کنند که چــرا موضوع را 
به کف خیابان می کشــید، مگر شــما 
خودتان نمی دانید که وقتی این حرکت 
انجام می شود، دیگر ادامه آن در دست 
شما نخواهد بود و دیگران این تحرک 
را راهبری و هدایت می کنند؟ موسوی 
هم می گوید مردم خیال می کنند حق 
آنها ضایع شــده اســت و می خواهند 
احقــاق حق کنند. مقام معظم رهبری 
می فرمایند که این کارها راهش نیست 

و شما مردم را توجیه کنید که این کار 
درستی نیست و باید از جانب شما این 
حرف ها به جامعه منعکس شود. خود 

شما هم طرفدار هرج و مرج نیستید.
صفار هرندی در ادامه خاطرنشان 
کرد: پس از این فرمایشات رهبر معظم 
انقــاب، آقای موســوی می گوید من 
رســانه ای در اختیار ندارم که بخواهم 
از آن طریــق به جامعه پیــام بدهم. 
مقام معظــم رهبــری فرمودند چرا؟ 
موسوی می گوید سایت های من را فیلتر 
کرده اند. مقام معظم رهبری هم به دفتر 
می فرمایند به شورای عالی امنیت ملی 
بگویید که سایت های آقای موسوی را 
رفع فیلتر کنند. لذا برای همین بود که 
آن پیام به ما منتقل شــد و رفع فیلتر 

سایت آقای موسوی هم انجام شد.
وی افزود: فردای آن دیدار که این 
بزرگواری از سوی رهبر معظم انقاب 
صورت گرفت و سایت رفع فیلتر شد، 
اولیــن مطلبی که آقای موســوی در 
سایت منتشر کرد، پیام دعوت به حضور 
خیابانی بــرای راهپیمایی بدون مجوز 
25 خــرداد بود. یعنی درســت عکس 
آن چیزی که اخاقاً و عمًا در حضور 
مقام معظم رهبری تعهد کرده بود که 
اگر ســایتش رفع فیلتر شود با مردم 
حرف بزنــد و بگوید تکلیف اعتراضات 
را نمی شــود کف خیابان تعیین کرد، 

انجام داد.

صفارهرندی تشریح کرد

جزئیات جدید از جلسه موسوی با رهبر انقاب
»میرحسین برخاف تعهدش عمل كرد«

گزارش خبری تحلیلی کیهان

محاسبات غلط در اقتصاد و سیاست خارجی
دولت جبران كند

سرویس سیاسی و اقتصادی-
اکنون بیش از 5 سال از عمر دولت 
اصاحات و اعتدال سپری شده است. 
به  باید  اشتباهات و خسارات  دولت 
وجود آمده از محاسبات غلط خود در 
سیاست خارجی و اقتصاد را پذیرفته 
و با تغییــر ریل، قصور و تقصیرهای 

گذشته را جبران کند.
همان طور که کارشناسان بارها مطرح 
کرده بودند، دولت آقای روحانی به وزارت 
خارجه خاصه شده و وزارت خارجه نیز 

به برجام خاصه شده است.
یکی از  اشــکاات اساســی دولت 
روحانــی، ضعف مدیریــت اقتصادی در 
داخل و ضعف دیپلماسی در خارج است. 
متاسفانه محاســبات غلط در این 
دو حوزه، ســفره مردم را کوچک کرد و 
عزت پاســپورت ایرانی و حتی گذرنامه 

دیپلماتیک ایران را نیز خدشه دار کرد.
امور  »محمدجــواد ظریف« وزیــر 
خارجه- 8 دی 97- در مصاحبه اختصاصی 
با شبکه خبری »فونیکس« چین با اشاره 
به خروج آمریکا از برجام گفته بود اگر به 
گذشته برمی گشتیم سختگیری بیشتری 

در مذاکرات هسته ای می کردیم.
متاســفانه دولت روحانی علی رغم 
هیاهو و تبلیغات گســترده رسانه ای، در 
حوزه سیاست خارجی محاسبات غلطی 

انجام داده بود.
از کدخدا تا مزاحم!

روحانی- اردیبهشت 92- گفته بود، 
آمریکا کدخداســت و بســتن با کدخدا 
راحت تر است. پس از روی کارآمدن دولت 
یازدهم، برخی دولتمردان و رســانه های 
زنجیره ای این طور القاء کردند که مذاکره 

با آمریکا معجزه می کند!
در ادامه، مذاکرات هســته ای دولت 
یازدهــم و 1+5 بــا محوریــت »آمریکا 
کدخداست و بســتن با کدخدا راحت تر 
است« کلید خورد. »علی اکبر صالحی« 
رئیس  ســازمان انرژی اتمی- فروردین 
97- گفته بود: »ما در مذاکرات هسته ای، 
با آمریکا مذاکره می کردیم، نه مجموعه 
1+5«. بر همین اساس، دیدارهای دوجانبه 
ظریف-کــری رکــورد زد و گفت و گوی 
تلفنی روحانی با اوباما و پیاده روی ظریف 
با کری و دست دادن ظریف با اوباما نیز 
به فهرســت اقدامات دولــت در رابطه با 

آمریکا اضافه شد.
رهبر معظم انقاب- 9 اردیبهشت 
94- در دیــدار هزاران نفــر از کارگران 
سراســر کشــور فرمودنــد: »کلید حل 
مشــکات اقتصادی در لــوزان و ژنو و 

نیویورک نیست، در داخل کشور است و 
همه باید مسئولیت های متفاوت خود را 
در تقویت تولید داخلی به عنوان »تنها راه 
عاج مشکات اقتصادی« انجام دهند.«

دولتمردان مدعی بودند که »آمریکا 
اعتبار بین المللی خود را به واســطه یک 
توافق خدشه دار نمی کند«! و »امضای وزیر 
خارجه آمریکا تضمین اســت«! و »اوباما 

فردی مودب و باهوش است«!.
دولت آقــای روحانــی در اقدامی 
تأمل برانگیــز و برخاف روال معمول در 
توافقــات بین المللــی، علی رغم کارنامه 
سیاه آمریکا در اجرای توافقات، تعهدات 
خود را پیشاپیش و به صورت یکطرفه و 

برگشت ناپذیر انجام داد.
بر همین اســاس، 9700 کیلوگرم 
اورانیوم غنی شــده )از مجموع 10هزار 
کیلوگرم( کــه معــادل 97 درصد کل 
اورانیوم غنی شــده در 10 ســال بود از 
کشور خارج شــد، 15 هزار سانتریفیوژ 
از مجمــوع 19 هزار ســانتریفیوژ )78 
درصد کل ســانتریفیوژها( اوراق شــد، 
ماهیت رآکتور آب ســنگین اراک تغییر 
کرد و قلب رآکتور خارج و از کار انداخته 
شد، بخش عمده ای از ظرفیت متشکل 
متخصصان فعال در بخش هســته ای از 
هم پاشیده شد، پیشرفت شتابان برنامه 
هســته ای برای حداقل 8 سال متوقف 
شد و محدودیت های گسترده در بخش 

تحقیق و توسعه به وجود آمد.
تیترهایی  با  زنجیره ای  روزنامه های 
همچون »چرخش غیرمنتظره واشنگتن 
در برابــر تهــران«، »طــرح اوباما برای 
آزادی دارایی های تهران«، »فروپاشــی 
قرن«،  بزرگ  »فتح الفتــوح  تحریم ها«، 
»پیروزی مشعشــع تاریخی«، »دستان 
بن بست شکن کری- ظریف«،»تحریم ها 
به تاریخ پیوست«،»صبح بدون تحریم« 
و... به هیاهوی رسانه ای درخصوص تبعات 

توافق هسته ای پرداختند.
روحانی- تیر 94- تاکید کرد که در 
دی ماه 94- روز اجرای برجام - تمامی 
تحریم هــای ضدایرانی به یکبــاره لغو 
خواهد شد و نه تعلیق. روحانی همچنین 
- دی 94 - گفت: »امروز با اعام رسمی 
اجرای برجام، از پرونده هســته ای ایران، 
»امنیت زدایی« شد؛ قطعنامه های ظالمانه 
علیه ملت ایران، لغو گردید؛ طومار تحریم 
درهم پیچیده شد، حقوق هسته ای ایران 
تثبیــت گردید و اقتصاد ایــران در مدار 

اقتصاد جهانی قرار گرفت«. 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
- فروردیــن 94 در بیانیه ای مشــترک 

با فدریــکا موگرینی- تاکید کرد: »تمام 
تحریم ها لغو خواهد شد«. ظریف همچنین 
-شهریور 94- در کمیسیون برجام گفت: 
»کل تحریم های اقتصادی، مالی و پولی 
اتحادیــه اروپــا، کل تحریم های ایاات 
متحده که بر شخصیت های غیرآمریکایی 
اعمال می شــود از روز اجرا)دی 94( لغو 
خواهد شد، عاوه  بر آن تحریم 35 ساله 

هواپیمایی نیز لغو می شود«.
در ادامه، همه امور از جمله بیکاری، 
رکود، گرانی، ازدواج جوانان، مســکن و 
حتی آب خوردن مردم نیز از سوی برخی 
دولتمردان و مدعیان اصاحات به برجام 

گره زده شد.
رهبر معظم انقاب، صراحتاً فایده و 
خاصیت برجام را تنها و تنها لغو تحریم ها 
دانسته و بر این موضوع تأکید کرده بودند. 
ایشان- 20 فروردین 94- فرمودند: »در 
این جزئیات مذاکرات - که خیلی هم این 
چند ماه آینده مهم است - اتفاقی که باید 
بیفتد این است که تحریم ها به طور کامل 
و یکجا بایســتی لغو بشود. اینکه یکی از 
آنها می گوید تحریم ها شــش ماه دیگر 
لغو می شــود، یکــی می گوید نه ممکن 
اســت یک ســال هم طول بکشد، یکی 
دیگر می گوید ممکن اســت از یک سال 
هم بیشتر بشود، این ها بازی های متعارف 
معمول اینها است؛ این ها هیچ قابل اعتناء 
و قابل قبول نیست؛ تحریم ها بایستی - اگر 
چنانچه حاا خدای متعال مقدر فرموده 
بود و توانستند به یک توافقی برسند - در 
همان روز توافق به طور کامل لغو بشود؛ 
این باید اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد که لغو 
تحریم ها باز متوقف بشود بر یک فرایند 
دیگری، پس چرا ما اصًا مذاکره کردیم؟ 
اصًا مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره 
و بحث کردن و بگومگو کردن برای چه 
بود؟ برای همین بود که تحریم ها برداشته 
بشود؛ این را باز بخواهند متوقف کنند به 
یک چیز دیگری، اصاً قابل قبول نیست«.
امــا برجام نه تنها بــه لغو تحریم ها 
منجر نشد، بلکه با قوانینی همچون آیسا 
و کاتسا 2017 )مادر تحریم ها( زیرساخت 
تحریم ها را گسترده تر و گستاخی آمریکا 

را نیز افزون تر کرد.
برجام در دولــِت اوبامای دموکراِت 
مودب و باهوش لگدمال شد و در دولت 

ترامِپ جمهوری خواه دیوانه، پاره شد.
ترامپ در 18 اردیبهشت 97 از برجام 
خارج شد. مقامات ارشد دولت پیش از آن 
در اظهارات جداگانه اعام کرده بودند که 
واکنــش ایران به خروج آمریکا از برجام، 
فوری، غیرقابل تصور، پشــیمان کننده و 

دردنــاک خواهد بود؛ امــا پس از خروج 
آمریکا از برجام، روحانی در اظهارنظری 
عجیب اعام کرد کــه مزاحم رفت و ما 

برجام را بدون آمریکا ادامه می دهیم!
آمریــکا بــدون هیچ هزینــه ای از 
برجام خارج شد. علت اصلی این امر نیز 
محاســبات غلط دولت در امضا و اجرای 
توافق و بی توجهی به 29 شرط اباغی از 
سوی رهبر معظم انقاب، مجلس شورای 
اســامی و شورای عالی امنیت ملی بود. 
بگذریــم از اینکــه 4 روز بعد، موگرینی 
صراحتــا اعام کرد کــه روحانی به وی 
تضمین داده که در صورت خروج آمریکا 
از برجام، ایران از برجام خارج نخواهد شد!
بقیه در صفحه 11



اخبار كشور

انجمن شاعران انقاب و دفاع مقدس 
تأسیس شد

انجمن شــاعران انقاب و دفاع مقدس از روز گذشته طی مراسمی فعالیت 
خود را آغاز کرد.

رضا اسماعیلی، شاعر و از اعضای هیئت موسس انجمن شاعران انقاب 
و دفاع مقدس در گفت وگــو با خبرنگار کیهان گفت: این انجمن با هدف 
تثبیت و تقویت شــجره طیبه ادبیات انقاب راه اندازی شــده اســت. این 
انجمن بطور مســتقل و با صحنه گردانی خود شاعران فعالیت می کند اما 
در ابتــدای راه از حمایت مادی و معنوی بــاغ موزه انقاب و دفاع مقدس 

برخوردار است.
وی درباره هسته مرکزی انجمن شاعران انقاب و دفاع مقدس بیان کرد: 
عاوه بر بنده، پرویز بیگی حبیب آبادی، حســین اسرافیلی، مصطفی محدثی 
خراســانی، علیرضا قزوه، علی محمد مودب، افشین عا و محمود اکرامی فر، 

هیئت موسس این انجمن هستند.
اســماعیلی درباره اهداف انجمن شــاعران انقاب و دفاع مقدس اظهار 
داشــت: پرداختن به شعر انقاب و دفاع مقدس، شناسایی چهره های مستعد 
و پرورش آنها، اصلی ترین اهداف راه اندازی چنین تشــکلی اســت. به همین 
منظور، برگزاری کاس های آموزشی برای شاعران جوان و مستعد پیش بینی 

شده است.
وی درباره برنامه های این انجمن نیز توضیح داد: اولین برنامه ما برگزاری 
مراسم افتتاحیه انجمن است که امروز )دیروز شنبه 22 دی( برگزار می شود. 
همچنین بناست تا به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی، دو 
جلد کتاب توسط این انجمن منتشر شود. جلد اول با عنوان »40 سال شعر 
انقاب« در بر دارنده 40 قطعه شــعر از 40 شــاعر با موضوع انقاب اسامی 
اســت. جلد دوم نیز »ســفر کردگان شــعر انقاب« نام دارد که در بر دارنده 
زندگی نامه 40 نفر از شــاعران شاخص انقاب است که طی سال های اخیر 

از دنیا رفته اند.
واکنش مجری برنامه »ثریا« 

به افتخار برخی مسئولین به دستاوردهای برجام
مجری و تهیه کننده برنامه »ثریا« از اظهار نظر مسئولین درباره دستاوردهای 

برجام به شدت انتقاد کرد.
محسن مقصودی، مجری برنامه »ثریا« در مراسم اختتامیه جشنواره عمار 
گفت: امروز دیدم که مســئولین دوباره از دســتاوردهای برجام صحبت کردند. 
شاید [این صحبت ها] دوربین مخفی یا طنز باشد. اما شش سال پیش گفتند که 
سانتریفیوژها وقتی باید بچرخند که چرخ زندگی مردم بچرخد. من نمی دانم این 
مسئولین از وضع مردم خبر دارند یا نه؟ از وضعیت اجاره بهای منزل خبر دارند 
یا نه. آیا از وضعیت کارگرها خبر دارند؟ از وضعیت رکود چطور؟ که با این اعتماد 

به نفس از دستاوردهای برجام صحبت می کنند! 
وی افزود: من توصیه ام این اســت؛ شش سال پیش گفتید با کدخدا باید 
مذاکره کرد. به کدخدا اعتماد کردید و در یک معامله یک طرفه قلب پیشرفت 

این ملت را برای خوشایند کدخدا بتن کردید! 
مقصودی همچنین گفت: اینکه صحبت انقابی کنیم و از بازگشــت مردم 
سخن بگوییم فایده ای ندارد. باید توبه عملی بکنید. باید عما به مردم برگردید؛ 
این مردم دســت رد به سینه شما نمی زنند. آقای رئیس جمهور عزیز، این مردم 
دست رد به سینه شما نمی زنند، هیچ بن بستی وجود ندارد، توبه عملی کنید و 
واقعا به مردم برگردید تا این اوضاعی که در حوزه های مختلف اقتصادی می بینیم 

تمام شود. 
درآمدهای این مراسم  اشرافی 

کجا می رود؟
جدیدترین دور مراسم اشرافی به اصطاح حراج آثار هنری تهران روز جمعه 

21 دی در یکی از هتل های مجلل تهران برگزار شد.
آنچه در این مراســم جلب توجه می کرد، حضور پررنگ مدیران وابسته به 
جریان های کارگزاران سازندگی و اصاح طلبی بود. عاوه بر قرار داشتن علیرضا 
سمیع آذر، از مدیران دولت به اصطاح اصاح طلب به عنوان رئیس این حراجی، 
چهره های دیگری چون حجت اه ایوبی)رئیس سازمان سینمایی دولت یازدهم(، 
سید محمد بهشتی )از مدیران اسبق سینمایی(، سید عباس سجادی )از مدیران 
سابق فرهنگی که ارتباطات نزدیکی با چهره های به اصطاح هنری حامی فتنه 

دارد( و... حضور داشتند.
در ایــن دوره از حراجی تهران نیز برخی از آثار با ارقام میلیاردی به فروش 
رسیدند، اما سؤال اصلی این است که درآمد حاصل از این محفل، چه می شود؟ 
چرا برگزار کنندگان حراجی تهران هیچ گاه اقدام به شفاف سازی فعل و انفعاات 

اقتصادی این برنامه نمی کنند؟
سینمای فلسطین 

در سینماتک تهران
در ســومین برنامه از دور جدید سینماتک تهران، فیلم سینمایی »عیون 
الحرامیه« اثر کارگردان فلســطینی خانم » نجوی نجار«، روز سه شنبه به روی 

پرده می رود.
این فیلم برگرفته از داســتان واقعی عملیات مسلحانه ای است که در سال 
2002 در منطقه ای به نام »عیون الحرامیه« صورت گرفت و در جریان آن 11 
سرباز اسرائیلی و دو شهرک نشین توسط یک مجاهد قناصه  به دست فلسطینی 

کشته شدند.
رژیم صهیونیســتی دو سال از یافتن این مجاهد فلســطینی به نام »ثائر 
حماد« که این عملیات را در نهایت مهارت و در جریان انتفاضه ااقصی و برای 

گردان های ااقصی انجام داد، عاجز بود.
در این فیلم که بازیگران مطرح مصری و الجزایری بازی می کنند به روایت 
نبرد همزمان فلســطینی های غیرتمند با دشمن اشــغالگر و خائنان به آرمان 

فلسطین می پردازد.
»عیون الحرامیه« پیش از این در جشــنواره فجر شرکت کرده و همچنین 

نماینده سینمای فلسطین برای شرکت در اسکار در سال 2015 بود.
این فیلم سه شنبه 25 دی از ساعت 18 در سالن سوره حوزه هنری پخش 

می شود و حضور برای عموم آزاد است.
بنابر این گزارش، دور جدید سینماتک تهران با همکاری مرکز مطبوعات و 

انتشارات حوزه هنری و پایگاه اامه برگزار می شود.
در این دور جدید که با عنوان »سینمای قریب« آغاز به کار می کند محوریت 
با سینمای مستند و داستانی جهان عرب است و در آن آثار تحسین شده و دیده 

نشده سینمای مصر، سوریه و فلسطین عرضه می شود.

صفحه 3
   یک شنبه ۲3 دی ۱3۹۷ 

۶ جمادی ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۹

پیام رهبر انقاب به نشست انجمن های اسامی دانشجویان 
در اروپا:

دانشجویان ایرانی در هر نقطه ای می توانند
پیشگام بی نیاز کردن کشور از بیگانگان باشند

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای در پیامی به پنجاه و ســومین 
نشست اتحادیه انجمن های اسامی دانشجویان در اروپا، تأکید کردند: 
پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و 

بی نیاز کردن کشور از بیگانگان، جهاد فی سبیل اه است.
متن پیام رهبر انقاب اسامی که صبح دیروز حجت ااسام جواد اژه ای آن 

را در مرکز اسامی هامبورگ قرائت کرد، به این شرح است:
 بسم اه الرحمن الرحیم

جوانان عزیز
همه می دانیم که شما دانشجویان در شمار برترین امیدهای آینده  کشورید. 
آنچه همه باید بدانند این اســت که به توفیــق الهی هم اکنون خیل عظیمی 
از دانشــجویان دیروز، در کشــور به کارهای بزرگ ســرگرمند و لذت خدمت 
به پیشــرفت دانش و فنــاوری در میهن خود را با همــه  وجود حس میکنند. 
دانشجویان امروز ما - در هر نقطه  جهان- این فرصت را خواهند داشت که به این 
مجموعه های مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور را از بیگانگان کاماً بی نیاز کنند. 
این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد، جهاد فی ســبیل اه 
است. شما جوانان انجمن های اسامی میتوانید پیش گامان و راهبران این جهاد 

باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.
سّیدعلی خامنه ای
۲۰ دی ۱۳۹۷

اخبار ادبی و هنری

شهید سید منصور بیاتیان)ره( )وصیت نامه(: مادرم! به تو گفته بودم 
که عاشق خدا هستم و اینک آمده ام تا در صحرای کربای ایران، در کنار 

کاروان حسین زمان، خمینی بت شکن، کاروانی از خون بسازم.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

سیاســی  فعالین  از  ناصــری  عبداه 
اصاح طلب گفت: اوضاع دولت شــلخته و 
روحانی قرار و مدارها را فراموش کرده است.

این فعال سیاســی اصاح طلب درباره نقد و 
ســؤاات حامیان انتخاباتی روحانی گفت: طبیعی 
اســت، وقتی آقای رئیس جمهور قرار و مدارها را 
فرامــوش کرده و توجهی به نگاه گروه هایی که در 
موفقیتش نقش داشتند، نشــان نمی دهد، مورد 
ســؤال قرار بگیرد. آقای روحانی به خوبی می داند 
که فضای روزهای منتهی به انتخابات یازدهمین 
دوره ریاست جمهوری کمک شایانی کرد تا بتواند، 
ردای ریاست جمهوری را بر تن کند و طبق قانونی 
نانوشته باید خودش را مقید به این بداند که نظرات 
پایگاه رای هایش را مدنظر قرار بدهد. متاســفانه 
شاهد این هستیم که نه تنها اینطور عمل نمی کند، 
بلکه نسبت به اظهارات آن چنانی و غیر مسئوانه 

اطرافیانش هم هیچ واکنشی نشان نمی دهد.
وی ادامــه داد: روحانــی از همــان اول هم 
اعتقادی نداشــت که به نظــرات دیگران اهمیتی 
قایل شــوند.  این نشــان می دهد، نگاه روحانی به 
مسئله مهم توسعه سیاسی با آنچه در نظر مرحوم 
هاشمی رفسنجانی بود، تفاوت زیادی داشت. البته 

در حوزه سیاست خارجی هم همینطور است. 
ناصری گفــت: همچنین روحانــی برخاف 
هاشــمی که در هر حوزه مدیریت بسیار قوی بود 
و به همه امور دولتش نظارتی دقیق داشت، اشراف 
چندانی به زیر مجموعــه خود ندارد. به طوری که 
رئیس دفترش متقاضی شــکایت وزارت اطاعات 
از آقای اســماعیل بخشی می شود. تا معلوم شود، 
اوضــاع در دولت به قدری شــلخته اســت که با 
وجود اعام رســمی رئیس جمهور بــه پیگیری 
حقوق شــهروندی که اتفاقا این را افتخار دولتش 

می داند، طرح شــکایت از جانب یکی از نزدیکان 
رئیس جمهور اتفاق می افتد. 

وی در بخش دیگــری از گفت و گوی خود با 
»انتخاب« اظهار داشت : ظاهرا آقای روحانی با علم 
بر اینکه روزهای دشــواری پیش رو دارد، در نبود 
آقای هاشــمی تمایل زیادی به کانون های قدرت 
پیدا کرده است و به همین جهت در موضع گیری، 
مواضعی را اتخاذ می کند که هیچ وجه اشتراکی با 
نظرات آیت اه مرحوم ندارد. به عنوان مثال حرف 
زدن از بســتن تنگه هرمز بــه نوعی هم صدایی با 

کیهان و تندروها بود.
گفتنی است یکی از اولین شخصیت هایی که 
پس از پیروزی انقاب تهدید به بستن تنگه هرمز را 
در سخنان خود مطرح کرد مرحوم آیت اه هاشمی 
رفســنجانی بود، به عنوان نمونه آیت اه هاشمی 
رفســنجانی در خطبه های نماز جمعه 26 مرداد 

1363 گفته بود : هر کشــتی ایرانی که در کانال 
سوئز متوقف شود یک کشتی از باند توطئه گران را 

در تنگه هرمز معطل خواهیم کرد.
هاشمی رفسنجانی 23 مهر 1362 نیز گفته 
بود : اگــر غرب دیوانه شــود با دیــواری از آتش 

توپ های 130 تنگه هرمز را می بندیم.
هاشمی رفسنجانی 6 آذر 1362 نیز گفته بود : 
اگر ابرقدرت ها جنگ را در تنگه هرمز آغاز کنند ما 

جنگ را به قدس خواهیم کشاند.
چنان چه دیده می شــود موضوع بستن تنگه 
هرمز از سوی هاشمی رفسنجانی با ادبیاتی بسیار 
شــدیدتر از آنچه روحانی گفته است بارها مطرح 
شــده بود و ظاهــرا هر چقدر دولــت روحانی در 
رفتار با طرف عهد شــکن منفعل تــر عمل کند از 
نظر اصاح طلبان به مشی سیاسی مرحوم آیت اه 

هاشمی رفسنجانی نزدیک تر است!

عبداه ناصری فعال اصاح طلب:

اوضاع دولت، شلخته و روحانی قرار و مدارها را فراموش کرده است!

پاسخ مدیرمسئول کیهان به بی بی سی در مصاحبه با تسنیم

شریعتمداری:مباهتهکهسندنمیسازد
درمقابلایناسنادچهپاسخیدارید؟! درد و رنج امام علی )ع( از اتحاد دشمنان باطل

 و تفرقه  اصحاب حق
امام علی )ع(: شگفتا! شگفتا! به خدا سوگند، این واقعیت 

قلب انســان را می میراند و دچار غــم و اندوه می کند که 

شــامیان در باطل خود وحدت دارند، و شــما در حق خود 

نهج الباغه- خطبه ۲۷ متفرقید!  

جوان مسیحی در حرم رضوی 
به اسام مشرف شد

یک جوان مسیحی از کشــور ایتالیا در حرم مطهر رضوی به دین 
اسام مشرف شد و با توجه به ارادتی که به حضرت رضا)ع( داشت نام 

رضا را برای خود برگزید. 
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، کارملو کوکو جوان 26 ساله از سیسیل 
ایتالیا با حضور در دفتر مدیریت امور زائران غیر ایرانی آســتان قدس رضوی و 

اقرار شهادتین به دین اسام مشرف شد.
وی انگیزه خود را از اســام آوردن اینگونه بیان کرد: نزدیک محل کار من 
مســجدی قرار داشت که در طول روز صوت اذان از بلندگو در سه نوبت پخش 
می شــد و من باشنیدن این صوت دلنشین بسیار حال خوبی داشتم و به نوعی 

به این صدا وابستگی خاصی پیدا کرده بودم.
وی افزود: با چندین نفر از مســلمانان که در این مسجد نماز می خواندند 
آشنا شدم، اما با این حال هیچ اطاعی از جزئیات دین و اعتقادات آنها نداشتم.
این جوان تازه مسلمان ادامه داد: سال گذشته در سانحه تصادف رانندگی 
دچار ضربه مغزی شــده و به کما رفتم به طوری که پزشکان از بازگشت مجدد 
من به زندگی قطع امید کردند. یکی از دوســتان مســلمانم بعد از قطع امید 
پزشکان از زنده ماندنم روز ها در کنار تخت من حضور داشت و برای من قرآن 

تاوت می کرد.
این جوان تازه مســلمان افزود: در عالم رویا این صوت دلنشین آرام بخش 
قلب من بود و حس خوشــایندی در من ایجاد می کرد. بعد از چند روز که به 

هوش آمدم تمام پزشکان این اتفاق را یک معجزه الهی می دانستند.
وی گفــت: بعد از بهبود یافتن، زندگی ام تغییــر کرد به گونه ای که عاقه 
بســیاری داشتم تا قرآن گوش دهم؛ بنابراین ناخواسته در مسیری قرار گرفتم 
که تمایلی به بازگشــت از آن نداشتم، اما با این شــرایط اصا به دنبال تغییر 

دین نبودم.
رضا ادامه داد: ارتباطم را با دوســتان مسلمانم بیشتر کردم تا اطاعاتم را 
نســبت به این دین افزایش دهم و باور داشــتم راهی که انتخاب کرده ام من را 

به آرامش می رساند.
این جوان تازه مسلمان در رابطه با انتخاب این مکان مقدس برای مسلمان 
شــدن نیز گفت: تصمیم گرفتم به همراه یکی از دوستانم به مشهد بیایم و از 
نزدیک با اسام و مسلمانان آشنا شوم و با حضور در این حرم آرامشم دو چندان 

شد و مسلمان شدم.
افتتاح نخستین پارک فناوری سامت کشور 

در اصفهان
نخستین پارک علم و فناوری سامت کشور با هدف تبدیل ایده های 
نو به ثروت و ایجاد بســتر مناسب برای نخبگان جوان با حضور معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری در اصفهان افتتاح شد. 
به گزارش ایرنا، این مجموعه نخســتین پارک فناوری سامت کشور است 
که برای حضور نخبگان جوان در رشــته های مختلف حوزه ســامت و در قالب 

مؤسسه های شتاب دهنده و مراکز رشد راه اندازی شد.
پارک فناوری سامت اصفهان دارای 10 خوشه فناوری در زمینه های پزشکی، 
تجهیزات پزشکی، مواد جدید نانو، دندانپزشکی، فناوری های نوین، زیست فناوری، 

ژنتیک، گیاهان دارویی، داروسازی و طب سنتی است.
پارک علم و فناوری ســامت اصفهان در فضایی به وسعت 21 هکتار ایجاد 

شده و در زمان حاضر حدود 40 شرکت دانش بنیان در آن مستقر است.
اعتبار هزینه شــده برای راه اندازی و تجهیز این پارک تا کنون 250 میلیارد 

ریال اعام شده است.
مجــوز موافقت اصولی این پارک فناوری، فروردین امســال توســط وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد.
هشت هسته فناور در مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی و بیش از 20 هسته 

فناور در مرکز رشد دانشگاه اصفهان فعال است.
اصفهان با حدود 170 دانشــگاه و موسسه آموزش عالی و حدود 250 هزار 

دانشجو دومین استان دانشگاهی کشور است.

اخیراً مســتندی با عنوان »بهتان بــرای حفظ نظام« از 
شــبکه بی بی سی فارسی منتشر شده که ادعاهایی را متوجه 
برخی شــخصیت های سیاســی کشــور مطرح کرده است. 
بی  بی سی در این مستند کوشیده تا این گونه القا کند که برخی 
شــخصیت ها و نهادهای مطرح نظام جمهوری اسامی برای 
کنار زدن  مخالفان به بهتان و تهمت متوسل شده و این عمل 
را به  اســتناد به یک روایت شرعی توجیه می کنند؛ حسین 
شــریعتمداری یکی از مخاطبان جدی این مســتند است. 
خبرگزاری تسنیم در این باره گفت وگویی را با مدیرمسئول 

کیهان انجام داده که متن کامل آن به  شرح زیر است:
تسنیم: اخیراً مستندی با عنوان »بهتان برای حفظ 
نظام« در بی بی سی فارسی پخش شد که ادعا می کرد، 
نظام برای مقابله با مخالفان خود به مباهته متوســل 
می شــود، در ابتدا می خواستم که بفرمایید تفسیر و 

برداشت شما از روایت مباهته چیست؟
شریعتمداری : در این باره، باید فقها نظر بدهند اما تا جایی 
که ما شــنیدیم مباهته از بهت است یعنی، باید طوری مستند 
و مســتدل برخورد کنی که طرف مبهوت شــود. نمونه ای که 
در قرآن برای بهت  اشــاره شــده، همان آیه شریفه قرآن درباره 
محاجه حضرت ابراهیم با نمرود اســت، وقتــی کار به محاجه 
ْمِس ِمَن الَْمْشِرِق َفأِْت بَِها ِمَن  می رســد، می فرماید، »یَأْتِی بِالَشّ
الِِمیَن« یعنی  الَْمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذی َکَفــَر َواَهّ َایَْهِدی الَْقْوَم الَظّ
طوری مستدل و مستند محاجه می کند که طرف مقابل در بهت 
و حیــرت فرو می رود و این معنی مباهته اســت اما این آقایان 
امثال آقای کدیور یا مهاجرانی در حد و اندازه مباهته نیستند که 

استدال بهت برانگیز درباره آنها موضوعیت داشته باشد.
البته من نام آن فیلم را مستند نمی گذارم چون مستند 
یعنی اســناد و شــواهد غیرقابل انکار، که در این فیلم وجود 
نداشــت. این که عده ای تاش ناشــیانه برای پوشش دادن 
جنایت ها و خیانت های خود و مخدوش کردن آنها داشــته 
باشند، اسمش مستند نیست. من این فیلم یا کلیپ را دیدم؛ 
به  نظرم خیلی عادی بود و هســت چراکه نباید به هیچ وجه 
انتظار داشته باشیم که ضدانقاب در مقابل ما ساکت بنشیند 
آنها همه توانشــان را به کار می گیرند و همه ظرفیتشــان در 
همین حرف هاست که همراه با فحاشی و دروغ است به  نظرم 

اصل آن فیلم چیز مهمی نبود.
تسنیم: شما فکر می کنید این مستند یا به تعبیر 
شما کلیپ، تراوش ذهنی امثال آقای باستانی یا کدیور 
است یا اینکه عده ای پشت پرده آن را طراحی و به نام 

ایشان منتشر کرده اند؟
شریعتمداری: کسانی که در این کلیپ، از آنها اسم برده 
و به آنها اســتناد شده تقریباً همه افراد دم دستی هستند اما 
من ترجیح می دهم درباره آن بخشی که به بنده مرتبط است 
توضیح بدهم چراکه مشت نمونه خروار است و بقیه موارد هم 

مثل موردی است که درباره من گفته شده است.
تسنیم: آقای سروش یک نقلی کردند از جلسه شما 
و آقای مهاجرانی، که شما در پاسخ به آقای مهاجرانی 
درباره اظهاراتتان درباره آقای سروش به روایت یا آیه 
مباهته استناد و رفتار خود را این گونه توجیه کرده اید. 
اصاً شما چنین جلسه ای با ایشان داشته اید؟ و آیا این 

نقل قول درست است؟
شریعتمداری: آقای مهاجرانی همیشه نسبت به مسائلی 
که ما از ایشان می دانستیم یک نگرانی داشت و اصاً جرئت 
این را نداشــت که بیاید چنین حرف هایی بزند، ضمن اینکه 
روابط من با آقای مهاجرانی، یک رابطه دوستانه نبود که من 
بخواهم به ایشان چنین حرفی را بزنم یا اینکه ما به هم اعتماد 

داشته باشیم و درباره این مورد این طور با هم صحبت کنیم.

تســنیم: خب، اگر نقل قول آقای ســروش از 
مهاجرانی درست نیست شما بفرمایید که اصل ماجرا 

چه بوده است.
شــریعتمداری: اما اصل ماجرا. مرحــوم طبری بعد از 
اینکه شــروع کرد همزمان امپریالیزم و مارکسیسم را نقد 
کردن، آمریکایی ها آمدند یک گزارشی تهیه کردند و گفتند 
»در ایران آمپولی ســاختند و به طبری تزریق کردند و این 
حرف های اخیر طبری به خاطر این آمپول اســت«. من این 
حرف را به احســان طبری گفتم، ایشان در جواب گفتند، 
»اواً، اگر این ادعا درســت اســت که ایران می تواند چنین 
آمپولی بسازد، چطور می گوید جمهوری اسامی عقب افتاده 
اســت؟ و ثانیاً اینکه، بر فرض که به من آمپول زده اند، اصًا 
من را هیپنوتیزم کرده اند؛ من برای مطالبم ســند می آورم 
سند که با آمپول ساخته نمی شود«. من درباره آقای سروش 
هرچه گفته و نوشته ام مستند است. فرض که به  قول ایشان 
مباهته است، برای اســناد چه پاسخی دارند؟ وقتی چنین 
اســنادی هست چه  نیازی به مباهته است؟ این )با  اشاره به 
یک پوشــه بزرگ( پرونده آقای سروش در کیهان است که 
کامًا مستند اســت. ما همه این اسناد را اینجا جمع آوری 
کرده ایم. شبیه به این پرونده برای آقای مهاجرانی نیز هست 
تقریباً یک ســوم این اسناد برای آقای باستانی هست که در 

اختیار داریم.

تسنیم: شما این اسناد را برای کار رسانه ای اینجا 
نگهداری می کنید؟

شــریعتمداری: بله برای کار رسانه ای مان نگه می داریم. 
وقتی می خواهیم مطلبی بنویســیم به این اســناد مراجعه 

می کنیم.
تسنیم: شما به آقای ســروش گفتید، جاسوس، 

سندتان چیست؟
شریعتمداری: آقای سروش در سفر به آلمان در شورای 

روابط خارجی سخنرانی کرد. 
چون اعام شــده بود که قرار 
ایشان ســخنرانی کند،  است 
جمع محدودی در آلمان برای 
سخنرانی ایشــان آمده بودند. 
آقــای دکتر محمد کیارشــی 
یک زمانی سفیر ما در اتریش 
بودنــد در آن زمــان نماینده 
اسامی  جمهوری  خبرگزاری 
در آلمان بودند. کیارشــی بعد 
از اینکه مطلع می شــود برای 
شــرکت در این جلسه حاضر 
می شــود. مدیر آن نشســت 
حالی   در  می کند؛  عذرخواهی 
که او فرد شناخته شده ای بود 
و بارهــا در تلویزیون آلمان و 
اتریش مصاحبه داشت. با وجود 
اینکه ایشــان را می شناختند، 
می گوینــد که آقای ســروش 

تأکید کردند که هیچ ایرانی نباید در جلســه حضور داشــته 
باشند. آقای کیارشی این خبر را گزارش می کند، ما این خبر 
را در روزنامه منتشر کردیم؛ از آقای سروش پرسیدیم »شما 
می خواستید برای آنها چی بگویید که تأکید کردید که هیچ 
ایرانی نباید حضور داشته باشد؟«، آقای سروش یک جوابیه به 

ما دادند و اصل ماجرا را هم تکذیب نکردند.
مــا می گوییم ایــن گزارش آقای کیارشــی اســت در 
خبرگزاری ایرنا. خب، این مســتند است. سندش هست. هم 
گزارش مدیر جلسه هست. هم مدیر آن نشست و هم سندش 
هست. از آن نشست هیچ چیزی بیرون ندادند تا اینکه تقریباً 
چند ماه که گذشت مطالبی بیرون دادند. خود شورای روابط 
خارجی آلمان یک تیکه هایی از آن نشست را در نشریه ای که 

با عنوان حکمت در آلمان چاپ می شود، منتشر کرد. برخی 
از آنها در تلویزیون و شبکه یک آلمان آمد درباره آن صحبت 
کردند؛ بحثشان این بود که باید اعتقادات جمهوری اسامی 
ایران را به چالش کشــید و اصلی ترین مشکل ما با جمهوری 
اســامی - این حرف سروش است که می گوید- اصلی ترین 
مشــکل ما با جمهوری اســامی وایت  فقیه است که مورد 
قبول مردم اســت. خب این عین حرف آقای سروش است. 
ایشان چه چیزی را تکذیب می کند؟ خب، فرض کنید ما را 
هیپنوتیزم کردند، به ما آمپول زدند شما این اسناد را چگونه 

می خواهید تکذیب کنید؟
 بعد یک مدتی یک گزارشی آمد که آقای سروش و چند 
نفر دیگر از یک مرکــز آمریکایی پول گرفتند. یعنی به آنها 
کمک مالی کردند تا اینکه سیاه نمایی کنند و مبانی اعتقادی 
جمهوری اسامی ایران را به چالش کشیده و زیر سؤال ببرند. 
ما این خبر را منتشــر کردیم. عین متن آن گزارش را هم به 

زبان انگلیسی در روزنامه مان آوردیم. 
آقای سروش پول گرفته بود، آقای شمس الواعظین گرفته 
بود، ابراهیم نبوی گرفته بــود، جایی پور گرفته بود، کدیور 
گرفته بود. ما اســامی اینها را اعام کردیم بعد پرسیدیم چرا 
پول گرفته اید؟ آقای سروش گفتند، این »Award«)جایزه 
بوده( اما ما، گفتیم در ســند آمده است که این grant است 

.Award نه

ابراهیم نبوی آمد کیهان. مرحوم شایان فر هم بودند؛ گفت 
من به سروش گفتم ما که پول را گرفتیم هم من گرفتم، هم 
جایی پور گرفته، هم شمس الواعظین و هم تو. چرا می گویی 
»Award« که اینها بگویند  grant  بوده. ما همین مطلب 
آقای نبوی را در کیهان منتشــر کردیم و فردای آن روز همه 
نشریات داخلی و خارجی  از BBC فارسی تا صدای آمریکا 
و رادیو آمریکا تا نشریات داخلی زنجیره ای همه هجوم کردند 
به ما. من همان موقع هم گفتم این سند است و این سند تا 
همین اان هم که من صحبت 
می کنم در آن سایت آمریکایی 
موجود اســت؛ همه می توانند 
بروند ببینند. حــرف من این 
بود خــب چرا دو خط این ادعا 
گفتم  نمی کنید؟  تکذیــب  را 
شما دو خط تکذیب کنید من 
در کیهان تیتر یک می زنم اما 
حاضر نشــدند تکذیب کنند. 
خب، این اســناد که با آمپول 
و مباهته درســت نمی شــود. 
آقای ســروش و کدیور شــما 
پول گرفته اید علیه وطنتان کار 
کنید؟ من نمی دانم این حرف را 
آقای مهاجرانی به سروش گفته 
یــا نه اما آقــای مهاجرانی اگر 
گفته باشــی که بعید می دانم، 
می دانــی که من خیلی چیزها 

را می دانم.
تسنیم: شما درباره آقای مهاجرانی چه می دانید که 

نمی خواهید  بگویید؟
شریعتمداری: بماند. خودش می داند. همان علت هایی که 

باعث شد، ایشان فرار کند.
تسنیم: شما  اشاره ای داشتید به گزارشی از شورای 
روابط خارجی آمریکا درباره آقای ســروش. توضیح 

می دهید که محتوای این گزارش چه بوده است؟
شریعتمداری: شورای روابط خارجی آمریکا یک گزارشی 
تهیه می کند توســط خانم شــیرین هانتر، در این گزارش 
می گوید یکی از راه های مقابله با دیدگاه های اسامی شیعیان 
این است که ما از دیدگاه های مخالفان حمایت و نظراتشان را 
منعکس کنیم. شورای روابط خارجی آمریکا، 6 میلیون دار 

برای ترجمه آن دســته از کتاب های آقای سروش که علیه 
اسام، شــیعه و نظام جمهوری اسامی نوشته شده به زبان 
عربی و انگلیسی در نظر گرفته است و این هم سندش موجود 
اســت. آقای سروش چه پاسخی برای این اسناد دارید؟ آقای 
سروش ما که از لفظ جاسوس برای شما استفاده نکردیم اما 
خودت این اسناد را یک بار بخوان و ببین که جاسوس نیستی؟ 
این چه حرفی اســت که می گویی، من بدون اینکه مشکل 
وجدانی داشته باشم این حرف را می زنم. آقای سروش شعور 
مردم را با خودتان مقایسه نکنید؟ آقای سروش می گوید که 
من اسرار سری ندارم؟ آقای سروش با بچه که طرف نیستی. 
از شــما اسرار سری نمی خواهند چون شــما در حد و قواره 
این نیستی که اطاعات ســری داشته باشی. از شما همین 
کارهایــی را می خواهند که داری انجام می دهی. می خواهند 
که نبوت، امامت و ارزش های اســامی را زیر سؤال ببری که 

داری، می بری.
آقای ســروش رفتند، پیش مرحوم هاشمی رفسنجانی. 
من امیدوار هســتم که فرزندان مرحوم هاشمی رفسنجانی 
حتماً این بخش از خاطرات ایشان را منتشر کنند چون آقای 
هاشمی یکی از ویژگی هایی که داشت این بود که خاطراتش 
را می نوشــت. آقای ســروش به مرحوم هاشمی رفسنجانی 
مراجعه کرد و به ایشان گفت، به فانی بگو به ما کاری نداشته 
باشــد. مرحوم هاشمی می گوید من مطالب فانی را دیده ام؛ 

سند دارد شما اگر درست نیست خب تکذیب کنید.
آقای سروش! من عرضم را تکرار می کنم؛ فرض کنید که 
به من آمپــول زده اند؛ نه اصاً من را هیپنوتیزم کرده اند چه 

پاسخی برای این  اسناد دارید؟
یک قاعده حقوقی در همه دنیا هســت که در اسام هم 
آمده اســت؛ البینهً علی المدعی. دلیــل باید از طرف مدعی 
مطرح شود. خب شما می گویید، شریعتمداری گفته سروش 
چنین و چنان اســت؛ خب، گفته ام این هم سندش. شما که 

ادعا می کنید ما مباهته می کنیم چه سندی دارید؟
تسنیم: شما  اشاره کردید که آن فیلم »بهتان برای 
حفظ نظام« کار آقای باستانی نبوده است و شما اسنادی 

از ارتباط باستانی با عناصر بیرون کشور دارید؟
شریعتمداری: آقای باستانی در حد و قواره این نیست که 
بتواند آن فیلم خیلی عادی را هم تولید کند. یکی از کارهای 
آقای حسین باســتانی و دوستانشان که برخی از آنها اکنون 
پناهنده شده اند، در دفتر آقای خاتمی، این بود که ایشان یک 
بولتن تهیه می کرد، یک نسخه به آقای خاتمی و یک نسخه 
هم به مســعود بهنود می داد. خب حاا کاری ندارم که آقای 
خاتمی ممکن بود آن  را به معاونین خود هم بدهد اما ایشان 
دو نســخه تهیه می کرد. وظیفه ای که بهنود به باستانی داده 
بود این بود که باســتانی طوری فضا را ترسیم کند که آقای 
خاتمی تصور کند که کل کشور علیه او بسیج شده اند. اینکه 
آقــای خاتمی می گفت، هر 9 روز یــک بحران داریم حاصل 
تأثیر بولتن های سفارشی باستانی بود. من همین موضوع را 
نوشتم این مباهته است؟ آقای باستانی! من گفته بودم شما 
با انگلیس در ارتباط هستی، این مباهته است؟ شما اان در 
انگلیس نیستی؟ برای اثبات نظر کیهان چه سندی بااتر از 
اینکه هم اکنون تو در انگلیس هستی و برای آنها کار می کنی؟

تسنیم: درباره آقای مهاجرانی چطور؟
شــریعتمداری: درباره ایشان هم دقیقاً همین طور است. 
ما نســبت به ارتباطات آقای مهاجرانی با عربستان سعودی 
مشــکوک بودیم و  به خودش هم گفتیم. این مباهته است 
یا سند؟ شما عربستان و جنادریه نرفتی؟ میهمان سعودی ها 
نبودی؟ بورسیه فرزندت را سفارت عربستان در انگلیس تأمین 
نکرد؟ آقای مهاجرانی نمی دانم آن حرف را به آقای ســروش 
گفته ای یا نه که بعید می دانم چون خودت می دانی، ما هرچه 

گفتیم شد نه اینکه مباهته کرده ایم.
تســنیم: فکر می کنید خود BBC که خیلی ها 
معتقدند سلطان تهمت زدن است چرا فکر می کنید 
خود آقای کدیور و مهاجرانی این ها که در بهتان زدن به 
 نظام این قدر ید طوایی دارد، می گویند که با مخالفان 

انقاب و نظام به مباهته متوسل می شوند؟
شریعتمداری: امثال آقای کدیور یا  اشکوری و باستانی که 
نان مفت نمی خورند؟ باید برای صاحب خانه کار کنند اما من 
تأکید می کنم وقتی سند هست هیچ نیازی به مباهته نیست. 
اما رســانه های ضدانقاب خارجی مثل BBC خودشان هم 
اذعان دارند چون غیر از همین موارد دم دســتی دروغ، چیز 
دیگری برای ارائه نــدارد؟ رادیو زمانه هم همین طور. یا یورو 
نیوز که برای اخبار اروپا تأسیس شده بخش فارسی تأسیس 

کرد اما این رسانه هم مثل BBC چیزی برای گفتن ندارد.
فــرض بگیرید که اان BBC یــا VOA بخواهد خبر 
بدهد؛ چه چیز باید بگوید؟! بگوید در یمن چه خبر اســت؟ 
از سوریه بگوید که بعد از هفت سال اقدام علیه بشار و تاش 
برای حذف او، امروز خودشان هم می گویند که بشار ماندنی 
اســت؟ از توطئه های آمریکا و انگلیس در غرب آسیا بگوید؟ 
بگوید که خانم رایس هزینه های انجام شده در غرب آسیا را 
به درد زایمان تشــبیه می کرد خب بگوید که غرب آسیا چه 

زاییده اســت؟ به ماجرای پاریس باید بپردازند؟ به قول آقای 
ترامــپ هفت میلیارد هزینه کردند اما امروز باید مخفیانه در 

عراق تردد کنند از این اخبار بگویند؟
تســنیم: برخی معتقدند که ناکارآمدی رسانه ای 
در بی بی سی فارسی موجب روی کار آمدن یک کانال 
تلگرامی ضدانقاب و شبکه تلویزیونی ماهواره ای شده 
است؟ یعنی به تعبیر برخی، بی بی سی تکثیر شده است 

شما این تحلیل را قبول دارید؟
شریعتمداری: کانال آمد نیوز که می گویند برای آقای زم 
است درست نیست. زم تابلوست خودش هم می داند که کانال 
برای چه کسی است و چگونه اداره می شود؛ روح اه زم که آدم 
این حرف ها نیست چند کلمه که حرف می زند، باید ری ست 
شود. آقای منوشــه امیر، یهودی  ایرانی تبار که مدت ها قبل 
مدیر رادیو اسرائیل بود این کانال را مدیریت می کند. یا درباره 
تلویزیون اینترنشنال. این شبکه را هم آقای رمضان پور معاون 
آقای مهاجرانی مدیریت می کند؛ می خواهم به آقای رمضان پور 
بگویم واقعاً زشت نیست؟ از همین دوستان ناجورت که آنجا 
هستند هم خجالت نمی کشی که با این وضعیت آل سعود که 
قاتل خاشقجی است، رفتی عربستان و آنجا دم از دموکراسی 
می زنی؟ می گویی که CNN ایران هستی این قمپزها چیه؟ 
بارها گفته ام کسانی که امضای پیچیده دارند حسابشان خالی 

است.

* آقای باستانی! من گفته بودم شما با انگلیس در ارتباط هستی، این مباهته 
است؟ شما اان در انگلیس نیستی؟ برای اثبات نظر کیهان چه سندی بااتر از 

اینکه هم اکنون تو در انگلیس هستی و برای آنها کار می کنی؟
* آقای سروش به مرحوم هاشمی رفسنجانی مراجعه کرد و به ایشان گفت، به 
فانی بگو به ما کاری نداشته باشد. مرحوم هاشمی می گوید من مطالب فانی 

را دیده ام؛ سند دارد شما اگر درست نیست خب تکذیب کنید.
* ما نسبت به ارتباطات آقای مهاجرانی با عربستان سعودی مشکوک بودیم 
و  به خودش هم گفتیم. این مباهته اســت یا سند؟ شما عربستان و جنادریه 

نرفتی؟
* حسین باستانی در دفتر آقای خاتمی بولتن تهیه می کرد و یک نسخه آن را 

برای کسب تکلیف به انگلیس می فرستاد.
* گفتم شــما دو خط تکذیب کنید من در کیهان تیتر یک می زنم اما حاضر 

نشدند تکذیب کنند. خب، این اسناد که با آمپول و مباهته درست نمی شود.

* آنچه درباره وابســتگی آقای سروش 
گفته و نوشته ام، مستند است و هنگامی 

که سند باشد، نیازی به مباهته نیست.
* آقایان سروش، کدیور، شمس الواعظین 
و جایی پور برای سیاه نمایی علیه انقاب 
از یک مرکز آمریکایی کمک مالی گرفته 
بودند، ما این ســند را همــراه با متن 
انگلیسی آن منتشر کردیم و آنها به جای 

تکذیب سند، به کیهان فحاشی کردند.
* شــورای روابط خارجی آمریکا برای 
به  ترجمه کتاب های ضدشیعی سروش 
زبان های انگلیســی و عربی 6 میلیون 

دار اختصاص داده بود.

رئیس نهــاد نمایندگی مقام معظــم رهبری در 
دانشگاه ها تاکید کرد: مدل توسعه امیرکبیر مبتنی بر 
توان داخل بود و بارها دست رد به دولت های مختلف 

زد.
به گزارش فارس، حجت ااســام والمسلمین مصطفی 
رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
به مناسبت سالگرد شهادت امیرکبیر تاکید کرد: امیرکبیر نامی 
بزرگ در عرصه حکومت داری این کشور است؛ مهمترین پیام 
دوران صدارت او این است که در یک دوره کوتاه می توان کاری 
کرد که تبدیل به یک نماد شد، چیزی شبیه شهید رجایی در 
دوران معاصر خودمان. او ثابت کرد می توان کمتر از چهار سال 
در مصدر امور بود اما الگو شــد، می توان در دورانی کوتاه نام 
نیک از خود به جای گذاشت، به جای اینکه بیست و  چند سال 
در دولت های مختلف بود و آخر هم ژست اپوزویسیون گرفت!

وی در ادامه پیام خود که در صفحه شخصی وی منتشر 
شد، ادامه داد: نکته مهم دیگر درباره امیرکبیر نگاه او به توسعه 
اســت، آنچه در تاریخ آمده نشان می دهد که مدل توسعه او 

نه مانند مدل های وارداتی و تک ساحتی سال های اخیر بلکه 
مدلی بومی و چند وجهی بود.

رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقاب در دانشــگاه ها 
در ادامه تاکید کــرد: مبارزه با ویژه خواری و رانت مزیت مهم 
صدارت او بود. او معتقد نبود »مقداری فساد روغن چرخ توسعه 
است و اگر در ساخت سدی مثا پانصد میلیون اختاس هم 

شده مهم نیست بلکه مهم آن سد است که می ماند.«!
رستمی اعام کرد: مدل توسعه امیرکبیر مبتنی بر توان 
داخل بود و بارها دســت رد به سینه قراردادهای استعماری 

دولت های مختلف زد.
وی افزود: در صدارت امیر، فرهنگ به پای توســعه ذبح 
نشد و  حتی در سخت ترین شرایط هم به جای تساهل با فرق 

ضاله بابیت، مسیر مبارزه با آن ها را دنبال کرد.
نماینده رهبر معظم انقاب در دانشــگاه ها در پایان پیام 
خود اشاره کرد: خاصه اینکه مدل توسعه امیرکبیر به شکلی 
بود که دولت هــای غربی برای دولتش دســت نزدند و هورا 

نکشیدند، بلکه برای قتلش نقشه کشیدند.

حجت ااسام رستمی:
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسامی، از طرح مدل توسعه امیرکبیر مبتنی بر توان داخل بود

تعدادی از نمایندگان برای ساماندهی دســتمزد و پاداش های نجومی 
شرکت های دولتی خبر داد.

حســینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درخصوص بودجه 
شــرکت های دولتی، گفت: مجلس شورای اســامی عمًا به بررسی دو - سوم 
بودجــه ورود نمی کند و بودجه مربوط به شــرکت های دولتی و بانک ها و برخی 

نهادها را مورد بررسی قرار نمی دهد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسامی افزود: اعتبار کلی 
بودجه 1730 هزار میلیارد تومان است که 470 هزار میلیارد آن مربوط به بودجه 
عمومی دولت اســت که در مجلس بررسی می شود و 1230 هزار میلیارد تومان 

آن بودجه شرکت های دولتی است.
وی با  اشــاره بــه افزایش 40 تا 50 درصدی بودجه شــرکت های دولتی در 
ایحه بودجه ســال 98 تصریــح کرد: به دلیل نگرانــی از ورود این اعتبارات به 
هزینه های جاری و پرســنل شــرکت های دولتی، درصدد تهیه طرحی هستیم. 
در صورت تصویب نهایی این طرح، کارکنان شــرکت های دولتی نیز طبق قانون 

اداری و استخدامی کشوری، حقوق و دستمزد دریافت خواهند کرد.
حاجی دلیگانی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر کارکنان شرکت های دولتی 

براساس مصوبات هیئت مدیره شرکت ها، حقوق و پاداش دریافت می کنند.

حاجی دلیگانی مطرح کرد
طرح مجلس برای ساماندهی حقوق 

و پاداش های نجومی شرکت های دولتی
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مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف، 
گفت: مبلغ پیش بینی شده در بودجه 98 برای 
بیمه قالیبافان، ۶۵۰ هزار بافنده را دربرنمی گیرد.

عبداله بهرامی درگفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
بحث بودجه، دولــت برای بیمه قالیبافان و بافندگان 
فرش درسال آینده مبلغ 890 میلیارد تومان در نظر 
گرفته اســت که این رقم می تواند فقط افرادی که از 

مزایای بیمه برخوردارند، پوشش دهد.
به گفته وی در حال حاضر 350 هزار قالیباف تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و اعتبار 890 
میلیارد تومانی پیش بینی شده در واقع سهم دولت بابت 
پرداخت بیمه اجتماعی قالیبافان و بافندگان و شاغان 

صنایع دستی شناسنامه دار است.
مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف 
تصریــح کرد: اینکــه از مبلغ پیشــنهادی دولت در 
بودجه چه میزان در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب 
شــود و مهم تر از آنچه مقدار در ســال 98 اختصاص 
یابد، مهم اســت، چون یکی از مشکاتی که در طول 
سال های گذشته داشتیم این بود که ردیف اعتباری در 
بودجه های سنواتی می آمد و تصویب می شد ولی هنگام 
پرداخت ســهم دولت به تامین اجتماعی، به مشکل 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف:

پول بیمه 650 هزار قالیباف در بودجه 98 تأمین نشده است

برمی خوردیم.بهرامــی عــدم تخصیص مبالغ مصوب 
در بودجه را به زیان بافندگان فرش دانســت و گفت: 
متاســفانه به دلیل عدم تامین اعتبار و عدم تخصیص 
منابع، مشــکات زیادی برای قالیبافان به وجود آمده 
اســت، به نحوی که طی ســال های گذشته با ریزش 
بیش از 150 هزار قالیباف و بافنده فرش روبه رو بودیم.

وی با بیــان اینکه اعتبار پیش بینی شــده تنها 
قالیبافان بیمه شده را پوشش می دهد، اظهار کرد: اگر 
چه مبلغ پیش بینی شــده در بودجه رقم خوبی برای 
بیمه قالیبافان اســت ولی از آن طرف 650 هزار نفر 
بافنده ای که همچنان چشم انتظار پوشش بیمه هستند 
را در برنمی گیرد. از سال 1388 تاکنون وعده کردیم 

که این تعداد بافنــده را بیمه می کنیم ولی علی رغم 
آنکــه قانون مصوب کــرده کل قالیبافان،  بافندگان و 
شاغلین حرف صنایع دستی تحت پوشش بیمه باشند 
هنوز این امر محقق نشــده و بسیاری از بافندگان، رو 
به بازنشستگی می روند، در حالی که از امنیت شغلی و 

اجتماعی و حداقل امکانات برخوردار نیستند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف، 
افزود: عدم تامین اعتبار به امنیت شــغلی و اجتماعی 
بافنــدگان لطمه می زند چون اگــر به هر دلیل بیمه 
قالیبافان قطع شــود قابلیت وصل شدن مجدد را به 
ســختی دارد و حق بسیاری از بافندگان در سال های 

اخیر به این دلیل تضییع شده است.
گفتنی است، در ایحه بودجه سال 1398، دولت 
بودجه مربوط به کمک وزارت کار به شــکل گیری و 
توانمندسازی تعاونی ها را 10 میلیارد تومان پیش بینی 
کرده است. بر اساس آیین نامه اجرایی قانون بیمه های 
اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغان صنایع 
دستی شناسه دار مصوب سال 1388، همه بافندگان 
کشــور می توانند با دریافت گواهی از سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای و تایید ادارات صنعت، معدن و تجارت، 

از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند.  

یک کارشــناس مسائل اقتصادی با انتقاد از 
درخواســت های کاذب برای گسترش محدوده 
برخی مناطــق آزاد کشــور،گفت:تاش برای 
طعمه  مناطق،تنها یک  برخی  محدوده  افزایش 
برای زمین خواری است ونباید با آن موافقت کرد.
علی مصطفی زادگان در گفت وگو با مهر با  اشاره به 
تصویر فعلی مناطق آزاد در کشور گفت: در حال حاضر، 
تصویر مناطق آزاد و نگرش به آن در جهت استفاده از 
ساختارهای این مناطق در کشور، زیر سؤال است چرا 
که مناطق آزاد کشور تاکنون عملکرد موفقی نداشته و 

نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند.
وی گفت: برای مناطق آزاد، ماموریت هایی همچون 
تولید و قرار گرفتن به عنوان دروازه صادرات مدنظر بوده 
است، اما اکنون این مناطق، کریدور واردات شده و این، 

بزرگترین عیبی است که وجود دارد.کارشناس مسائل 
اقتصــادی افزود: در تمامی مناطق آزاد قرار بر این بود 
امکاناتی از قبیل زمین، در اختیار سرمایه گذاران قرار 
گیرد تا به عنوان یک حمایت، تشویقی برای حضور آنها 
در مناطق ویژه و آزاد شود تا به سرمایه گذاری بپردازند، 
اما متاســفانه، آنچه که رخ داده است اینکه عده ای به 
نام یک طرح اقتصادی، هکتارها زمین را دریافت کرده 
و زمین خواری در مناطق آزاد شکل گرفته است؛ و این 
مسئله مبتابه بسیاری از مناطق آزاد کشور شده است.
وی تصریح کرد: مشخصا در منطقه آزاد ماکو، هنوز 
هــم تبعات و آثار ماده 236 که مجلس تصویب کرده، 
مطرح است و درتخلفاتی که به قوه قضائیه ارجاع شده 
نیز این موضوع مطرح شده بود؛ با این اوصاف مسئوان 
این منطقه هم اکنون باز هم خواستار افزایش محدوده 

آن هســتند که به نظر می رسد این یک طعمه است 
و زمین به عنوان وســیله جذب سرمایه گذار، تنها به 
محملی برای رانت و ایجاد فرصت برای فرصت طلبان 

تبدیل شده تا زمین خواری کنند.
مصطفی زادگان گفت: یکی از بزرگ ترین مناطق 
آزادی کــه در محدوده خود، خروجی مثبتی نشــان 
نداده اســت، ماکو است که به جای  اشتغال پایدار، به 
رونــق کوله بری و بازارچه مــرزی روی آورده و چهار 
مجتمع تجاری محل فروش کاای خارجی را به منزله 
 اشتغالزایی دانسته است؛ در حالیکه اینها شغل پایدار 
نبوده و کاذب است.وی تصریح کرد: اگر قرار باشد شغل 
پایداری که در خدمت رشد اقتصادی کشور باشد، ایجاد 
نشــود، اضافه کردن محدوده منطقه آزاد، هیچ ثمری 

نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه وقتی که یک منطقه آزاد مصوب 
می شود، باید زیرساخت های ازم برای آن وجود داشته 
باشد، خاطرنشان کرد: متاســفانه بودجه های دولتی 
برای توسعه مناطق آزاد به میزان کافی تخصیص داده 
نمی شــود و البته مدیریت نیز بــه خوبی ایفای نقش 
نکرده و بــه جای هزینه کرد منابــع محدود مالی در 
توســعه زیرساختها، به ساخت پارک و هتل در عرصه 
و عیان یک پارک اقدام شــده است، در حالی که باید 
زمینه دسترســی مناسب از طریق هوایی و زمینی به 

منطقه نیز وجود داشته باشد.
مصطفــی زادگان معتقــد اســت که بایــد نگاه 
فرصت طلبی از مناطق آزاد برداشــته شده و مجموعه 
مدیریتی مناطق آزاد، تمام تاش خود را در جهت فراهم 

آوردن زیرساختهای توسعه و پیشرفت به کار ببندند.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

افزایش محدوده مناطق آزاد
 طعمه جدید زمین خواران

نتایج یک نظرسنجی از مردم تهران درباره ایحه بودجه 
ســال ۱۳98 نشــان می دهد که 8۱ درصد مردم با تامین 
هزینه های طرح تحول ســامت از منبع مالیات پزشکان 

موافقند.
به گزارش خبرگزاری فارس، به تازگی یکی از مراکز معتبر، یک 
نظرسنجی از مردم تهران درباره ایحه بودجه سال 1398 انجام داده 
اســت.بر این اساس، 40/4 درصد پاسخگویان گفته اند اخبار بودجه 

کل کشور »اصًا« برایشان جذابیت ندارد.
 اخبــار بودجه کل کشــور بــرای 28/8 درصد پاســخگویان 
 در حــد »زیــاد« و بــرای 30/5 درصــد در حد »کــم« جذابیت

 دارد.
46/8 درصد از پاســخگویان از محتوای بودجه سال 1398 که 
دولت به مجلس ارائه کرده است، »اصاً« اطاعی ندارند. 35/5 درصد 
پاسخگویان درحد »کم یا خیلی کم« و 17/7 درصد درحد »خیلی زیاد 

یا زیاد« از محتوای بودجه سال 1398 آگاهی دارند.
بــا توجه به اینکه ســه چهارم بودجه ســال 1398 مربوط به 
شرکت های دولتی است، 89/2 درصد پاسخگویان با بررسی دقیق تر 

این بخش از بودجه از سوی مجلس »موافق« بوده اند.
73/4 درصد پاســخگویان با اخذ مالیات از داان و واســطه ها 
»موافق« بوده اند.81 درصد پاســخگویان با تأمین هزینه های طرح 

تحول سامت از منبع مالیات پزشکان »موافق« بوده اند.
با توجه به اینکه جلســات مجلس شــورای اســامی از رادیو 
فرهنــگ پخش می شــود، 80/9 درصــد پاســخگویان با پخش 
جلســات کمیســیون های مجلس شورای اســامی برای بررسی 
 ایحه بودجه ســال 1398 از صداوســیما در حــد »زیاد« موافق 

هستند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسامی 
گفت: چنانچــه بتوانیم کنترل بر بانک هــا و صادرکنندگان و 
واردکنندگان را تقویت کنیم و جلوی کسانی که به آاف و الوف 
یک شبه رســیده اند، بگیریم، هیچ مشکل اقتصادی در کشور 

نخواهیم داشت.
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در واکنش به ادعای 
برخی مســئوان دولتی که دلیل مشــکات اقتصادی را تحریم  عنوان 
می کنند، اظهار کــرد: اصًا و ابداً این ادعا را قبول ندارم، باید نیروهای 
متعهد و متدین انقابی با اتحاد و وحدت و جلوگیری از ریخت وپاش کار 
را پیش ببریم.وی با تأکید بر این که وضعیت کنونی کشور از دوران جنگ 
بدتر نیست، افزود: اان بهترین وضعیت را در همه امور اقتصادی داریم. 
باید از باندبازی ها جلوگیری به عمل آید. کسانی هستند که گوشت را از 
شــمال وارد می کنند و با قیمت دو تا سه برابر در بازار می فروشند و از 
سوی دیگر، دام زنده را به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می کنند. 

این افراد به میلیاردها تومان پول دست یافته اند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: در همه مسائل 
باید جلوی باندبازها، ســرمایه اندوزان، زراندوزان و اخالگران اقتصادی 
را گرفت و مانند زمان جنگ از نیروهای انقابی اســتفاده کرد. ایران نه 
کمبود مالی دارد و نه این که تحریم می تواند در اقتصاد آن اثرگذار باشد. 

مشکل از عدم همکاری، نبود انسجام و عدم وحدت است.
نــوروزی تاکید کرد: باید وزارت بازرگانــی را احیا کنیم. با این کار 
کنترل در بازار را ایجاد خواهیم کرد. از سوی دیگر چنانچه بتوانیم کنترل 
بانک ها و صادرکنندگان و واردکنندگان را تقویت کنیم و جلوی زراندو 
زان، ســرمایه اندوزان و کسانی را که به آاف و الوف یک شبه رسیده اند 
که یک هزار خانواده هم بیشــتر نیستند بگیریم، هیچ مشکل اقتصادی 

در کشور نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز اعام کرد: برنامه ای برای افزایش 
قیمت گاز نداریم مگر اینکه مجلس ما را به افزایش قیمت مکلف 

کند.
به گزارش خبرگزاری فارس حســن منتظر تربتی در نشست خبری 
که دیروز در شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، درمورد احتمال تغییر نرخ 
گاز در سال آینده گفت: مجلس باید دراین مورد تصمیم بگیرد، شرکت 

گاز برنامه ای برای این موضوع ندارد.
وی درباره عوارض شرکت گاز اظهار کرد: 10 درصد قیمت گاز مربوط 
به عوارض است و از ابتدای سال تا کنون هفت هزار و 300 میلیارد تومان 
به ســازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت کرده ایم. از سال 94 تاکنون نیز 
هزار و 234 میلیارد تومان جهت نوسازی مدارس پرداخت شده که این 
رقم 4 میلیارد نیز بیشــتر از سهم دریافتی بوده است.مدیرعامل شرکت 
ملی گاز درباره مقادیر ارســال گاز به بخش های مختلف گفت: در حال 
حاضر ساانه 37 درصد در نیروگاه ها 25 درصد خانگی، 30 درصد صنعت 

و 4 درصد در بخش CNG، گاز مصرف می شود.
منتظــر تربتی درباره عرضه گاز در بورس انرژی افزود: عرضه گاز در 
بورس در زمینه گازهای فلر مطرح بود و توسط شرکت ملی نفت دنبال 
می شــده است.در ادامه این نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی گاز با 
اشاره به سابقه فعالیت این شرکت گفت: قبل از پیروزی انقاب اسامی، 
تنها هشت شهر به شبکه گازرسانی شهری کشور وصل بود و گازرسانی 
به دیگر شهرها موضوعیت نداشت. با پیروزی انقاب و در طول سال های 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ســوخت گاز، جایگزین نفت سفید شد 

و به دلیل به کارگیری این سیاست روند توسعه گازرسانی شتاب گرفت.
منتظر تربتی با بیان این که تولید گاز در ایران تا سال 1368 شمسی، 
روزانه 35 میلیون مترمکعب بود، اظهار کرد: شناسایی مخازن گازی از سال 
68 به بعد آغاز شــد و طبق ذخایر گاهی ایران و گاهی روسیه نخستین 

کشور دارنده گاز در جهان هستند.
وی ادامه داد: تاکنون هزار و 139 شــهر و 27 هزار روستا گازرسانی 
شــده اند. به طور کلی 97 درصد جمعیت شــهری و 82 درصد جمعیت 

روستایی اکنون زیرپوشش شبکه گازرسانی هستند.
به گفته این مقام مسئول بخش عمده نیاز صنعت گاز اکنون در داخل 
تامین می شــود به طوری که هم اکنون 94 درصد جمعیت کشور اکنون 

از نعمت گاز بهره می برند.
منتظر تربتی همچنین از بومی شدن ماده بودار کننده گاز در کشور 
خبر داد و گفت: اکنون تولید ماده بودارکننده در عسلویه آماده بهره برداری 
است و در آینده نزدیک با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.وی با اشاره 
به تولید این ماده در دیگر کشورها عنوان کرد: در زمینه تولید این ماده 

ایران بعد از فرانسه و روسیه سومین کشور است.

دبیر کل کانون سراسری مرغ تخمگذار از توزیع ۵۰ هزارتن 
نهاده دامی دولتی بین مرغداران خبر داد و گفت: قیمت تمام 
شده تولید نســبت به دو ماه قبل حدود ۲۰ درصد افزایش 

یافته است.
ســید فرزاد طاکش در گفت وگو با مهر با بیان اینکه مشکات 
مربوط به تامین نهاده های دامی هنوز به طور کامل برطرف نشده است، 
گفت: در راســتای بهبود وضعیت تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی 
امور دام ســهمیه ای را به مرغداران اختصاص داده است تا زمانی که 
مسئله ترخیص خوراک دام موجود در کشتی های روی آب حل شود. 
وی افزود: این سهمیه در اختیار اتحادیه سراسری مرغداران میهن 
قرار گرفته و اتحادیه مذکور نیز با هماهنگی اتحادیه های استانی اقدام 

به توزیع آن می کند. 
طاکش با بیان اینکه توزیع این نهاده ها از هفته گذشته آغاز شده 
است، اضافه کرد: مرغداران باید به مراکز مربوطه مراجعه و براساس 
شرایطی که اعام شده نهاده دریافت کنند و در ازای آن نیز تخم مرغ 
تحویل دهند. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه پیش بینی هایی 
نیز باید برای آینده انجام شــود، گفت: در همین زمینه جلساتی در 
سطح مقامات بااتر از وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده و دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی در حال پیگیری این مسئله است تا برای 
آینده صنعت چالشــی پیش نیاید. طاکش با  اشاره به اینکه مشکل 
کشــتی های مانده روی آب، تخصیص ارز است، اضافه کرد: از هفته 
گذشته اعام شده که مشکل این کشتی ها در حال برطرف شدن است 
اما به هرحال باید دید این فرایند چقدر طول می کشــد تا نهاده های 

درون این کشتی ها به دست تولیدکنندگان برسد. 
وی قیمت هرکیلوگرم ســویا را در حــال حاضر برای تحویل به 
مرغــدار بین 2800 تا 2900 تومان اعام کــرد و ادامه داد: قیمت 
هرکیلوگرم ذرت نیز 1500 تومان اســت. طاکش میانگین قیمت 
هرکیلوگــرم تخم مرغ را درب مرغداری بین 6800 تا 6900 تومان 
اعام کرد و گفت: قیمت تخم مرغ بســتگی به عرضه و تقاضا دارد و 
درحالی که قیمت تمام شده تولید این محصول نسبت به دو ماه قبل 
حدود 20 درصد افزایش یافته قیمت آن در بازار تغییری نکرده چرا 

که تقاضا برای آن کم است. 
وی قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم تخم مرغ را هم اکنون باای 
7000 تومان عنوان و اضافه کرد: قیمت هر عدد تخم مرغ در مغازه های 
سطح شهر حدود 600 تا 700 تومان است که این نرخ منطقی است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
جلوی مفسدان را بگیریم 

مشکات اقتصادی حل می شود

مدیرعامل شرکت ملی گاز:
برنامه ای برای افزایش

 قیمت گاز نداریم

یک مسئول خبر داد
توزیع ۵۰ هزارتن نهاده

 به نرخ دولتی میان مرغداران

رانندگان خودروهای ســنگین ناوگان حمل ونقل بین 
شهری، دیروز برای چندمین بار خواستار تعیین زمان دقیق 

تحویل خودروهای خود از این شرکت خودروسازی شدند.
به گزارش خبرگزاری فــارس تعدادی از رانندگان خودروهای 
ســنگین ناوگان حمل ونقل بین شهری که در طرح پیش فروش 
و نوســازی ناوگان فرســوده در سال 95 شرکت کرده و با گذشت 
بیش از 18 ماه تاخیــر، هنوز موفق به تحویل گرفتن خودرو های 
ولوو از شــرکت سایپا دیزل نشده اند، به این خودروسازی اعتراض 
 کردند و خواســتار مشخص شــدن زمان تحویل خودروهای خود

 شدند.
عبــاس علیزاده، یکی از این افراد، اظهار کرد: پس از 2 ســال 
در باتکلیفی به ســر می برند و هنوز معلوم نیســت که چه زمانی 

خودروهای خود را از این خودروساز تحویل بگیرند.
به گفته برخی از این رانندگان، آذرماه ســال 1395 با اسقاط 
خودروهــای خود در طرح نوســازی ناوگان فرســوده حمل ونقل 
جاده ای کشــور شرکت کرده اند  و براساس قرارداد، شرکت مذکور 
باید در اردیبهشت ماه سال 96 این خودروها را به مشتریان تحویل 

می داده است.
این رانندگان با بیان اینکه به علت شرکت در طرح ساماندهی 
و تعویض خودروهای فرســوده مجبور به اسقاط خودرو قبلی خود 
بوده اند و نه تنها حدود 2 ســال است که به علت نداشتن خودرو 
بیکار شده اند، بلکه خودروسازی سایپا دیزل هم هیچ پاسخ مشخصی 

به آنها نمی  دهد.
پیش از این مجید مدنی قائم مقام ســایپا دیزل به فارس اعام 
کرده بود که هزار و 200 خودرو از حدود 3 هزار خودرویی که قرار 

بوده در این طرح تحویل مشتریان شود، تحویل شده است.
وی همچنیــن بیان داشــت از روز دوم دی مــاه 97، تحویل 
شــماره شاســی به 61 نفر را آغاز کرده ایم و هر چند روز یک بار 
تعداد دیگری شماره شاسی به مشتریان اعام و در مجموع ظرف  
هفته های اخیر شماره شاسی به 430 مشتری اعام خواهد شد که 
مشــتریان با دریافت این شماره ها می توانند برای دریافت وام خود 

از بانک اقدام کنند.

در اعتراض به باتکلیفی دو ساله
انتقاد خریداران خودروهای سنگین 

از یک شرکت خودروسازی

نتایج یک نظرسنجی نشان داد
هزینه طرح تحول سامت

 از مالیات پزشکان تأمین شود

بعــد از افزایش قیمت برخــی محصوات 
ایران خودرو، شرکت ســایپا هم افزایش ۳۰ تا 
8۶ درصدی را بر قیمت برخی خودروهای خود 

اعمال کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به دنبال صدور مجوز 
افزایش قیمت انواع خودروها توســط دولت، لیســت 
جدید قیمت انواع محصوات سایپا اعام شد. براساس 
این لیست افزایش قیمت ها در محصوات سایپا برای 
تعهدات قبل از دیماه از 30 تا 87 درصد تعیین شــده 
است.بر اساس نرخ های جدید، قیمت انواع پراید حدود 
30 میلیون تومان تعیین شــده اســت. بر این اساس، 
پراید SE131 که پیش از این 22 میلیون و 709 هزار 
تومان فروخته میشد، با 30 درصد افزایش، 29 میلیون 
 SE132 .و 525 هزار تومان قیمت گذاری شــده است
نیز با همین درصد افزایش معادل 28 میلیون و 765 

هزار تومان قیمت گذاری شد.
عاوه بر این خودرو تیبا هم با افزایش 30 درصدی 

روبرو گردید به طوری که مدل SX بیش از 35 میلیون 
و 700 هزار تومان و مدل SX پایه گازسوز بیش از 37 

میلیون و 700 هزار تومان قیمت خورد.
در این بین برخی مدل های ساینا و آریو با افزایش 
50 درصدی قیمت مواجه شدند و چانگان هم با افزایش 

60 درصدی، 120 میلیون تومان شد.
اما بیشترین افزایش قیمت مربوط به سراتو است که 
مدل 2000 آپشنال با بیش از 73درصد افزایش به 196 
میلیون تومان رسید و مدل 1600 آپشنال هم با 87/6 

درصد افزایش 176 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
قیمت های اعامی در مورد خودروهای تعهد شده از 
تاریخ 1 شهریور تا 30 آذر اعمال می شود و برای تعهدات 
بعدی بر اســاس 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار 
منظور خواهد شد. درخصوص خودروهایی که مشمول 
قیمت گذاری نمی شوند نیز افزایش قیمت بر اساس 5 
درصد کمتر از قیمت حاشــیه بازار از تاریخ 1 شهریور 

اعمال می شود.

قیمت های جدید پارس خودرو
 همزمان با اعام قیمــت های جدید محصوات 
سایپا، پارس خودرو نیز لیست جدید قیمت های خود 
را اعام کرد.براساس لیست جدید شرکت پارس خودرو 
قیمت پارس تندر از 48 میلیون و 260 هزار تومان به 

84 میلیون و 200 تومان رسیده است.
همچنین قیمت ساندرو اتوماتیک 110میلیون 400 
هزار تومان، ساندرو استپ وی دنده ای 103 میلیون و 
100 تومان و ساندرو استپ وی اتوماتیک 122 میلیون 

و 700 هزار تومان تعیین شده است.
عــاوه براین قیمت برلیانــسH230  دنده ای از 
43 میلیــون و 600 هزار تومان به 64 میلیون و 200 
تومان و قیمت برلیانس H 330 دنده ای از 54 میلیون 
و 800 هــزار تومان به 89 میلیون و 500 هزار تومان 

رسیده است.
گفتنی است از سه ماه پیش قرار بود ستاد تنظیم 
بازار قیمت های جدید خودروهای زیر 45 میلیون تومان 

را اعام کند.  در نهایت، هفته گذشته قیمت های جدید 
خودروهای مذکور توسط شرکت ایران خودرو اعام شد 
که حاکی از افزایش بیش از 10 میلیونی در هریک از 
خودروهــا بود. البته پیش از این هم در اوایل دی ماه، 
ایــران خودرو قیمت پنج محصول خود را از 20 تا 40 
میلیون تومان افزایش داده بود. حاا سایپا هم بافاصله 
افزایش قیمت های خود را اعمال کرد تا از قافله گران 

کردن خودروها عقب نماند.
این افزایــش قیمت ها به بهانه نوســانات ارزی و 
افزایش هزینه واردات قطعات و همچنین مشــکات 
تحریمی صورت گرفته است به طوری که پیش از این 
خودروســازان اعام میکردند قادر به تأمین قطعات و 
انجام تعهدات خود به خریداران نیستند، اما ظاهرا بعد 
از چراغ سبز دولت و تصویب گرانی خودرو این مشکات 
ناگهان رفع شــده است و اکنون هم قطعه دارند و هم 
مشکل تحریم ها مطرح نیست و خودروسازان میتوانند 

به تعهداتشان عمل کنند!

با افزایش ۳۰ تا 8۶ درصدی
قیمت جدید انواع محصوات سایپا اعام شد

دستگاه های  فروشــندگان  رئیس  اتحادیه 
صوتی، تصویری و تلفن همراه گفت: حدود ۶۰۰ 
هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی 

به زودی از توقیف آزاد و وارد بازار می شود. 
به گزارش ایسنا، ابراهیم درستی، درباره وضعیت 
گوشــی های تلفن همراه وارداتی بــا ارز دولتی اظهار 
کرد: حدود 130 هزار دســتگاه تلفن همراه در توقیف 
دادســتانی اســت و حدود 500هزار دستگاه دیگر در 
انبار های گمرگ دپو شــده که تعــدادی از آنها با ارز 
4200 تومانی وارد شده و برخی دیگر نیز قبل از اباغ 
ایــن مصوبه دولتی و با ارز ارزان تر یعنی با نرخ 3700 
تومانی پارسال وارد شده اند، اما هنوز توقیف هستند و 

به زودی آزاد می شود.
وی افــزود: اگر نرخ ارز در بازار که اخیرا نوســان 
کمتری پیدا کرده، ثبات بیشــتری داشــته باشد و به 
اندازه کافی برای واردات تامین شــود، قیمت گوشی 
تلفن همراه ارزان تر شــده و بــازار آن کنترل خواهد 
شــد، اما چیزی که مسلم است اینکه از ابتدای امسال 
تاکنون 25 تا 30 درصد از نیاز بازار، وارد شده و پیش 

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه:

600 هزار گوشی توقیفی به زودی عرضه می شود

از این هم که واردات مسافری تلفن همراه به این صنف 
کمک می کرد، طی 10 روز اخیر سایت نیما برای واردات 

مسافری بسته شده است.

رئیس  اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی، 
تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه به دلیل باا بودن 
قیمت ها تقاضا برای خرید تلفن همراه کاهش پیدا کرده 

است، گفت: اگر قانون به درستی اجرا شود و رفتار های 
ســلیقه ای را کنار بگذاریم، بسیاری از مشکات حل 
می شــود. این در حالی اســت که بسیاری از کاا های 
وارداتی توقیف شــده از مد افتاده اند، اما همچنان در 
گمرگ هستند و ترخیص نشده اند. به عنوان مثال پارچه 
یک کاای فصلی است و برخی از لوازم الکترونیکی تاریخ 
مصرف دارند، بنابراین باید در این زمینه مشــکات با 
سرعت بیشتری حل و فصل شده و کاا ها ترخیص شوند 
که البته در تیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نگاه بهتری در این زمینه وجود دارد.
درستی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا بازار 
تلفن همراه تا این حد با نوســان قیمت مواجه شــده 
است، اظهار کرد: نباید همه مشکات را به گردن اصناف 
انداخت، چرا که به عنوان مثال واردات تلفن همراه به 
صورت مسافری که تا 10 روز پیش انجام می شد، با ارز 
آزاد صورت می گرفت و نرخ آن طی ماه های گذشته هر 
روز و هر هفته تغییر می کرد، اما با وجود این مشکات 
ممکن اســت یک یا چند فروشنده سوءاستفاده کنند 

که با آنها برخورد می شود.

پس از انتشــار خبری با عنوان »رکوردشــکنی 
دولــت در هدر دادن گازهای همراه نفت« در تاریخ 
97/10/16، روابط عمومــی وزارت نفت جوابیه ای 

ارسال نموده است.
در نامه وزارت نفت آمده است:

ضمن تشکر ازحساسیت و مطالبه گری آن رسانه، 
به اســتحضار مخاطبین محترم می رساند، با اعمال 
تحریم های ظالمانه و محدودیت های فروش نفت خام، 
به دلیل حساسیت های شرکت ملی نفت در کنترل 
مســایل زیست محیطی و بااخص در حوزه شهری، 
کاهش تولید نفت خام با رویکرد حداقل نمودن مقدار 
گازسوزی و جلوگیری از هدررفت سرمایه های ملی 
برنامه ریزی گردید و نتیجتا مقادیر گازهای مشــعل 

تا میزان 25م.م.م.ر در سال 1394 کاهش یافت.
پس از توافق برجام و رفع تحریم های ظالمانه و 
شروع تولید نفت خام از میادین مشترک حوزه غرب 
کارون، میدان مشترک آذر و افزایش تولید نفت خام 

از میادین در حال بهره برداری که تحقق تولید را به 
حدود 4 میلیون بشــکه در روز رسانید، به ناچار و با 
توجه به تاثیرات منفــی محدودیت های بین المللی 
تحریم در جذب ســرمایه گذاری و تاخیر در اجرای 
طرح های جمع آوری گازهای همراه، مقادیر گازهای 

مشعل به حدود 47 م.م.م.ر افزایش پیدا کرد.
نظــر به اینکه تکمیل واحدهای گاز و گاز مایع، 
جمع آوری، شیرین سازی و تزریق گازهای مشعل به 
حداقل 4 الی 5 سال زمان نیاز دارد، وزارت نفت در 
سال 1393 نسبت به برگزاری مزایده فروش گازهای 
باحجم حدود 21 م.م.م.ر برای دوره حداقل 5 ساله تا 
پیش از بهره برداری طرح های اصلی جمع آوری گازها 
اقــدام نموده تا بدین ترتیــب از ظرفیت های بخش 
خصوصــی و روش های زودبازده مانند تولید برق در 
کنترل و بهره برداری از گازهای مشعل استفاده نماید.  
طــی این مدت قریب به 1 میلیارد فوت مکعب گاز 
مشــعل جمع آوری شد. پیش بینی می شود در نیمه 

اول ســال 1398 دیگر تاسیسات با ظرفیت حدود 
1م.م.م.ر نیز در مدار قرار گیرد.

در اجرای برنامه های بلندمدت جمع آوری گازهای 
مشــعل، به منظور جلوگیری از ارســال گاز همراه 
میدان هنگام، تاسیسات جمع آوری و شیرین سازی 
این میدان در سال 96 راه اندازی و در سرویس قرار 
گرفت که حدود 2 م.م.م.ر گازهای مشعل این میدان 
جمع آوری شد. همچنین پروژه های گاز و گاز مایع 
3100، 3200 و خــارگ به شــرکت های متقاضی 
واگذار و در حال اجرا اســت. دو قرارداد بیع متقابل 
»بهسازی و احداث تاسیســات جمع آوری گازهای 
مشعل« در شــهریور 1397 بین شــرکت مناطق 
نفت خیز جنوب و دو شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس و پتروشــیمی مارون با سرمایه گذاری 
تقریبی 1216 میلیون دار دیگر دستاورد مهم این 

دولت در کنترل گازهای مشعل بوده است.
کیهان: توضیحات ارسالی وزارت نفت، در 

حقیقت پاسخ به کارشناسان سازمان برنامه و 
بودجه است، چرا که در خبر مذکور آمده بود: 
»براساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان 
برنامه و بودجه میزان گازهای سوزانده شده در 
سال 9۵ حدود 4۳ میلیون مترمکعب در روز 
بوده است و براساس هدف کمی در نظر گرفته 
شده برای ســال 9۶، قرار بود میزان سوزانده 
شــدن این گازهای غنی در این ســال به ۳۰ 
میلیون متر مکعب در روز کاهش یابد، اما نه تنها 
این امر تحقق نیافته بلکه میزان گازهای غنی 
همراه نفت سوزانده شده در سال 9۶ به 47/7 
میلیون مترمکعب در روز رسیده است. سازمان 
برنامه معتقد است اعمال تحریم و موانع خارجی 
در کنار عدم همکاری دســتگاه ها، مقامات و 
اشخاص مرتبط، مهم ترین دایل عدم تحقق 
هدف کمی در زمینه کاهــش گازهای همراه 

سوزانده شده در کشور بوده است.«

توضیحات وزارت نفت درباره یک خبر

رئیس کمیســیون اصل 9۰ مجلس شورای اسامی گفت: 
سیستم بانکی کشور ۱۳۰ هزار میلیارد تومان معوقه دارد که 

تقریبا مشکوک الوصول یا غیرقابل وصول هستند. 
به گزارش ایرنا، داود محمدی در اولین نشســت ســتاد اقتصاد 
مقاومتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک های 
استان در سالن دادسرای قزوین افزود: وضعیت منابع بانکی کشور در 
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسامی مورد بررسی قرار گرفته 
و این میزان معوقه وضعیت خوبی را برای اقتصاد کشــور که بر رکن 

بانک ها استوار است، نشان نمی دهد. 
وی اظهار داشــت: در جلسات کمیسیون اصل 90 پیشنهادهایی 
 برای رفع این مشــکل شــد کــه از جمله آنها تقویــت منابع بانکی 

بود. 
وی گفت: در همین راســتا کارگروه های ســتاد اقتصاد مقاومتی 
استان ها می توانند موضوع تبدیل اماک و دارایی های مازاد بانک ها را 

برای استفاده بهتر بررسی کنند. 
محمدی افزود: در قانون بودجه و برنامه ششــم توسعه اقدامات 
خوبی برای بهبود فضای کســب و کار و رفع موانع تولید اندیشــیده 
شــده و بانک ها از بنگاه داری منع شده اند تا واحدهای مقروض قابل 

راه اندازی، احیا شوند. 
وی با بیان اینکه وام سررســید شده کشاورزان خسارت دیده که 
توان پرداخت ندارند امهال نشده است، افزود: در قانون بودجه سال 98 
اقدامات خوبی برای تقویت منابع بانکی صورت گرفته است و امیدواریم 
با توجه به آن با پذیرش ملک کشاورزان به عنوان سند و وثیقه برای 

امهال وام های کشاورزان خسارت دیده اقدام شود. 

رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس :
سیستم بانکی کشور

 13۰ هزار میلیارد تومان معوقه دارد



گزارش روز
صفحه ۵

 یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ 
۶ جمادی ااول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۹

افقی:
 1- از اتفاقات مهم ورزشــی این روزها که خوشحالی 
هموطنان فوتبال دوست کشورمان را در بر داشته است 
2- ضرب المثلی که بیانگر تاش در هر شرایط برای 
رسیدن به موفقیت دوباره است 3- بااترین مقام در 
وزارتخانه- نــژاد مردم عرب- از همســران حضرت 
یعقوب علیه الســام 4- عینک ساز هلندی که اولین 
میکروســکوپ را در قرن شانزده میادی ساخت- از 
شهرهای مرزی کشــورمان - کاملترین زبان در دنیا 
5- ســاز شکوه گر - سوره ای که به قلب قرآن معروف 
 اســت- شــکلک درآوردن - از حروف الفبای روسی 
6- آراینده- از تولیدات زنبور عسل- از دست دادن آنها 
غربت و تنهایی است 7- بزرگان می فرمایند کسی است 
که از تجربه دیگران پند گیرد- ارزشمندترین کاای 
صادراتی ایران از دریاچه مازندران - خشــم دریاست 
در دل ســاحل 8- میرزای شیرازی فتوای تحریم آن 
را در دوره قاجار صادر کرد- ســردار ناپلئون بناپارت 
- غاری زیبا در اســتان کرمانشــاه 9- نوعی بندر- از 
خلبانان شجاع و شــهید دوران دفاع مقدس- حرف 
انتخاب 10- نوعی گلبول- آزمایشگاه منجمان 11- از 
دلبســتگی های دنیوی- برادران مخترع هواپیما- نام 
قدیم کشــور فرانســه- بندری در جــوار بندر لنگه 
12- اولین عدد از سمت راست- ستاره شناس معروف 
انگلیســی و مخترع دســتگاه تداخل سنج- عامت 
جمع 13- شــهری در استان مازندران- از کشورهای 
اســتعمارگر اروپا در گذشــته 14- کشوری در قاره 
آمریکا- چاشنی غذا- زمین فاقد پستی و بلندی- ماه 
تمام 15- خبرگزاری رسمی جمهوری اسامی ایران- 
یکی از ویژگی های انسان موحد و مؤمن که باعث آبرو 

در نزد دیگران می گردد.

عمودی:
1- نام آورترین شاعره ادبیات فارسی- واحدی در 
فضا 2- سریعترین گربه سان در دنیای حیوانات- 
نوعی پســته 3- محکم و اســتوار- بزرگترین 

شماره 11316 جدو    ل

پاکستان  کشور  فارسی گوی  اندیشمند  و  شاعر 
4- تحقیق و بررســی- نوعی گل- تکرار یک 
حرف 5- رودی در ســپید دشت لرستان- با آن 
شناخته می شویم- جزای کار بد و فسادانگیز- 
اول شــب 6- نام دبیرکل ناتو- نوعی هواپیمای 
جنگی- نوعی بیماری که باعث تورم رگهای زیر 
زانو می شــود 7- با اختراع آن سفرهای رویایی 
بشر به واقعیت پیوست - فراوان و زیاد 8- آرزوی 
بلند- مشاور ارشد رهبر معظم انقاب- قصد و 
تاش جدی برای بدســت آوردن چیزی 9- نخ 
نورد آسانســور صفت- نام دیگر بیماری قند- 
شــتر بی کوهان آمریکای جنوبی 10- پایان نامه 
دانشجویی- پایتخت کشور کوبا- ساحل زیبایی 
در غرب استان گیان 11- سال آذری- خوردنی 
بعد از غذا- گیسوی ستوران- اصطاحی در بازی 
شــطرنج 12- خوردن آن را پزشکان همواره به 
بیماران توصیه می کنند- نام دیگر نمایشنامه - 
حافظه اصلی کامپیوتر 13- شریف آن شهری است 
قدیمی در کشور افغانستان- نوعی فعل- یکی از 
مواردی که نمازگــزار باید به هنگام برپایی نماز 
به آن توجه داشته باشد 14- حرف نفی در زبان 
عربی- شاهکاری مهم در ادبیات جهان- درخت 
تسبیح 15- از نمازهای واجب- یکی از راههای 
رشد و موفقیت تیم های ورزشی در سراسر جهان.

* والدین یکی از دانش آموزان 
دچار سوختگی شده زاهدانی: 
بارها به مسئوان این مدرسه 

 درباره این بخاری ها هشدار داده 
بودیم، اما گوش شنوایی وجود 

 نداشت. فرزندان ما قربانی همین 
بی مبااتی ها شدند. حاا چه کسی 

پاسخگوی این اتفاق است؟ چه 
کسی می تواند بچه های ما را به ما 

برگرداند؟

چهــار دانش آموز دختر کــه در حادثه 
آتش ســوزی مدرســه ای در زاهدان دچار 
سوختگی بیش از 90 درصد شدند، جان خود 
را از دســت دادند. پیش دبستان و دبستان 
غیردولتی دخترانه اسوه حسنه ساعت 9 صبح 
27 آذرماه 97 دچار آتش ســوزی شد. علت 
آتش سوزی، استفاده از چراغ نفتی برای گرم 
کردن یکی از کاس های درس بود. با وجود آنکه 
استفاده از این چراغ ها و بخاری های چکه ای 
ممنوع است، اما مدرسه از آن استفاده می کرد 
و بر اثر آتش سوزی چراغ نفتی و سرایت آتش 
به کاس درس 4 دانش آموز دچار سوختگی 

شدند.
با گذشــت 2200 روز از حادثه شین آباد همین 
حادثه بار دیگر در مدرسه ای در زاهدان تکرار می شود. 
مســئوان وعده داده اند که تا سه سال آینده کلیه 
مدارس از وســایل گرمایشی اســتاندارد برخوردار 
خواهند شد؛ اما خدا می داند تا آن موقع شاهد چند 
حادثه دیگر خواهیم بود؟ قرار است وزیر آموزش و 
پرورش ظرف دو هفته تمامی پیشنهادات را ارائه کند. 
به راستی تجهیز مدارس حتی اگر از بودجه آموزش 
و پرورش و با یک حرکت ضرب ااجلی غیر ممکن به 
نظر می رسد، تکیه بر عزم ملی برای هر چه سریع تر 
انجام شدن این اقدام ضروری نیست؟ این درد، درد 
بزرگی است و درد همه جامعه است، پس بیاییم ااقل 
خودمــان با تکیه بر خیرین و عزم ملی حلش کنیم 

و منتظر وعده و وعیدهای چند سال آینده نمانیم.
از شین آباد تا زاهدان

پیشتر نیز شــاهد حوادث مشابه دلخراشی 
بوده ایم. یکی از دلخراش ترین حوادث گذشته که 
بخاری غیر استاندارد مدارس رقم زد، آتش سوزی 
در مدرسه شین آباد 15 آذرماه 91 بود. یکی از 
دانش آموزان که دچار سوختگی شدید شده بود، 
همان زمان در مصاحبــه ای مطبوعاتی صحنه 
حادثه را این گونــه توصیف کرد: »بعد از اینکه 
مخزن بخاری نفتی منفجر شــد، با دیدن آتش 
و شــعله های آن، همه جیغ زدیم و ترســیدیم. 
می خواستیم از در کاس فرار کنیم که متاسفانه 
آتــش جلــوی در را گرفتــه بود و تعــدادی از 
همکاسی هایم به باای نیمکت ها رفته بودند و 
من و چند نفر دیگر نیز در زیر نیمکت ها مخفی 
شــده بودیم. در این میان معلم دو ســه نفر از 
دوستانم را هر طوری بود به بیرون برد، ولی آنها 

هم کمی دچار سوختگی شدند.«
این بچه ها نهایتا با کمک رهگذران مدرسه و 
از جا در آمدن حفاظ فلزی پنجره کاس توسط 
یک خودرو، نیمه جان بیرون کشیده می شوند. 
کبوتران کوچکی که به گناه غفلت و عدم تجهیز 
وســایل گرمایشی مدرسه سوختند. یکی از این 
بچه ها که خود می خواســته آتش لباســش را 
خامــوش کند، با صورت بر روی لوله بخاری داغ 
می افتــد و نهایتا به دلیل ســوختگی ریه فوت 
می شــود. مابقی این حادثه را خود می توانید در 

خاطرات شین آباد بیابید.
2200 روز بعد شــین آبادی دیگر در زاهدان 
تکرار می شــود. ساعتی پس از این آتش سوزی 

ضرورت بررسی وضعیت تجهیز
 وسایل گرمایشی مدارس 

 بخش پایانی

بخاری های غیراستاندارد بای جان دانش آموزان 
گالیا توانگر
* وزیر آموزش و پرورش: آموزش و پرورش با همکاری سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور پویشی راه اندازی خواهد کرد تا همه با هم 

بخاری های ناایمن را جمع آوری کنیم که امیدواریم با حضور خیرین و 
حمایت دولت بتوانیم به اهداف این کمپین دست پیدا کنیم.

هولناک، خیابان مصطفی خمینی 23 زاهدان پر 
از جمعیت بود. خانواده های نگران برای پیدا کردن 
فرزندانشان به این سو و آن سو می دویدند. بچه ها 
که به مدرسه ای نزدیک محل آتش سوزی منتقل 
شده بودند با دیدن والدینشان گریه می کردند و به 
آغوش شان می رفتند. اما حال خانواده مونا، صبا، 
مریم و یکتا با دیگران فرق داشــت. به آنها گفته 
بودند فرزندانشان جراحات جزئی برداشته اند اما...

مادر مونا که شــنیده اســت دخترش را به 
بیمارستان برده اند، هنوز نمی داند چه بایی سرش 
آمده است؟ و در حالی که گریه می کند، می گوید: 
»مونا تنها فرزندم اســت. ساعت 11 صبح با من 
تماس گرفتند. از همسرم شنیدم که مدرسه آتش 
گرفته است. سریع خودم را رساندم. به من گفته 
بودند فقط دســتش سوخته، اما وقتی دخترم را 

دیدم قابل شناسایی نبود.« 

یکی دیگــر از والدین می گویــد: »بارها به 
مسئوان این مدرسه  درباره این بخاری ها هشدار 
داده بودیم، اما گوش شــنوایی وجود  نداشــت. 
فرزندان ما قربانی همین بی مبااتی ها شدند. حاا 
چه کسی پاسخگوی این اتفاق است؟ چه کسی 

می تواند بچه های ما را به ما برگرداند؟«
مدرسه باید گواهینامه ایمنی داشته باشد

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش 
می گوید: »هم اکنون 30 درصد فضاهای آموزشی 
کشور یعنی یک ســوم مدارس ناایمن هستند. 
این در حالی اســت که حدود 12 سال گذشته 
70 درصد مدارس ناایمن و تنها 30 درصد ایمن 
بودند، در واقــع با تاش های صورت گرفته این 
آمار بالعکس شــده اســت که البته این مهم با 
مشارکت خیرین نیکوکار مدرسه ساز محقق شده 
اســت و باید تاش کنیم در آینده نزدیک، تمام 

مدارس کشــور ایمن شوند. اگر کمک خیرین و 
مشارکت های مردمی وجود نداشته باشد، وزارت 
آموزش و پرورش به تنهایی قادر به پاسخگویی به 
حجم باای نیازهای آموزش و پرورش در رسیدن 

به این هدف نخواهد بود.«
وزیرآمــوزش و پرورش در بخش دیگری از 
سخنانش با  اشاره به حادثه تلخ مدرسه زاهدان، 
یادآور می شــود: »متاسفانه این حادثه موجب 
جان باختن چهار دانش آموز شــد. گرچه این 
مدرسه فاقد مجوز بود و بدون اجازه آموزش و 
پرورش فعالیت می کرد، اما ما خود را مســئول 

می دانیم.«
بطحایی از راه اندازی کمپین »نه به بخاری های 
غیر استاندارد« اشــاره می کنــد و می گوید: »با 
همکاری ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس کشور پویشــی راه اندازی خواهد شد تا 

همه با هم بخاری های ناایمن را جمع آوری کنیم 
کــه امیدواریم با حضور خیرین و حمایت دولت 
بتوانیم به اهداف این کمپین دست پیدا کنیم.«

وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »علی رغم 
مشکاتی که در خزانه دولت وجود داشت؛ اما طی 
7 ماهه نخست ســال جاری نه تنها اعتبار عمرانی 
وزارتخانه صد درصد تخصیص پیدا کرد، بلکه شاهد 

13 درصد رشد در تخصیص اعتبارات بودیم.
مــا عاوه بــر راه انــدازی کمپیــن برای 
جمــع آوری بخاری های ناایمن برای مدیران 
و معلم دوره های آموزشــی ماحظات ایمنی 
و سامت دانش آموزان را برگزار و گواهینامه 
ارائه خواهیم کرد. به گونه ای که اگر سال آینده 
مدیری موفق به کسب گواهینامه نشده باشد، 
امکان استمرار مدیریت نیز برایش امکان پذیر 

نخواهد بود.«

مدرسه زاهدان فاقد مجوز
 چطور امکان فعالیت داشت؟ 

مجموعه ای از شــرایط شــامل حال متقاضیان 
تاســیس مــدارس غیرانتفاعی و مراکز آموزشــی 
غیردولتی می شود: دارای تابعیت جمهوری اسامی 
ایران و اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسام 
و برخورداری از حســن شــهرت از شــرایط اصلی 

متقاضیان است.
همچنین التزام عملی به قانون اساسی و وایت 
فقیه، نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروه های 
منحرف و غیرقانونی، نداشتن پیشینه کیفری موثر 

از دیگر شرایط است.
متقاضیــان باید دارای مدرک کارشناســی و یا 
معادل آن بوده و حداقل 30 سال سن داشته باشند. 

البته شرط تاهل برای آقایان الزامی است.
در یکــی از تبصره های این قانــون در رابطه با 
اقلیت های دینی آمده است: اقلیت های دینی شناخته  
شــده در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران باید 
معتقد و ملتزم به مبانی و احکام دین خود و برخوردار 

از حسن شهرت باشند.
پس از آن باید مراحل زیر گام به گام اجرا شود:

1-دریافــت مجوز رســمی از وزارت آموزش و 
پرورش جهت تاسیس مدرسه یا مرکز

2- تضمیــن منابــع مالی ازم جهــت تامین 
هزینه های مدرسه یا مرکز، حداقل برای یک  سال

3- تامین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز 
طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش

4- تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز
5- پیشنهاد دو فرد واجد شرایط برای مدیریت 

مدرسه یا مرکز به آموزش و پرورش
6- نظارت بر امور آموزشــی، پرورشــی، اداری و مالی 
مدارس و مراکز تحت پوشش و پاسخ گویی به مراجع ذی ربط

دریافت مجوز یک مدرســه غیر انتفاعی از 
زمان تقاضا تا بررســی شرایط حدود یک تا یک 
و نیم ســال طول می کشــد. پس از آن باید به 
فکر مراحل بعدی کسب وکار بود. در این مرحله 
باید میزان ســرمایه اولیه مورد نیاز و روش های 
تخصیص اعتبار برای آغاز رســمی کسب وکار 

بررسی و تحلیل شود.
حال که در صحبت های وزیر آموزش و پرورش 
آمده اســت که مدرســه دچار حریق شده زاهدان، 
غیرانتفاعی بوده و مجوز نداشته است، سؤال اساسی 
ذهن را به خود مشــغول مــی دارد که چطور یک 
مدرسه بدون مجوز می تواند خیلی راحت به فعالیت 
مشغول شود؟ گفته می شود این مدرسه از سال 92 
پیش دبستانی بوده و امســال هم توانسته ضمیمه 
کاس اول بگیرد، ولی هنوز این فضای جدید تأییدیه 

نوسازی نداشته است! 

مدرسه زاهدان قرار بود آبان ماه تخلیه شود
علیرضا سلیمی یک عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسامی با  اشاره به گزارش 
هیئت اعزامی کمیســیون آموزش به محل حادثه 
آتش ســوزی مدرســه زاهدان، می گوید: »مدرسه 
زاهــدان باید در آبــان ماه تخلیه می شــد،یکی از 
مســئوان مدعی شده این مدرســه مجوز نداشته 

است.«
وی می افزاید: »اشــکاات جدی در این بخش 
وجود داشته است که حتما باید مورد توجه قرار گیرد، 
قرار بوده این مدرسه آبان ماه تخلیه شود. چه کسی 
در این میان ناظر است؟ سازمان نوسازی استاندارد 
بودن این مدرسه را تایید نکرده بوده، اگر این موضوع 
تایید نشده بود، به چه مجوزی در این مدرسه کاس 
تشکیل شده است؟ مسیری که دانش آموزان وارد این 
کاس می شــدند، برای عبور و مرور حتی یک نفر 
هم ســخت بوده است، در زمان آتش سوزی مدیر و 
معاون در مدرسه حضور نداشتند، واقعا باعث تعجب 
است! یکی از مسئولین ادعای عجیبی مطرح کرده 
و گفتند این مدرســه بدون نظر ما راه اندازی شده 
اســت که بسیار عجیب اســت. اگر این مسئله این 
گونه بوده به چه دلیل نظارت های آموزش و پرورش 

ضعیف بوده است؟«
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســامی تاکید می کند: »چندی پیش به 
مجلس گزارش داده بودند که کلیه بخاری های نفتی 
استاندارد است، وقتی به مجلس خاف گفته می شود، 

باید به چه کسی پناه ببریم؟«
نگفتیم بخاری نفتی نداریم

 گفتیم بخاری چکه ای نداریم!
در حــال حاضــر چند 10 هزار بخــاری نفتی 
نامطمئن وجود دارد کــه باید آنها را با بخاری های 
ایمن و استاندارد جایگزین کرد. علی رغم اینکه گفته 
می شود در مدارس سراسر کشور استفاده از بخاری 
نفتی غیرمجاز اعام شــده، بوی نفت در بسیاری از 
کاس های درس کشور همچنان به مشام می رسد 
و آتش در کمین کودکان دانش آموز نشسته است. 

برای مثال جاســم حسین پور مدیرکل نوسازی 
مدارس خراســان رضوی، در شروع فصل سرما، هم 
در ســال 96 و هم امسال اعام کرد که هیچ یک از 
مدارس خراسان رضوی بخاری نفتی چکه ای ندارند.

 وی این موضوع را هم بر سخنانش افزود که اداره  
کل نوســازی مدارس استاندارد سازی سیستم های 

گرمایشی مدارس را با جدیت دنبال می کند.
بعد از گزارش های میدانی از روستاهای بخش 
مرکزی مشهد و مشاهده بخاری های نفتی و بیان 
انتقادهای مردمی، مدیرکل نوسازی مدارس استان، 
در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود ادعای نبوِد 
بخاری نفتی، شــعله بخاری هــای نفتی همچنان 
روشن اســت و تمام مدارس روستایی به سیستم 
گرمایــش موتورخانه ای مجهز نشــده اند، توضیح 
می دهد: »ما نگفتیــم بخاری نفتی نداریم و تمام 
مدارس خراسان  رضوی سیستم گرمایش متمرکز 
دارند، بلکه اعام کردیم بخاری نفتی چکه ای نداریم. 
مدارس روستایی خراسان  رضوی بخاری نفتی دارند، 
اما نوع آنها را از چکه ای به کاربراتوری تغییر دادیم 

تا ایمن  تر باشند!«

به استناد  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/4/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــیبا کلیددارزاده با کد 
ملی 0039398994 بعنــوان رئیس هیئت مدیره و 
تیکا اوشــا کانوال با کد ملی 2200506279 بعنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحســن کیاهچائی 
با کد ملی 0042026921 بعنوان عضو هیئت مدیره 
و ساویز صادق  علیزاده بشماره ملی 0062487795 
بعنوان مدیرعامل برای دو ســال انتخاب گردیدند و 
کلیه اسناد و مدارک و چکها با امضای متفق دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت زربرگ
 تجارت خاورمیانه سهامی خاص 

 به شماره ثبت ۱۷8۷۶۷ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۱۴۰

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/7/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29 
به تصویب رســید. موسسه حسابرســی پارس ارکان تراز به 
شماره ثبت 30977 و شناسه ملی 10320847692 بعنوان 
بازرس اصلی و موسســه حسابرســی تراز مشهود محتسب 
به شــماره ثبت 42989 و شناســه ملی 14007130998 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 
شــدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیراانتشار شرکت 
انتخاب شــد. آقایــان: محمود نجفی اصل به شــماره ملی 
0033843465، حســین نجفــی اصــل به شــماره ملی 
0042485266 و قاســم نجفــی اصــل به شــماره ملی 
0042994357 بعنوان هیئت مدیره شرکت برای مدت دو 

سال انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷۱۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/06/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ایمان ســراجی 

بــه شــماره ملــی 0074785273 به ســمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره، خانم شــبنم محمدی اشــتهاردی به شــماره ملی 

0081246341 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا 

مســعودی به شــماره ملی 0062677829 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره و حامد مســعودی به شماره ملی 0069667519 به 

ســمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمان مســعودی به شماره ملی 

0453471889 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از سهامداران( 

برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 

تعهدآور شــرکت ازقبیل چک سفته بروات و عقود اسامی با امضا 

رئیس  هیئت مدیره و یکی از اعضا متفقا به همراه مهر شــرکت و 

اوراق عــادی و اداری با امضا مدیرعامــل به تنهایی به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد. 

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

آگهی تغییرات شرکت گروه تجارت الکترونیک 
سامت ورزشان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

۴۷۴۷۱۷  و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۳۲۳۰ 

به اســتناد صورتجلســه 
خ  ر مــو ه  یــر هیئت مد
تصمیمات   1397/07/25
ذیل اتخاذ شد: عبدالحسین 
بیدآبادی به شــماره ملی 
0043821121 به سمت 
 - هیئت مدیــره  رئیــس 
به شماره  بیدآبادی  احمد 
ملــی 0041638158 به 
ســمت عضو هیئت مدیره 
 - مــل  عا یر مد و 
محمدحســین ذوالفقاری 
طهرانــی به شــماره ملی 
به سمت   0043216031
هیئت مدیره  نایب رئیــس 
کلیه  گردیدنــد.  انتخاب 
اوراق و اســناد تعهــدآور 
ازجمله چک، سفته، برات 
و قراردادهــا با امضای دو 
نفر از سه نفر آقایان اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر 
شــرکت و اوراق عادی و 
مراســات غیرتعهدآور با 
امضای مدیرعامل و یا هر 
یک از اعضای هیئت مدیره 

معتبر است.

آگهی تغییرات 
شرکت انتقال 

داده های نداگستر 
صبا سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۲۱۷8۴۲

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۲۵۹۱۷۹۲

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/9/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضــا افتاده به کد 
ملی 0055849792 بعنــوان رئیس هیئت مدیره آقای 
مانلی مجد بــه کد ملــی 0055875841 بعنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای علی افخم ابراهیمی به کد ملی 
2991494085 بعنوان مدیرعامل انتخاب شــدند. کلیه 
اســناد و اوراق تعهدآور شرکت از هر قبیل منجمله چک 
و سفته و برات و قراردادها و عقود اسامی با امضاء متفق 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و در غیاب هر یک از 
آنهــا با امضاء متفق دو عضو هیئــت مدیره همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد و اسناد و اوراق عادی و مکاتبات 
اداری بــا امضاء مدیرعامل و در غیــاب هر یک از آنها با 
امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد و اســناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری 
بــا امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشــان با امضاء هر یک 
از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور 
گنو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۳۶۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰8۹8۱۷۴ 

دبیرخانه هیئت انتخاب مشاور
وزارت جهاد کشاورزی

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 
)نوبت دوم(

م الف 3770

وزارت جهاد کشاورزی
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد ارزیابی کیفی مشاوران متقاضی 
انجام خدمات مدیریت طرح به شــرح ذیل را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir برگزار 

نماید.
الف - موضوع:

- خدمات مدیریت طرح توســعه مرمت و بهســازی آب بندان ها استان 
مازندران

ب- گواهی صاحیت:
ارائــه گواهی صاحیت معتبر پایه یــک خدمات مدیریت طرح در زمینه 
شبکه های آبیاری و زهکشــی یا در زمینه سدسازی از سازمان برنامه و 

بودجه کشور
ج - تاریخ و مهلت دریافت اسناد:

اسناد ارزیابی کیفی از ساعت 9 مورخ 97/10/22 لغایت ساعت 15 مورخ 

97/10/26 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت توزیع می گردد.

د- تاریخ و مهلت تحویل اسناد:
آخرین مهلت تحویل و تسلیم اسناد ارزیابی کیفی توسط مشاوران ساعت 
15 مورخ 97/11/6 می باشد بدیهی است فایل الکترونیکی تکمیل شده 
اســناد مذکور حتما بایســتی ابتدا در سامانه ســتاد بارگزاری گردیده و 
همزمــان فیزیک آن به آدرس تهران، خیابان طالقانی، نرســیده به پل 
حافظ، وزارت جهاد کشاورزی )ســاختمان هشت طبقه(، طبقه اول، اتاق 

108 )دبیرخانه کمیسیون معامات( تحویل گردد. 
شماره تماس 43544566

هزینه چاپ آگهی فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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 پرده پوشی خدا از گناهان
تا چه حدی است؟

عن امیرالمومنین)ع( عن رســول اه)ص(: للمومن اثنان و 
سبعون سترا فاذا اذنب ذنبا انهتک عنه ستر فان تاب رده اه الیه 
و سبعه معه، فان ابی اا قّدما فی المعاصی تهتکت عنه استاره، فان 
تاب ]ردها اه الیه[ و مع کل ستر منها سبعه استار فان ابی اا قدما 
قدما فی المعاصی تهتکت عنه استاره و بقی با ستر و اوحی اه 
تعالی الی مائکته ان استروا عبدی باجنحتکم...]فان ابی اا قدما 
قدما فی المعاصی شکت المائکه الی ربها و رفعت اجنحتها و قالت[ 
یا رب ان عبدک هذا قد اقدمنا مما یأتی الفواحش ما ظهر منها و 
ما بطن قال: فیقول اه تعالی لهم: کفوا اجنحتکم فلو عمل بخطیئه 
فی سواد اللیل اوفی ضوء النهار او فی مفازه او قعر بحر اجراهاه 
تعالی علی السنه الناس فسئلوااه تعالی ان ایهتک استارکم. )1(

»امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر اکرم)ص( نقل می کنند که فرمود: 
خدای متعال برای مومن 72 پوشــش قرار داده اســت؛ وقتی یک گناه 
انجام داد، یکی از پوشش ها دریده می شود؛ اگر توبه کرد، خدا آن پرده 
را ترمیم و هفت پرده به آن اضافه می کند. اما اگر کســی توبه نکرد و 
قدم به قدم به ســمت معاصی پیش رفت، پرده های او به تدریج دریده 
می شود؛ اگر باز هم در وسط راه توبه کرد، خدای متعال آن پرده ها را به 
اضافــه هفت پرده ترمیم می کند، اما اگر باز راه نافرمانی را پیش گیرد، 

در این صورت بدون پرده می ماند.
 آنگاه خدای متعال به فرشتگان دستور می دهد که بنده مرا با بال و پر 
خود بپوشانید... و اگر به عصیان خود ادامه دهد، فرشتگان به درگاه الهی 
شکایت می کنند و پروبال خویش را کنار می گیرند و می گویند: پروردگارا! 
این بنده تو به خاطر گناهان آشــکار و پنهان خود، ما را آزرده و ناراحت 
کرده است! آنگاه خداوند متعال به فرشتگان می گوید: پروبال خویش را از 
او برگیرید. از این پس اگر او در شــب تاریک یا روز روشــن و یا در بیابان 
و عمق دریا مرتکب گناه بشــود، خداوند گناهان او را بر زبان مردم جاری 
می کند. بنابراین از خداوند متعال بخواهید که پرده آبروی شما را پاره نکند.«

* * *
- للمومن اثنان و سبعون سترا؛ ]امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر)ص( 
می فرماید:[ خدای متعال برای مومن 72 پوشــش قرار داده است. این 
]روایت[ از آن روایاتی اســت که تعبیرات نمادین در آن هســت که در 
خال این تعبیرات بلیغ و فصیح و همراه با صناعات بدیعی، یک مضمونی 
را می خواهد بیان کند. وقتی شما می گویید من مثا فان مطلب را در 
پستوی خانه نگه داشته ام، منظور این نیست که یک پستویی داخل اتاق 
هست، یعنی »پنهان نگه داشته ام«؛ تعبیرات ذوقی و استعاره ای و از این 
قبیل، فراوان در روایات هست. خیلی از این تعبیرات]در این روایت[ از 
این قبیل اســت. 72 پوشش برای مومن قرار داده. مثل اینکه مثا یک 
چیزی را انسان یک جایی پنهان کند، یک پرده جلویش بکشد، بعد یک 
پرده دیگر، یک پرده دیگر، یک پرده دیگر برای اینکه دســت کسی به 
آن نرسد. می گوید مومن را من پوشش دادم و عیوب او را، نقاط ضعف 
او را، مشــکات او را برای مردم افشا نمی کنم، مستور نگه می دارم؛ 72 
ستر. هر انسانی در خفایا و زوایای وجود خودش ضعف های فراوانی دارد 
که در ظاهر او شناخته نمی شود و دیده نمی شود. ستر الهی این است.

- فاذا اذنب ذنبا انهتک عنه ستر؛ وقتی یک گناه انجام داد، یکی از 
این پوشش ها منهتک می شود، دریده می شود.

- فان تاب رده اه الیه و ســبعه معــه؛ اگر از این گناه توبه کرد]آن 
پوشش را ترمیم و هفت پوشش هم به آن اضافه می کند[؛ اثر توبه این 
است. توبه از آن پیوند زدن هایی است که حالت آن پیوند زده را از قبل 

از شکستن بهتر می کند. توبه این است.
- فان ابی اا قدما قدما فی المعاصی تهتکت عنه اســتاره؛ اگر توبه 
نکرد و همین طور تدریجا و قدم قدم به ســمت معاصی پیش رفت، آن 

وقت پرده ها و پوشش های او به تدریج دریده می شود.
- فان تاب]ردها اه الیه[ و مع کل ستر منها سبعه استار؛ باز در توبه 
بسته نیست. اگر در وسط کار- بعد از اینکه گناه های متعددی کرده بود 
و توبه نکرده بود- ناگهان به فکر توبه افتاد و توبه کرد، باز خدای متعال 
برمی گرداند آن سترها را و بر او می پوشاند و باز همان داستان قبلی است.
- فان ابی اا قدما قدما فی المعاصی تهتکت عنه استاره و بقی باستر 
و اوحی اه تعالی الی مائکته ان اســتروا عبدی باجنحتکم؛ ]اگر باز هم 
به معاصی خود ادامه دهد[ عریان باقی می ماند، ]اما[ باز بعد از این هم 
خدای متعالی او را رســوا نمی کند؛ باز هم خدای متعال مدارا می کند 

و از مائکه خود و فرشتگان خود می خواهد که او را مستور نگه دارند.
- یا رب ان عبدک هذا قد اقدمنا مما یاتی الفواحش ما ظهر منها و 
ما بطن؛ تا می رســد به آنجا که اینقدر گناه می کند که مائکه به فریاد 

و فغان می آیند.
- قــال: فیقول اه تعالی لهم: کفوا اجنحتکم فلو عمل بخطیئه فی 
سواد اللیل او ضوء النهار او فی مفازه او قعر بحر اجراها اه تعالی علی 

السنه الناس؛ آن وقت اینجور مومنی]رسوا می شود[. گفت: 
لطف حق با تو مداراها کند

چون که از حد بگذری رسوا کند)2(
مسئله این است.

- فســئلوااه تعالی ان ایهتک استارکم؛ ]بنابراین از خداوند متعال 
بخواهید که پرده آبروی شما را پاره نکند.[
_____________________

1- نوادر راوندی، ص 97         2- منسوب به مولوی
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 1383/10/1 به نقل از کتاب 

نسیم سحر

عاقه بسیار به نقادی و مباحثه 
روزی خدمــت آقا عرض کردم آقا! یک نفر از آقایان-  آیت اه ســیدجعفر 
کریمی-  مرتب خدمت شما می رسند و مباحث فقهی و بحث استفتائات مطرح 
می شود. اگر اجازه بفرمایید یکی دیگر از آقایان هم که از شاگردان امام در نجف 
بودند و مّا و فاضلند و اان در بخش استفتائات همکاری دارند، ایشان هم گاهی 
بیایند با خود شما جلساتی را داشته باشند که برای پاسخگویی به سؤاات خیلی 
بــه ما کمک می کند. حضرت آقا فرمودند: »خیلی خوب، گاهی ترتیب بدهید 
ایشان هم بیایند.« ما یکی   دو جلسه ترتیب دادیم، ایشان خدمت آقا رفتند و 
همین بحث های طلبگی، راجع به استفتائات و مسائل شرعی مطرح می شد و 
بــه اصطاح یک فرع فقهی را مطرح می کردند. بعداً دیدم حضرت آقا دیگر از 
ادامه  این جلسه استقبال نکردند. من به ایشان عرض کردم چرا جلسه را ادامه 
ندادیــد؟ آقا فرمودند: »آقای کریمی که می آیند، با من مباحثه می کنند. نظر 
من را حسابی نقد می کند و من دفاع می کنم. این را من می پسندم. این آقای 
بزرگوار که می آید، ایشان حجب و حیایش جوری است که بحث نمی کند. من 
اگر یک مطلبی را بگویم، می دانم اگر ایشان هم قبول نداشته باشد، با من بحث 
نمی کند. حاا یا حرمت نگه می دارد، یا خجالت می کشــد با ما بحث کند. لذا 
اینجور جلســه ای به درد من نمی خورد. من جلسه ای را دوست دارم که طرف 
بیاید، وقتی من یک حرف می زنم، او ده تا نقد بر آن وارد کند که من مجبور 
بشوم از خودم دفاع کنم تا به نتیجه خوبی برسیم!« این روحیه   حضرت آقا در 
مباحث اســت. در جلسات خصوصی هم همین جور است. ایشان خیلی نقادی 

و مباحثه را دوست دارند.
* حجت ااسام والمسلمین احمد مروی - پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر 

آثار حضرت آیت اه خامنه ای 

غایت عرفان الهی
قال اامام علی)ع(:« »ما رایت شیئاً اا و قد رایت اه قبله 

و بعده و معه و فیه«
امام علــی)ع( فرمود: به هیچ چیز نظر نینداختم، مگر آنکه خدا را 

پیش از آن، پس از آن، همراه آن و درون آن مشاهده کردم.)1(
____________________

1- عین الیقین، فیض کاشانی، ج 1، ص 49

وجه اه، پیامبران و حجج الهی اند
در یکی از روایات، اباصلت هروی نقل کرده است که به امام رضا)ع( 
گفتم: یا ابن رســول اه آن خبری که روایت کرده اند چه معنی دارد: 
ثواب »ا اله اا اه« نظر به روی خداست؟ فرمود ای ابا صلت هر که 
خدا را به رویی چون چهره ها وصف کند، کافر اســت. مقصود از وجه 
خدا پیامبران و حجج اویند که به وســیله آنها به سوی خدا و دین و 
معرفت او روند خدا فرموده اســت: »کل من علیها فان و یبقی وجه 
ربک؛ هر که بر روی زمین اســت فنا شود و وجه پروردگارت بماند« 
)الرحمن / 26( و خدا فرمود: »کل شیء هالک اا وجهه« هر چیزی 
فانی است جز روی او )انبیاء آیه آخر( نظر به انبیای خدا و رسوان و 
حجج او در درجاتشان ثواب بزرگی برای مومنان دارد در روز قیامت و 
پیغمبر فرمود هر که دشمن دارد اهل بیت مرا و خاندانم را روز قیامت 
مرا نبیند و من او را نبینم و فرمود در میان شــما کسانی هستند که 
پس از جدایی من مرا نبینند. ای اباصلت به راســتی خدای تبارک و 

تعالی به مکان وصف نشود و به دیده و وهم درک نشود.« )1(
___________________

1- امالی، شیخ صدوق، ص 461

چرایی درخواست رؤیت خدا
پرسش:

حضرت موســی)ع( با آنکه پیغمبر اولوالعزم خدا بود و 
می دانســت که خدای متعال با چشم ظاهری دیده نمی شود، 

چگونه و بر چه اساسی رؤیت خدا را خواستار گردید؟
پاسخ:

قــرآن کریم در این زمینه می فرماید: »و هنگامی که موســی به 
میعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا! 
خودت را به من نشــان بده تا تو را ببینم. )خداوند در جواب فرمود( 
هرگز مرا نخواهی دید. ولی به کوه بنگر، اگر در جای خود ثابت ماند، 
مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را 
همسان خاک قرار داد، و موسی مدهوش به زمین افتاد. چون به هوش 
آمد، عرض کرد: »خداوندا! منزهی تو از اینکه با چشــم تو را ببینم« 

من به سوی تو بازگشتم و من نخستین مومنانم.« )اعراف - 143( 
بنابر آیه فوق مامون خلیفه عباسی از حضرت رضا)ع( پرسید که 
چگونه موسی)ع( با آنکه پیغمبر بود و می دانست خدا دیده نمی شود، 
رویت خدا را طلب کرد؟ خاصه جوابی را که امام رضا)ع( فرمودند و 

مامون را قانع ساخت به شرح ذیل تقدیم می گردد:
خاصــه جوابی را که حضرت رضا)ع( فرمود، بنابر آنچه در کتاب 
»عیون اخبارالرضا« مروی اســت، این اســت کــه فرمودند: حضرت 
موسی)ع( می دانســت که خدای تعالی منزه است از اینکه به چشم 
ظاهــری دیده شــود اما چون به قوم خود خبــر داد که خداوند با او 
تکلم فرموده، گفتند به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه ما هم  کام خدا 
را بشــنویم، پس هفتاد نفر از ایشان را برگزید و ایشان را پایین کوه 
طور جای داد و خودش باا رفت و از خداوند مســئلت نمود که با او 
تکلم فرماید و به ایشان کامش را بشنواند، پس ایشان کام خدا را از 
شش جهت شنیدند به علت اینکه خداوند از درخت، خلق صوت فرمود 
پس گفتند ایمان نمی آوریم و تصدیق نمی کنیم که این کام خداوند 
است تا اینکه آشکارا خدا را ببینیم. چون این قول بزرگ را گفتند و 
سرکشی نمودند، خداوند بر ایشان صاعقه ای فرستاد که هاک شدند. 
حضرت موســی)ع( گفت خدایا! هنگامی که برگشتم به بنی اسرائیل 
چه بگویم؟ به من می گویند این هفتاد نفر را همراه خود بردی و آنها 
را کشتی. خداوند ایشــان را زنده فرمود و پس از زنده شدن گفتند: 
ای موسی! از خدا بخواه که خودش را نشان تو بدهد، پس از آن به ما 
خبر بده که خداوند چگونه است پس بشناسیم او را حق شناختنش.
حضرت موسی)ع( فرمود ای قوم! خداوند به چشم دیده نمی شود 
و کیفیت ندارد و به آیات و عامات شناخته می شود. پس گفتند به تو 
ایمان نمی آوریم تا این سوال را بنمایی. موسی)ع( عرض کرد خداوندا! 
تو شــنیدی سخن این قوم را و تو بهتر می دانی آنچه را صاح ایشان 
است. به موسی )ع( وحی رسید آنچه را که از تو خواستند بخواه، در 
این وقت، موســی)ع( عرض کرد: خداوندا! خودت را به من نشان ده 
تــا تو را ببینم. خداوند فرمود: هیچ وقت مرا نخواهی دید ولیکن نظر 
کــن به کوه، پس اگر در جای خودش قرار گیرد، مرا می بینی. چون 
تجلی فرمود پروردگارش بر کوه به این ترتیب که آیه ای از آیات خود 
را در آن ظاهر فرمود، کوه را ریزه ریزه کرد، موسی)ع( مدهوش افتاد، 
چــون به خود آمد گفت: منزهی تو پروردگارا! از اینکه دیده شــوی، 
به درستی که من از جهالت قوم خود توبه کردم و بازگشتم به آنچه 
می دانستم از معرفت تو که دیده نمی شوی و به درستی که من اولین 
کسی هستم که ایمان آورده ام به اینکه تو دیده نمی شوی.)1( در واقع 
حضرت موســی)ع( با بیان جمله ارنی و پاســخ لن ترانی خواست به 
مردم بفهماند که خداوند برای من قابل رویت با چشم ظاهری نیست 

تا چه رسد به شما!
____________________

1- تفسیر نورالثقلین، ج 2، ص 64

شاخص های حب به دنیا 
و تشخیص خطای کمال

)بدان ای سالک راه خدا!( حب به دنیا در هرکس یک معنا دارد، و 
دنیای افراد مختلف است. یکی بر اثر غلبه شهوت، پول را کمال خود 
می داند، به دنبال آن رفته و پول روی پول می گذارد، یکی هم بر اثر 
غلبه غضب، کمال خویش را در مقام و ریاست می بیند و به دنبال آن 

می رود. این منشأ دوم حب به دنیا بوده و خطایی دیگر است.
اینها هم کسانی هستند که در تشخیص خود دچار خطا شده اند 
و کمال خویش را در مادیات می دانند. با آنکه این امور مادی، نه تنها 
برای انســان کمال آور نیست، بلکه موجب از دست رفتن کمال ذاتی 

او نیز خواهد شد. )1(
______________________

1- رسائل بندگی )حب به دنیا(، آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 81

با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

 شیطان همواره در میان انسان ها به منظور فتنه انگیزی و فساد در کارهای آنان دخالت می کند. سخنان ناشایسته 
و مشاجرات نیز بستر مناسبی را برای این هدف او فراهم می کند؛ همان گونه که به کار بردن کلمات نیکو و رفتار 
شایسته، مانع نفوذ شیطان و عامل از بین بردن اختاف و دشمنی می شود. با توجه به این مطلب، خداوند در قرآن  

به مؤمنان دستور داده که با یکدیگر نیکو و مؤدبانه سخن گویند.

در بخش نخست از نوشتار حاضر ضمن تشریح 
چیستی ماهیت شیطان و وسوسه و تفاوت وسوسه 
با خواسته ها و هواهای نفسانی به یکی از راه های 
نفوذ شــیطان در جامعه یعنی ایجاد تردید در 
باورهای دینی اشاره شد. در بخش حاضر راه های 

دیگر نفوذ شیطان را بررسی می کنیم.
***

2- ایجاد نا امیدی در مؤمنان
ناامیدی از رحمت خدا، بزرگ ترین گناه است و راه 
هر گونه بازگشــت از بدی ها و قدم برداشتن به سوی 
کمال را می بندد. ناامیدی از رســیدن به هدف، بحران 
می آفریند و سرآغاز هر شکستی است. در صورت شکست 
درونی و امید نداشتن به پیروزی، داشتن هر گونه اسلحه 
و امکانات مادی هیچ ارزشــی نخواهد  داشت. شیطان 
همان گونه که تاش می کند رشته امید انسان به خدا 
را قطع کند و او را بی پناه و سرگردان کند، در تصمیمات 
و مبارزات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز که به نفع 
جامعه اسامی است، در دل های مؤمنان ایجاد ناامیدی 
می کند. در جریان مبارزه حق و باطل، با کوچک نمایی 
طرفــداران حق و بزرگ نمایی دشــمنان آنها، پیروزی 
مؤمنان را دشوار و غیرممکن جلوه می دهد. حادثه ذیل، 
نمونه قرآنی و تاریخی در مورد این فعالیت شیطان است:
در جنگ بدر، کفار قبل از مســلمانان به چاه آب 
رســیدند و آب در محاصره مشــرکان بــود. به ناچار 
مسلمانان در جای خشک و ریگزار پیاده شدند. بعد از 
مدتی که برای رفع تشنگی و طهارت، نیاز شدید به آب 
پیدا کردند، شیطان در در دل هایشان وسوسه کرد: »آیا 
گمان کردید که شما اولیای خدا هستید و در میان شما، 
پیامبر و فرســتاده اوست؛ حال آنکه مشرکان آب را در 
اختیار دارند و شما بدون طهارت و در حال جنابت نماز 
می خوانید و پاهایتان در ریگ ها فرو می رود؟!«. پس از 
آن، باران شــدیدی بارید؛ همه سیراب شدند و غسل 
کردند و محل اقامتشان که ریگزار بود ،سفت و محکم 
شــد و محدوده مشرکان، گل آلود و لغزنده.]17[ این آیه 

ناظر بر این مسئله است: 
»به یاد آورید هنگامی را که خواب سبکی که مایه 
آرامش از جانب خدا بود، شما را فراگرفت و آبی از آسمان 
برایتان فرستاد تا شما را پاک کند و پلیدی شیطان را 
از شما دور سازد، و دل هایتان را محکم و گام هایتان را 

با آن استوار  دارد«.]18[
ِرجز، معنای پلیدی و نجاســت را در خود دارد. در 
اینجا به معنای وسوسه های پلید شیطانی است که به 
قلب راه می یابد.]19[  آشــکار است که شیطان، دغدغه 
نماز در حال جنابت یا تشنگی مسلمانان را نداشت؛ او 
از این راه می خواست در دل های مردان حق، ناامیدی، 
سرخوردگی و ناتوانی در برابر دشمن را ایجاد کند.]20[ 

تاش منافقان برای بزرگ نمایی دشمنان در آستانه 
حرکت لشکر اســام به سوی تبوک، نمونه دیگری از 
فعالیت  شیطان های انسی برای ایجاد ناامیدی در میان 

مؤمنان است.]21[
3. ایجاد اختاف میان مؤمنان

بــدون تردید همان گونه که همبســتگی جامعه 
مؤمنان، آثار مثبت چشمگیری دارد و زمینه ساز پیشرفت 
جامعه و عامل رشــد خوبی ها و کماات انسانی است، 

پی نوشت ها
]17[. المیزان، ج9، ص24.
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]19[. المیزان، ج9، ص24.
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]42[و با استفاده از منابع دیگر، مثل: 
مصــاف بی پایان با شــیطان، فتح اه 
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المعجم، نسخه3/1.

راه های نفوذ شیطان در فرد و جامعه

ضربه زدن به حیثیت افراد، پیوند و همبستگی اجتماعی 
را تهدید می کند. مهمترین عواملی که موجب می شوند 
انسان شخصیت  دیگران را در جامعه تحقیر کند و 
آبرویشــان را بریزد، خودخواهی و حسد است. این 
دو، ارتباط نزدیک به هم دارند و شاید بتوان گفت که  

اولی، زمینه پیدایش دومی می شود.

خداوند برای حفظ آبروی مؤمنان و مصالح جامعه  اســامی، از 
غیبت به شــدت نهی کرده و آن را همانند خوردن گوشت برادر 
مؤمن دانســته است؛ ولی شــیطان همواره در تاش است که 
مؤمنان را به آن آلوده ســازد و بدین صورت، دل های آنان را از 
همدیگر دور ســازد. از امام صادق)ع( نقل شده است:  کسی که 
غیبت برادر مؤمنش را می کند، بدون آنکه بینشان دشمنی باشد،  

او شریک شیطان است.

گناهان متعددی وجود دارد که اثر مهم آنها سلب امنیت اجتماعی، 
نابودی اعتماد میان افراد جامعه و دوری دل ها از همدیگر است؛ 
همانند: غیبت، حسد، بدگمانی، سخن چینی و.... خداوند از این 
گناهان به شــدت نهی کرده است و شــیطان  هم برای ایجاد 

بی اعتمادی و تفرقه در میان مؤمنان، پیگیرانه تاش می کند.

تفرقه و عدم انســجام میان آنان نیز پیامدهای منفی 
فراوانی دارد و مانع هر گونه پیشرفت و ترقی می  شود؛ 
بنابراین اتحاد مسلمانان، مورد رضایت پروردگار است 
و خداوند دســتور داده است که مؤمنان »همبستگی« 
خود را در مسیر حق حفظ کنند؛ همچنین برنامه های 
دینی را تا آنجا که امکان داشته است، به گونه ای تنظیم 
کرده که زمینه ساز اتحاد بیشتر مؤمنان باشد. حداقل 
یکی از حکمت های نماز جمعه، جماعت، اعیاد و صله 
 ارحام که از دستورهای مؤکد اسام  است، ایجاد زمینه 
انســجام میان مؤمنان است. در مقابل، شیطان که به 
اهمیت این مسئله آگاه است، پیکار بی امانی را برای از 
هم گسیختگی جامعه  مؤمنان و ایجاد شکاف در صف 

آنان به کار بسته است: 
 »شیطان می خواهد به وســیله شراب و قمار، در 
میان شــما عداوت و  کینه ایجاد کند و شــما را از یاد 

خدا باز دارد«. ]22[
در این آیه به صراحت بیان شــده که شــیطان در 
صدد ایجاد دشمنی و کینه توزی میان اهل ایمان است 
و شــراب و قمار، از جمله ابزارهای او برای رسیدن به 
این هدف اســت. البته شراب و قمار برخی از ابزار آنها 

هستند، نه تمام آنها.]23[ 
در آیه دیگر، خداوند می فرماید: 

»به بندگانم بگو! سخنی گویند که بهتر باشد؛ چرا 
که شیطان )به وسیله سخنان ناموزون(، میان آنها فتنه 
و فســاد می کند. شیطان همیشه دشمن آشکار انسان 

بوده است«. ]24[
در اینجا مراد از نزغ این است که شیطان همواره در 
میان انسان ها به منظور فتنه انگیزی و فساد در کارهای 
آنان دخالت می کند. ســخنان ناشایسته و مشاجرات 
نیز بســتر مناسبی را برای این هدف او فراهم می کند؛ 
همان گونه که به کار بردن کلمات نیکو و رفتار شایسته، 
مانع نفوذ شیطان و عامل از بین بردن اختاف و دشمنی 
می شــود. با توجه به این مطلب، خداوند در این آیه به 
مؤمنان دستور داده که با یکدیگر نیکو و مؤدبانه سخن 

گویند.]25[
بنابراین می توان گفت یکی از عوامل اساسی اختاف 
و جدایی هــا در جوامع اســامی و اتحاد در میان اهل 
باطل، نفوذ و فعالیت شــیطان است؛ زیرا آنچه به نفع 
شیطان است و با اهداف او سازگاری دارد، این است ک 
با ایجاد تفرقه، جوامع اسامی را تضعیف کند و جوامع 
غیرمسلمان را که همسو با سیاست های او و زیر وایت 
او هستند، با ایجاد انسجام بیشتر در میانشان تقویت کند.

ایجاد  اختاف در خانواده و جامعه
تفرقه و جدایی را در یک دسته بندی، در دو سطح 
می توان مطرح کرد: سطح خرد و کان؛ یعنی در سطح 
خانواده و جامعه. اتحاد و اختاف در هر دو سطح اهمیت 
زیاد دارد و هر دو، مورد توجه و هدف شــیطان است. 

بیشتر آیات و روایات در این زمینه مطلق است و ظاهراً 
بــه  اختاف میان افراد جامعه توجه دارد که برخی از 
آنها ذکر شد. برخی از آیات و روایات به تاش شیطان 
در ایجاد اختاف و جدایی در میان خانواده اشاره دارد. 
یوسف)ع( پس از آنکه از نقشه برادران نجات یافت و در 
نهایت، عزیز مصر شد و همه برادران در مقابلش خضوع 

کردند، به پدرش گفت: 
»این، تعبیر خواب من است... بعد از آنکه شیطان 

میان من و برادرانم ایجاد فتنه کرد«.]26[ 
در این آیه اشاره شده است که شیطان با وسوسه ها و 
دسیسه های خود، میان یوسف و برادرانش فساد انگیزی 
کرد و در ضمن، دالت بر این نکته دارد که ایجاد فساد 
میان خویشــاوندان و واداشتن  آدمیان به قطع رحم، 

کاری شیطانی است.]27[ 
روش های شیطان برای ایجاد اختاف

گناهان متعددی وجود دارد که اثر مهم آنها سلب 
امنیت اجتماعی، نابودی اعتمــاد میان افراد جامعه و 
دوری دل ها از همدیگر اســت؛ همانند: غیبت، حسد، 
بدگمانی، ســخن چینی و.... خداوند از این گناهان به 
شدت نهی کرده است و شیطان برای ایجاد بی اعتمادی و 
تفرقه در میان مؤمنان، پیگیرانه تاش می کند. به عنوان 
نمونه، برخی از این گناهان که ابزار شیطان برای تفرقه 

است، بیان می شود.
حسد

ضربــه زدن به حیثیت افراد، پیوند و همبســتگی 
اجتماعی را تهدید می کند. مهمترین عواملی که موجب 
می شوند انسان شخصیت  دیگران را در جامعه تحقیر 

کند و آبرویشان را بریزد، خودخواهی و حسد است. این 
دو، ارتباط نزدیک به هم دارند و شاید بتوان گفت که  
اولی، زمینه پیدایش دومی می شود.]28[ حسد و رشک 
بردن به دیگران، گر چه ریشــه روانی دارد و ناشــی از 
خودخواهی انسان است، در عین حال، زمینه مناسبی 
برای وسوسه های شیطان است. شیطان که از این نقطه 
ضعف انسان ها به خوبی آگاه است، با پاشیدن تخم نفاق 
و کینه میانشان، از آن بهره می جوید. از امام صادق)ع( 

نقل شده است:
»یقول ابلیس لجنوده: القوا بینهم الحســد و البغی 
فانهما یعدان عنداه الشرک؛]29[ ابلیس به لشکر خود 
فرمان می دهد: در میان آنان حسد و سرکشی را ایجاد 

کنید که این دو نزد خدا با شرک هم ترازند«.
قرآن کریم نمونه ای از این دام  را در مورد برادران 
یوسف)ع( چنین گزارش می دهد: شیطان شعله حسادت 
را در سینه های آنها برافروخت تا بدانجا که حاضر شدند 

به برادرکشــی دست زنند یا او را در زمینی دور دست 
بیفکنند،]30[ ولی یعقوب)ع( از قبل، توطئه شــیطان را 
شناخت و هشدار داد و گفت: )إِّن الّشْیطاَن لِْإِنْساِن َعُدّو 
ُمبیٌن(؛]31[  »شیطان برای آدمی، دشمنی آشکار است«.

بدگمانی 
بدگمانــی، آثــار اجتماعی زیان آور زیــادی دارد. 
بدگمانــی، نظام اجتماعــی، گروهــی و خانوادگی را 
مختل می کند و موجب از بین رفتن امنیت و همکاری 
اجتماعی می شود. اختاف ها، خیانت ها و نزاع ها در پی  
آن گسترش می یابد، فضیلت ها جای خود را به رذیلت 
می دهند و زمینه هر گونه رشد و تربیت نابود می شود.]32[

شیطان تاش می کند از ابزار بدگمانی، بهره کافی 
را ببرد و آن را میان مؤمنان گســترش  و عمق بیشتر 
بدهد. در واقعه حدیبیه، افرادی به پیامبر)ص( و مؤمنان 
بدگمان شــدند. قرآن کریم در ضمن بیان اصل ماجرا، 
به نقش شــیطان در ایجاد بدگمانی و زیبا جلوه دادن 

آن اشاره می کند:
)َو ُزیِّــَن ذلَِک فی ُقُلوبُِکــْم(؛]33[  »این بدگمانی و 
پندار اشــتباه )درباره پیامبر و مؤمنان( در دل های آنان 

تزیین شده بود«.
امام ســجاد)ع( از این ترفند شــیطان به خدا پناه 
می برد و می گوید: »اللهم اجعل ما یلقی الشــیطان فی 
روعی من التمنی و التظنی و الحســد ذکرا لعظمتک، 

و تفکــرا فی قدرتک، و تدبیرا علــی عدوک؛]34[ خدایا! 
آرزوهای دراز و رشــک را که شیطان در دلم می افکند، 
با یاد عظمتت، اندیشیدن در قدرتت و تدبیر در مقابل 

دشمنت، جایگزین نما«.
غیبت

اعضای جامعه از گناه معصوم نیســتند و خواسته 
یا ناخواســته در کردارها و زندگی افراد، اشــتباهات و 
عیب هایی وجود دارد که اگر فاش و برای دیگران بازگو 
شود، آبرویشان می ریزد، از محبت ها و عاطفه ها کاسته 
می شــود، دل ها از یکدیگر دور می گردند و در نتیجه، 
بی اعتمــادی و از هم گســیختگی اجتماعی به وجود 
می آید. از  امام علی)ع( نقل شــده است: »لو تکاشفتم 
ما تدافنتم؛]35[ اگر از اســرار هم آگاه شوید، یکدیگر را 

دفن نمی کنید«.
خداوند برای حفظ آبروی مؤمنان و مصالح جامعه  
اســامی، از غیبت به شدت نهی کرده و آن را همانند 
خوردن گوشت برادر مؤمن دانسته است؛ ولی شیطان 
همواره در تاش است که مؤمنان را به آن آلوده سازد 
و بدین صورت، دل های آنان را از همدیگر دور ســازد. 

از امام صادق)ع( نقل شده است: »... و من اغتاب أخاه 
المؤمن من غیرتره بها فهو شــرک الشیطان؛ کسی که 
غیبــت برادر مؤمنش را می کند، بدون آنکه بینشــان 

دشمنی باشد، پس او شریک شیطان است.]36[
4. جلوگیری از نیکی به دیگران

نیکی و احســان بــه دیگران، بویژه بــه مؤمنان و 
برادران دینی، یکی از ارکان اصلی اخاق اســامی در 

روابط اجتماعی است. 
احسان به معنای رفع کمبودها و نیازهای دیگران 
با انگیزه الهی است، بدون اینکه چشمداشت و انتظاری 
از افراد داشته باشد. اموری همانند: زکات، صدقه، انفاق، 
قرض دادن و اطعام فقرا از زیر مجموعه های احســان 
اســت.]37[ بنابراین، احســان و نیکی به دیگران، نقش 
مهمی در مســائل و روابط اجتماعــی دارد و می تواند 
بسیاری از مشکات و ناســازگاری های جامعه را حل 
کند. روایت ذیل که در چند موضع از کتاب کافی آمده 
است، نمایانگر تاش شیطان برای بازداشتن مؤمنان از 
احســان به یکدیگر است: »إذاهّم أحدکم بخیر او صلة 
فان عن یمینه و شماله شیطانین، فلیبادر ا یکفاه عن 
ذالک؛]38[ هر گاه یکی از شــما به کار خوب یا کمک و 
اعطا به فرد دیگر تصمیم بگیرد، در جانب چپ و راست 
او دو شیطان قرار دارند. پس باید نیکوکار بر آن کار خوب 

پیشی بگیرد تا شیاطین وی را از کارش باز ندارند«.
5. سرگرم کردن به امور باطل

بدون تردید، ســرگرم شــدن فرد و جامعه به امور 
بی اهمیت و باطل و بی توجهی به امور اساسی مادی و 
معنوی، آسیب ها و خسارت های جدی و جبران ناپذیری 
را به دنبال دارد؛ فرد را  از رشد و بالندگی در امور مادی 
و معنــوی باز می دارد و جامعه را در زمینه های مختلف 

سیاســی، اقتصادی و فرهنگی، دچــار عقب ماندگی و 
شکســت می کند. این در حالی است که در این عصر، 
تولید انواع برنامه های ســرگرم کننده و غفلت زا، نوعی 
شغل و هنر به شــمار می آید و این گونه سرگرمی ها، 
زندگی بشــر را فراگرفته و وقت افراد زیادی را به خود 
اختصاص داده و موجب شده که نیروها و توانایی ها یشان 
بیهوده صرف شود. با این وضعیت است که برای توجه 

کردن به رشد ارزش های معنوی و پرداختن به عبادت 
پروردگار، که هدف خلقت و کمال انسانیت است، فرصتی 

باقی نمی ماند.
عنوان کلی برای بیشــتر سرگرمی ها،  واژه »لهو« 
اســت. شــاید این تعریف برای لهو، جامع باشد: »هر 
چیزی که  انسان را از یاد خدا غافل سازد، وقت انسان 
را تلف کند و نتیجه مفیدی در برنداشــته باشــد، لهو 

شمرده می شود«. 
غنا و موســیقی، از مصادیق آشــکار لهو و یکی از 
ابزارهای مهم شــیطان اســت که امروزه این صداها و 
نغمه های شیطانی همه جوامع را با تسلط و پیچیدگی 
بیشــتر زیر نفوذ قرار داده و شیطان با استفاده از آن، 
همواره انسان ها را به سوی زشتی ها و بدی ها تحریک 
کرده و از خوبی ها باز داشته و ارزش ها را کم رنگ کرده 
اســت. در این آیه، به این ابزار به عنوان یکی از راه های 

نفوذ شیطان در انسان اشاره شده است: 
»هر کدام از آنها را که می توانی، با صدایت تحریک 
کن و لشــکر سواره و پیاده ات را بر آنها گسیل دار و در 
اموال و فرزندانشان شرکت جوی و به آنان وعده بده. و 

شیطان آنها را جز به فریب و دروغ وعده نمی دهد«. ]39[
آیه یاد شده، در ضمن اینکه به تأثیر پذیری عمیق 
روح و روان آدمــی در برابر صداها و آوازها و بهره گیری 
شــیطان از این نقطه ضعف انسان اشــاره دارد، پیروان 
شــیطان را فاقد کرامت و امتیاز انسانی دانسته و آنان 
را در جرگه حیوانات قرار داده است؛ زیرا واژه »صوت« 
به معنای صدا و نغمه بی معناست و معمواً آن را برای 
تحریــک حیوانات به کار می برنــد. بنابراین، تحریک 
شــیطان با صوت، در واقع به منزله حیوان تلقی کردن 

این عده از آدمیان است.]40[
 از رســول خدا)ص( روایت شده که فرمود: »ما 
رفع أحد صوته بغناء إا بعث اه شیطانین علی منکبه 
یضربون بأعقابهما  علی صدره حتی یمسک؛]41[ هیچ 
کسی صدای خود را به غنا بلند نمی کند، مگر اینکه 
خدا، دو شــیطان را می فرستد که بر دو شانه او قرار 
می گیرند و با دم خودشــان بر ســینه او می زنند )و 
بدین وســیله، او را تحریک می کنند( تا زمانی که از 

غنا دست بردارد«.
نتیجه

گر چه در گناهــان و انحرافات فردی و اجتماعی، 
نفس انســان و خواســته های او نقش اساسی دارد و 
نمی توان همه گناهان را به شیطان نسبت داد، ولی از 
آیات و روایات به خوبی روشــن می شود که »شیطان« 
یکی از دو عامل مهم در انحرافات انسان هاســت. بنابر 
آنچه گذشــت، می توان با نگاه قرآنی و دینی گفت که 
شیطان در مسائل و پدیده های اجتماعی نیز نقش مهم 
و برجسته ای دارد و می توان برای شیطان در بسیاری از 
تردید ها، ناامیدی ها، اختاف ها، شایعه سازی ها، تهمت ها 
و... در جامعه مؤمنان، نقش مؤثر قائل شــد. نیز نکته 

محمدقدیر دانش
بخش دوم و پایانی

مهمی که برخی آیات و روایات بدان  اشاره داشت، این 
بود که شــیطان فقط با اهل ایمان دشمنی دارد و در 
حال پیکار است. لذا افراد و جوامعی که گوهر ایمان را 
از دست داده اند، نه تنها شیطان با آنان دشمنی ندارد، 
بلکه سرپرســتی آنان را به عهده می گیرد و از آنان به 

عنوان ابزار، بهره می جوید.]42[
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از شوروی تا روسیه 
در سفرنامه ایرانیان
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خواندن خبرهایی درباره روحیه ضدآمریکایی 
مردم روســیه و انتقاد آنهــا از زورگویی های 
بین المللی آمریکا در جهان، شــنیدن و دیدن 
خبرهایی درباره گرایش به اسام از سوی مردم 
روسیه به ویژه زنان روس، آمار باای کتابخوانی 
در روسیه و... روح کنجکاو هر فرد صاحب اندیشه 

ایرانی را درباره همسایه شمالی برمی انگیزد. 
اینکه مردم این کشور در سال های گذار از 
اتحادیه جماهیر شوروی به روسیه چه تغییراتی 
کرده اند؟ در حال حاضر چگونه می اندیشــند؟ 
تفکر مذهبی و سیاسی شــان بــر چه مداری 
می چرخد؟ چه مشابهت های فرهنگی میان ما و 
آنها وجود دارد و چه تفاوت های فرهنگی با آنها 
داریم؟ کشور روسیه فعلی چه تفاوتی با شوروی 
سابق دارد و آیا هنوز باید این کشور را میراث دار 
روسیه تزاری دانست یا خیر؟... از جمله سوااتی 
اســت که برای رسیدن به پاسخ آن می توان به 
سراغ سفرنامه های ایرانیان سفر کرده به کشور 
روسیه رفت و از دل آنها جواب پرسش های باا 

را پیدا کرد...  
از جال تا واعظ شهرستانی

رحله یا سفرنامه کتابی است که نویسنده در آن 
شرح مسافرت به کشور، شهر و روستاهایی که به آن 
وارد شــده، هرآنچه که دیده و به نظرش جالب آمده 
را می نویسد. معموا بیشتر سفرنامه نویسان به شرایط 
فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی و اقتصادی منطقه 
جغرافیایــی که به آن وارد شــده اند و درباره روحیه 
مردمان آن اشاره می کنند. بنابراین سفرنامه ها حاوی 
مطالب خواندنی و جذابی است که می تواند به عنوان 
یک منبع مهم شناختی برای کسب اطاعات درباره 
مردمان سرزمین های دور و نزدیک به ما کمک کند. 
براین اساس ســفرنامه پنج نفر از نویسندگان و 
چهره های علمی و فرهنگی کشور که در دوران معاصر 
سفری به کشور روسیه داشــته اند را انتخاب و مورد 

بررسی قرار داده ایم. 
اولین سفرنامه، کتاب »سفر روس« جال آل احمد 
است. او در سال 1343 شمسی برای شرکت در کنگره 
مردم شناسی به کشور شوروی و شهر مسکو رفته است. 
البته پس از اتمام برنامه کنگره و ســخنرانی در آن، 
ســفری چند روزه به باکو و برخی کشورهای آسیای 
مرکزی کرده و ماحصل این سفرها را در سفرنامة »سفر 

روس« گرد  می آورد. 
سفرنامه بعدی متعلق به دکتر محمدعلی اسامی 
ندوشن است. ایشان در سال 1352شمسی و به دعوت 
آکادمی علوم شوروی به این کشور سفر کرده و بعد از 
آن به شهرهای دوشنبه، تاشکند، بخارا، سمرقند و.... 
هم سفر می کند. ســفری که ماحصل آن کتاب »در 

کشور شوراها« می شود. 

از طرف رایزنی جمهوری اسامی در مسکو و همچنین 
برگزاری چندین دوره آموزشی برای امامان جماعت و 
مفتیان روسیه با همکاری جامعهًْ المصطفی باعث شد 
که پاسخ بسیاری از سواات و شبهات مردم مسلمان 

و غیر مسلمان روسیه درباره اسام داده شود.« 
اخموهای مودب و مهربان!

روحیه مردمان روس از جمله مواردی اســت که 
از نگاه سفرنامه نویسان ایرانی خیلی متفاوت و گاهی 
حتی در تناقض با هم تصویر شــده است. صرفه نظر 
از اینکــه تقریبا همه سفرنامه نویســان ایرانی نگاهی 
انتقادی به مصرف باای الکل در میان مردم روســیه 
داشــته اند؛ برخی چون هدایت اه بهبودی مردم این 
کشور را اهل »نظم و احترام متقابل، دور از خواست های 
تبعیض نژادی، عشق به ادب و هنر و خوش قول بودن، 
کم توقــع و با وجدان کاری باا« معرفی می کند و در 
مقابل خانم دکتر واعظ شهرســتانی آنها را مردمانی 
جّدی و خشــک معرفی می کند و درباره روحیاتشان 
می نویسد: »لبخند زدن ممنوع! گویی این یک تابلوی 
حک شده در ذهن هر روسی است. در همه سفرهای 
خود این قدر با این همه آدم جدی روبرو نشده بودم و 
چه دنیای کسالت آوری دارند این آدم های جدی غالبا 
مغرور. مردم عبوس و ترش روی روســی اما جشــنی 
در اولیــن روز آوریل به نام روزه خنده یا »روزاحمق« 
دارند که به هرچیز جالب و مســخره می خندند. علت 
این نامگذاری به روز احمق نمی دانم چه فلسفه ای در 
زبان روسی دارند ولی آنچه از ظاهر آن برمی آید همین 
روز را هم که به خنده و شادمانی اختصاص داده اند را 

احتماا فعلی حماقت آمیز تلقی می کنند.«
البته آدم نکته بین و دقیقی مانند مرحوم »گل آقا« 
بــه ناهماهنگی فرهنگی و اعتقادی مردمان کشــور 
شــوروی اشــاره می کند و وجود اقــوام و گوناگونی 
فرهنگ ها در سرزمین روس را دلیلی بر متفاوت بودن 
روحیه روس ها می داند. گرچه ایشان صفت هایی چون 
»مودب و با احترام برخورد کردن« روس ها را به عنوان 

خصیصه ای مهم بیان می کند.  
شرقی اما با درصدی از غربزدگی  

از نــکات جالب که در ســفرنامه جــال، دکتر 
ندوشن و جناب بهبودی دیده می شود، توجه آنها به 
تهاجم فرهنگ غرب به فرهنگ شــرقی مردم روسیه 
اســت. آنقدر که آل احمد درباره اش می نویسد: »این 

سفرنامه سوم توسط کیومرث صابری فومنی نوشته 
شده، یعنی »گل آقا« معروف ایرانی ها. ایشان در سال 
1360 شمســی به همراه وزیر مسکن وقت جمهوری 
اسامی ســفری اقتصادی-سیاسی به کشور شوروی 

داشته است. 
ســفرنامه بعدی حاصل یادداشــت های ســفر 
»هدایت اه بهبودی« به کشور روسیه است به همراه 
مرتضی ســرهنگی، آن هم دو ســال بعد از فروپاشی 

اتحادیه جماهیر شوروی. 
و آخرین ســفرنامه که به آن پرداخته ایم حاصل 
یادداشــت های سفر ســیاحتی دکتر »نفیسه واعظ 
شهرستانی«- اســتاد دانشــگاه- به روسیه در سال 

1394شمسی است. 
کتابخوان هایی در جستجوی حقیقت

توجه به کتاب و کتابخوانی از سوی روس ها نکته ای 
است که در تمام سفرنامه ها به آن توجه شده است. به 
شهادت جال آل احمد و دکتر اسامی ندوشن بخش 
دانشگاهی و روس های اهل پژوهش عاقه مند بودند 
که کتاب های تازه چاپ شــده در ایران را بشناسند و 
به فکر ترجمه آثار نویسندگان و اهل قلم ایران بوده اند. 
این مطلب را هدایت اه بهبودی هم تایید می کند 
و در عیــن حال درباره عاقه مردم عادی روســیه به 
کتاب و کتابخوانی می نویســد: »بیشتر کسانی که در 
طول روز برای جا به جا شدن از مترو استفاده می کنند، 
پس از اســتقرار درون واگن ها- چه نشسته باشند و 
چه ایســتاده- کتاب یا روزنامه می خوانند. این منش 
اجتماعی در بین آحاد روس تعمیق یافته و به شــکل 

سنت درآمده است«. 
این روحیــه البته همچنان در حــال حاضر هم 
همراه مردم روســیه هســت آنچنان که خانم دکتر 
واعظ شهرســتانی توجه به ادبیات و کتاب را جزیی 
از فرهنگ مردم روســیه می داند و می نویسد: »شاید 
یکی از نشانگان فرهنگی هویت روس ها را نویسندگان 
و ادیبان نامدار روســیه و ادبیات سیاسی پرآوازه آنها 
شکل داده باشد. روس ها در شکل گیری ادبیات جهان 
ســهمی ارزنده و غیر قابل انکار دارند که الکســاندر 
پوشکین »شکسپیر روسیه« که توریست ها بارها اسم 
او را در این ســفر از زبان تورلیدرها می شــنوند یکی 
از تاثیرگذارترین و بنیان گذار ادبیات مدرن روســیه 
درعصری که به »عصرطایی شــعر روسیه« شهرت 

یافته، به شمار می رود.«
این روحیه کتابخوانی و کتاب دوستی البته فرصتی 
بــرای ما فراهم کرده تا بتوانیم حقیقت اســام را به 
مردم روســیه در قالب کتــاب معرفی کنیم. چنانچه 
آقای بوذر ترکمان –رایزن فرهنگی اســبق جمهوری 
اســامی در روســیه- در مصاحبه ای با اشاره به این 
روحیه اعام می کند: »انتشــار بیــش از 50 عنوان 
کتاب دینی، عرفانی و فلســفه اسامی به زبان روسی 

جور که تاکنون دیدیم، خشــونت طبق برنامه بودن و 
نظارت حزب و آن حرف و ســخن ها، روز به روز دارد 
کمتر می شود و زندگی مردم نزدیک می شود به زندگی 
غربی، امروز همه در جستجوی رفاه و زیر سلطه ماشین، 
بی اعتنا شده به اصول و فروع و هر کس در فکر خویش 

و آرمان های بشری فراموش شده« 
جالب است که همین دیدگاه را دکتر محمدعلی 
اسامی ندوشن که 9 سال بعد از جال به شوروی سفر 
کرده هم بیان کرده و »استفاده از زنان برای تبلیغ در 
فروشگاه ها در یک کشــور سوسیالیستی به تقلید از 

غرب« او را بسیار متعجب می کند. 
این مسئله البته بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر 
شوروی در سفرنامه هدایت اه بهبودی پررنگ تر بیان 

شده: »ریشتر فرهنگ مهاجم غرب به قدری بااست 
که تکان های آن را در موزه لنین هم می توان مشاهده 
کرد. در انتهای طبقه سوم، جایی که شماره سالن های 
موزه به پایان می رسد، صدای موسیقی جاز، قدم هایمان 
را به ســوی خود می کشــد. داخل می شویم. از آنچه 
می بینیم متحیر می مانیم. اینجا سالن نمایش لباس و 
محل فروش لباس های آخرین مد است... دهان نیمه 
بازم را می بندم و چشمانم به دستان آمریکا و روسیه 
می افتد که هر دو باا رفته است. اولی به نشانه پیروزی 
و دومی به نشانه تسلیم. از این سالن موزیکال بیرون 
می آییم، در حالیکه تحقیر تاریخی روس ها را با تمام 

وجود حس کرده ایم.«  
البته این به معنای آن نیست که جامعه روسیه به 

خاطر تهاجم فرهنگی غرب، صددرصد غربزده شده! زیرا 
روسیه از 1372 تا به امروز 25 سال پرفراز و نشیبی را 
طی کرده و گرچه به میزان زیادی تحت تاثیر تهاجم 
فرهنگی غرب قرار گرفته ولی عاوه بر روحیه ضدغربی 
روس ها در عالم سیاست، هنوز ریشه شرقی و زندگی 
عفیفانه میان بخش زیادی از جامعه روسیه به شکل 
پررنگ دیده می شود. آنچنان که دکتر »نفیسه واعظ 

شهرستانی« دراین باره می نویسد: 
»برنامه تلویزیون روســیه که در هتل می دیدیم 
و از آن طریــق می شــد اندکی از اوضــاع اجتماعی 
روسیه سردرآورد، محتاطانه بود و دست کم ما تصویر 
هوسبازانه ای در آن ندیدیم... این سفر برای برخی از 
تیپ های مذهبی که نگران اثرپذیری دختر و پسران در 
آستانه بلوغ یا بالغ خود از بی بندوباری هستند و در عین 
حال مایل به ســفر خارجی یا مجبور از آن می باشند، 
قابل توصیه به نظر می آید. روس ها همچنان میراث خوار 
تفکرشرقی و انقابی مبنی بر نهی و نکوهش لذت جویی 
می باشند و خوشگذرانی را در شأن انسان انقابی که 
آرمان های بزرگ جهان وطنی چون رهایی رنجدیدگان 
جهان از زیر سیطره هوســبازان و سرمایه اندوزان در 

مخیله می پروراند، نمی دانند و ...« 
گرایش به مذهب در روسیه

مذهب رســمی و اصلی در روسیه مسیحیت 
ارتودکس است؛ و دومین جامعه مذهبی پرجمعیت 
کشــور روسیه متعلق به مسلمانان است. اما آنچه 
امروز از اخبار گرایش به مذهب و به ویژه گرایش 
به اسام در کشور روسیه شنیده می شود، عقبه ای 
دارد که رّدپایش در سفرنامه ایرانیان سفر کرده به 
این کشور دیده می شود. آنجا که جال آل احمد 
از دیدن »به کلیسا رفتن عده ای در روز یکشنبه« 
آن هم در کشوری که سال ها در آن با مظاهر دین  
ســتیزه شــده بود، تعجب می کند. اما شاید بیان 
علقه های مذهبی مردمان شوروی در عصر حاکمیت 
کمونیسم را در کتاب سفرنامه دکتر اسامی ندوشن 
پررنگ بتوان دید؛ آنجا که گفت وگویش را با طلبه 
جوان تاجیک شرح می دهد: »از حبیب اه پرسیدم 
کــه رابطه دین و حزب را چگونه می بیند؟ جواب 
داد که رابطه ای میان آنها نیســت و مســلمان ها 
به پارتی »یعنی حــزب« نمی روند... از حبیب اه 
پرســیدم: هنوز عده زیادی در کشور شما هستند 
که به دین معتقد باشند؟ جواب داد: بله! پرسیدم: 
پیر یا جوان؟ گفت: هر دو... جوان با شــخصیتی 
می نمود. به هرحــال در این بحبوحه مادی گری 
وقتی کسی باشد، آن هم جوان که سنگ دین را 
به سینه می زند و بر خاف جریان آب شنا می کند، 

وجود جالب توجهی است.« 
البته این دین خواهی بعد از پیروزی انقاب اسامی 
در کشــور شوروی پررنگ تر هم می شود آن چنان که 

مرحوم صابری فومنی از قول امام جماعت مسجد مسکو 
به نقش رهبری  حضرت امام خمینی)ره( در منطقه و 
جهان و ایجاد وحدت میان مسلمانان اشاره می کند و 
از مردی تعریف می کند که با چشمانی آبی و قیافه ای 
کاما روس وقتی نام حضرت امام)ره( را می برد، اشک 
از چشمانش سرازیر می شــود. و یا آنجا که از هجوم 
مسلمانان مسجدی در شهر لنینگراد ]سن پترزبورگ[ 
برای گرفتن یک عکس کوچک حضرت  امام خمینی 
می نویسد، می توان گرایش مردم به مذهب را به شکل 

پررنگ دید.
بر همین مبنا امروز دیگر عجیب نیســت که در 
مجموعه مستند »اسام در روسیه« به کارگردانی شیما 
عالی، گرایش شدید روس ها را به اسام و مذهب تشیع 
را می بینیم. و یا اینکه خبر بازتاب سفر علمای بزرگ 
شیعه به روسیه مانند اخبار سفر حضرت آیت اه نوری 
همدانی در رسانه های روسی زبان؛ امر عجیبی نیست 
و می توان آن را از دیگر نشــانه های گرایش به مذهب 

در روسیه دانست. 
***

آنچه از خال سفرنامه های آل احمد، دکتراسامی 
ندوشــن، صابری فومنــی، بهبــودی و دکتر واعظ 
شهرســتانی و البته از میان اخبار رســانه ها می توان 
دریافت، این است که کشور روسیه امروز تفاوت ماهوی 
با روســیه تزاری و خاطرات تلخ ایرانیان از جنگ های 

ایران و روس دارد. 
و دیگــر اینکه بــا وجود تفاوت هــای اعتقادی و 
فرهنگی غیرقابل انکار میان دو ملت ایران و روســیه، 
مشــابهت هایی در زمینه مسائل فرهنگی، اعتقادی و 
سیاسی وجود دارد که این مشابهت ها می تواند موجب 
تعامل فرهنگی و گســترش روابط علمی و فرهنگی 

بیشتر میان دو کشور شود. 
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انقاب  پیروزی  از  بعد  * دین خواهی 
پررنگ تر  شوروی  کشور  در  اسامی 
هم می شود آن چنان که مرحوم صابری 
فومنی از قول امام جماعت مســجد 
امام  به نقش رهبری  حضرت  مسکو 
خمینی)ره( در منطقه و جهان و ایجاد 
وحدت میان مسلمانان اشاره می کند.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/6/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا مختاری به شماره 
ملی 4569310869 و علیرضا قاسمی به شماره ملی 0491122136 
و خانم ها لیلی فعلی به شماره ملی 0491269684 و نیلوفر فامیلی به 
شماره ملی 0061248827 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای محمد حسین ساعدی به شماره ملی 
0048084719 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلستانی به 
شماره ملی 1249772400 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 
سال 1395 به تصویب رسید. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
 و موسسات غیرتجاری شهرستانهای

  استان تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آوای نو 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 8۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۹۱۹۷ 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری رباط کریم 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 
1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالحسین 
بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره - احمد بیدآبادی به شــماره 
ملی 0041638158 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل - محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به 
شــماره ملی 0043216031 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور ازجمله چک، ســفته، برات و قراردادها با 
امضای دو نفر از سه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســات 
غیرتعهــدآور با امضای مدیرعامــل و یا هر یک از 

اعضای هیئت مدیره معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر 
صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷8۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲5۹۱۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1395/2/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح زیر انتخاب 
گردیدند: -شــرکت سروش گستر هیرســا با شناسه ملی 
10320760019 بــه نمایندگی آقای محرمعلی آهی نژاد 
با کد ملی 2200173709 به عنوان رئیس هیئت مدیره- 
شرکت تدبیرگستر تات با شناسه ملی 10320764980 
بــه نمایندگــی آقــای رضــا بهمن آبــادی با کــد ملی 
0793106180 بــه عنوان نایب رئیــس هیئت مدیره- 
شــرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان با شناسه ملی 
10102681999 بــه نمایندگی آقای مصطفی علی پور با 
کد ملی 2279522632 به عنــوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل- کلیه اوراق و اســناد تعهــدآور از قبیل چک، 
برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به 
همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر 

از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۹ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/4/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

سود و زیان ســال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 

اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند. شــیبا کلیددارزاده به کد ملی 0039398994 

و تیــکا اوشــاکانوال بــه کــد ملــی 2200506279 و 

محمدحســن کیاهچائــی به کد ملــی 0042026921 

روزنامه کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

گردید. ایرج خســرو پناه به کــد ملی 0038659281 به 

عنــوان بازرس اصلی و جمیله کاظم آبادی فراهانی به کد 

ملی 0032311249 به عنوان بــازرس علی البدل برای 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت زربرگ تجارت 
خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷8۷۶۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۰۱۴۰ 

آگهی تغییرات شرکت بخارا دارو طب سهامی خاص  
)در حال تصفیه( به شماره ثبت ۴۹8۰۱۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱5۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/6/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــعبان 
احمدی برســری به شماره ملی 5949689712 به سمت 
 مدیــر تصفیه برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 

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

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین 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 متقاضی

1- آقای حمید کروشــاوی فرزند محمد به شماره شناســنامه 4618 صادره از دشت 
آزادگان به شــماره ملی 1988179866 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
41 مترمربع در قســمتی از پاک 58/25 بخش 9 اهواز خریداری شــده 
موضوع سهام شماره 1707 شرکت سهامی ایجاد باغات کوی  شاه سهمی 
سید محمد شفیعی فرزند ســید احمد )مالک رسمی( که مع الواسطه و طی ارائه 

قولنامه عادی به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده است.
2- آقای حمید کروشــاوی فرزند محمد به شماره شناســنامه 4618 صاره از دشت آزادگان 
به شماره ملی 1988179866 نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 275 
مترمربع در قســمتی از پاک 58/25 بخش 9 اهواز خریداری شده موضوع 
سهام شماره 1707 شرکت ســهامی ایجاد باغات کوی  شاه سهمی سید 
محمد شــفیعی فرزند سید احمد )مالک رسمی( که مع الواسطه و طی ارائه قولنامه 

عادی به 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 داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت 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: یک شنبه 97/10/23          تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 97/11/9
اکبر افشین- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 
ناحیه یک اهواز 5/1680: م/الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بدینوســیله باستناد تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مصوب سال 1390 عملیات تحدید حدود اماک مشروحه ذیل که قسمتی از پاک 84- اصلی 
بخش ده قزوین واقع در قریه دشــتک که در اجرای قانون یاد شده متقاضیان درخواست سند مالکیت 
نموده اســت برابر این آگهی در روزهای سه شنبه )ردیف 1 الی 3( و چهارشنبه )4 الی6( مورخ بیست و 

سوم و بیست و چهارم بهمن ماه سال نود و هفت در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد:
قسمتی از پاک 84- اصلی بخش ده قزوین قریه دشتک

1- ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پاک 84- اصلی به مساحت 8141/55 مترمربع بنام 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله.

2- ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پاک 84- اصلی به مساحت 7335/04مترمربع بنام 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله. 

3- ششــدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پاک 84- اصلی به مساحت 10766/47 مترمربع 
بنام آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله.

4- ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پاک 84- اصلی به مساحت 6486/09 مترمربع بنام 
آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله.

5- ششــدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پاک 84- اصلی به مساحت 31436/93 مترمربع 
بنام آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله.

6- ششــدانگ یک  قطعه زمین مزروعی قسمتی از پاک 84- اصلی به مساحت 21853/14 مترمربع 
بنام آقای صفت اله علی ویردی فرزند نعمت اله.

مراتب باســتناد ماده 14 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 به متقاضی و مجاورین و صاحبان حقوق 
ارتفاقــی اعام تا به منظور حفظ رعایت حقوق خود در محل حضور بهم  رســانند، بدیهی اســت عدم 
حضــور مانع تحدیــد ملک نخواهد بود لذا در صــورت عدم حضور می تواننــد از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی به مدت 30 روز اعتراض خود را طبق ماده 20 قانون ثبت به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: روز یکشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه سال نود و هفت.
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان آوج 
صمد قدیم آبادی 

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 ۹۷/۴۷ 

شرکت آب و فاضاب جنوب غربی )نوبت دوم(
استان تهران )سهامی خاص(

آگهی اباغ اخطار ارزیابی
 9600349 و   9600348 و   9600347 کاسه  اجرایی  پرونده 
 -16462 و   93/8/4  -14589 شماره  رهنی  سند  استناد  به 
مدیریت  اراک له  دفتر 36  و 16449- 93/11/19   93/11/20
شعب مرکزی بانک  ملت استان مرکزی و علیه ورثه مرحوم 
 1323/9/22 تولد  تاریخ  سلیمان  پدر  نام  آقارضی  علی اصغر 
شماره ملی 6179449384 شماره شناسنامه 17 به نشانی اراک 
خ ادبجو کوچه کاروانسری کدپستی 3814836775 )راهن( به 

نام های
1- فاطمه آقارضی درمنی نام پدر اکبر تاریخ تولد 1334/1/18 
شماره ملی: 6179566631 شماره شناسنامه 6 به نشانی اراک خ 
ادبجو کوچه شمس کوچه کاروانسریی کدپستی 3814836775 

)وام گیرنده و راهن و ورثه راهن(
 1362/4/3 تولد  تاریخ  علی اصغر  پدر  نام  آقارضی  سمیه   -2
شماره ملی 0533008824 شماره شناسنامه 1094 به نشانی 
کدپستی  کاروانسریی  کوچه  شمس  کوچه  ادبجو  خ  اراک 

3814836775 )ورثه راهن(
تولد 1349/1/10  تاریخ  نام پدر علی اصغر  آقارضی  3- کمال 
شماره ملی 0530639165 شماره شناسنامه 10835 به نشانی 
طبقه   5 اعتماد  بن بست  جانبازان  کوچه  ناصری  قنات  اراک 

همکف کدپستی 3817889384 )ورثه راهن(
4- مژگان آقارضی نام پدر علی اصغر تاریخ تولد 1358/5/25 
نشانی  به  شماره ملی 0533211018 شماره شناسنامه 649  
کدپستی  کاروانسریی  کوچه  شمس  کوچه  ادبجو  خ  اراک 

3814836775 )ورثه راهن(
تولد: 1350/2/15  تاریخ  پدر: علی اصغر  نام  آقارضی  5- رضا 
به    10834 شناسنامه  شماره   0530639157 ملی:  شماره 
نشانی اراک خ ادبجو کوچه شمس کوچه کاروانسریی کدپستی 

3814836775 )ورثه راهن(
تولد  تاریخ  علی اصغر  پدر  نام  آقارضی  جمال الدین   -6
شناسنامه  شماره   0532960394 ملی  شماره   1357/2/19
344  به نشانی اراک خ ادبجو کوچه شمس کوچه کاروانسریی 

کدپستی 3814836775 )ورثه راهن(

تولد 53/12/1 شماره  تاریخ  پدر علی اصغر  نام  7- علی جاویدان فر 
ملی 0530775255 شماره شناسنامه 3474  به نشانی اراک خ ادبجو 
کوچه شمس کوچه کاروانسریی کدپستی 3814836775 )ورثه راهن(
8- محمد آقارضی نام پدر علی اصغر تاریخ تولد 1365/8/27 
شماره ملی 0534800289 شماره شناسنامه 6223  به نشانی 
کدپستی  کاروانسریی  کوچه  شمس  کوچه  ادبجو  خ  اراک 
3814836775 در قبال مبلغ 282/635/757 ریال )دویست و 
هشتاد و دو میلیون و ششصد و سی و پنج هزار و هفتصد و 
پنجاه و هفت ریال( تا  تاریخ 96/8/4 به انضمام مبلغ 197،266 
ریال روزانه خسارت دیرکرد تا یوم الوصول و حقوق دولتی متعلقه 
حسب  سپس  است  گردیده  اباغ  و  صادر  اجراییه  و  تشکیل 
تقاضای بستانکار ششدانگ پاک 4415 بخش 2 اراک قطعه 
3 ملکی علی اصغر آقارضی و فاطمه آقارضی درمنی به موجب 
کارشناس  توسط   97/5/18  -350 شماره  به  وارده  گزارش 
فوق  پاک  تمامت  خسروی(  )محمدرضا  دادگستری  رسمی 
به مبلغ 2058000000 ریال معادل دویست و پنج میلیون و 

هشتصد هزار تومان ارزیابی گردید.
بنا به تقاضای  ارزیابی میسر نمی باشد  از آنجاکه اباغ اخطار 
اباغ  فوق  نامبردگان  به  ارزیابی  مراتب  بدینوسیله  بستانکار 
روزنامه های  در  مرتبه  یک  فقط  فوق  ارزیابی  و  می گردد 
کثیراانتشار کیهان آگهی می شود چنانچه به ارزیابی انجام شده 
روز   5 مدت  به  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  می باشید  معترض 
فرصت دارید که اعتراض خود را ضمن تودیع مبلغ 5 میلیون 
ریال علی الحساب بابت هزینه ارزیابی مجدد کتبا به اجرای ثبت 
اراک ارائه نماید و اا ارزیابی فوق قطعی تلقی و ملک مورد 
وثیقه از طریق مزایده به فروش می رسد و به اعتراض خارج از 
موعد مقرر )5 روز( و بدون ارائه فیش سپرده بابت هزینه ارزیابی 
این آگهی و آگهی  اثر داده نخواهد شد و بجز  ترتیب  مجدد 

مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اجرای اسناد رسمی اراک 
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صفحه 8
 یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ 

۶ جمادی ااول۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۹

منصور ایمانیقافلۀ شوق )۳۱(

سه چهار ماهی که توی جبهۀ »دّب حردان« مستقر بودیم، به جز نگهبانی های مرتب و گشت های گاه 
به گاه، تحّرک خاصی علیه بعثی ها نداشتیم. ولی در عوض این سه چهار ماه، فرصت خوبی برای نیروهای 
تازه وارد بود، که با منطقه و شــرایط جنگ آشــنا بشوند و به اصطاح یخ شان را آب کنند. ما توی دسته، 
چند تا نیروی تازه کار بودیم که گاهی با ناشی گری خودمان، کار دست این و آن و حتی گردان می دادیم. 
پیش ترها از یکی از ناشــی گری هایم رونمایی کرده بــودم. یکی دیگرش مربوط به موقعی بود که من را 
به عنوان جایگزین یکی از بچه ها، برای چند روز به آشــپزخانۀ گردان فرستاده بودند. سرآشپز با یکی دو 
ساعت آموزش سرپایی، ما را پای تیان خورشت گذاشت و یک ماقۀ چوبی یک متری هم داد دست مان. 
آشپزخانه در هر وعدۀ نهار و شام، برای سیصد و خرده ای نفر غذا می پخت. سه چهار تا تیان برنج و یک 
تیان هم خورش بار می گذاشتند. نهار روز دوم یا سوم بود که طبق برنامۀ هفتگی باید قورمه سبزی می دادیم. 
گوشت های قورمه شده که نیم پز شد، لوبیای چشم بلبلی را ریختم و بعد سبزی جعفری و شنبلیله و ترۀ 
ساطوری شده را هم به آن اضافه کردم و گذاشتم همه با هم کاما بپزند. نزدیک پخته شدن خورش بود 
که دو تا حلبی چهارکیلویی رب گوجه فرنگی مخصوص فروشگاه اتکا را باز کردم و ریختم توی تیان و با 
ماقۀ چوبی شــروع کردم به هم زدن خورش که هشت کیلو رب گوجه کاما آب بشود. اما هرچه که هم 
می زدم، می دیدم رنگ خورشت سبزی، به قهوه ای و رنگ سیاه می رفت. سرآشپز در طول غذاپختن معموا 
دو سه بار به دیگ های برنج و خورش سر می زد و اگر غذاها کم و کسری داشتند، به ما می گفت. یک بار 
هم آخر سر می آمد غذا را می چشید و دستور کشیدن شان را می داد. غذای هر گروهان را توی دیگ های 
بزرگ خودشان می ریختند و می دادند ماشین های غذا برای شان می بردند. خورشت من آماده بود. سرآشپز 
وقتی آمد و حلبی های خالی رب گوجه و رنگ تیرۀ قورمه سبزی را دید، با فریاد ماقه را از دستم گرفت 
و انداخت دنبالم. می آمد و داد می زد: »دیوانه! رب گوجه رو به خورشت قیمه می زنن نه قورمه سبزی. اون 
هم هشت کیلو رب؟!« آن روز چرخ سرآشپز را چنبر کرده بودم و نهار یک گردان خراب شده بود. همان 
روز پاانم را آفتاب گذاشت و اخراجم کرد که برگردم خط. اینکه توی خِط دب حردان یا آْب تیمور، چه 
طوری یخ مان را در جبهه آب کردیم، راستش به برکت همین دسته گل هایی بود که در آن سه چهار ماه، 
به آب می دادیم! حدود چهار ماهی که ما و نیروهای بعثی، روبه روی هم خاک ریز زده بودیم، اّا اینکه در 
طول روز، دو بار سر به سر هم بگذاریم، دیگر کاری به کار هم نداشتیم. صبح ها نوبت ما بود و غروب ها نوبت 

آنها. صبح زود که آفتاب رو به عراقی ها می تابید و 
حرکات شان توی دید ما بود، بچه های خمپاره و 
توپخانه، چند تا گلوله خرج شان می کردند. بعدش 
تا یک ساعت مانده به غروب که آفتاب برمی گشت 
به طرف ما و دید عراقی ها بهتر می شــد، همین 
کار را آنها با مــا می کردند. منتهی بچه های ما 
زمان شــلیک، قناعت می کردند و با شــمارش، 
گلوله ها را می فرستادند. ولی جماعت بعثی که 
دست شــان توی انبار مهمات شرق و غرب عالم 
بود، موقع آتش بازی، دست و دل بازی می کردند 
و سهمیه ما را فله ای می فرستادند. البته شلیک 
ما اکثرا دقیق بود و آنها اغلب قضاقورتکی آتش 
می کردند و بیشترشان توی بیابان و هور می افتاد.

صاح کار کجا و مِن خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
بشد که یاِد خوشش باد روزگار وصال

خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

 ... هی می رفت و می آمد. برای رفتن به خانه دو دل بود. یادش رفته بود نان بگیرد. بهش گفتم: 
»سهمیه امروز یه دونه نان و ماسته همینو بردار و برو«. گفت: »اینو دادن این جـا بـخورم، نمی دونم 
زنـم می تـونـه بخـوره یا نـه« گفتـم: »این سهـم تـوست، می تونی دور بریزی ، یا بخوری«. یکی دو 

باری رفت وآمد ، آخر هم نان و ماست را گذاشت و رفت. 
خاطرات شهید حسن باقری برگرفته از كتاب روایت فتح

پرهیز از
 لقمه شبهه ناک

تاریخ 40 ســال اخیر ایــران، عرصه ظهور 
بزرگ مردانی بود که در زندگی روزمره، ســر به 
زیر و خاکی بودند و در میدان نبرد، ســرفراز و 
افاکی شــدند. در بر مردم، با مهربانی و تواضع 
می جوشیدند و در برابر دشمن، بی باک و هراس 

می خروشیدند.
سعید سیاح طاهری، یکی از این مردان 
بود. او در دوران هجوم به حریم کشــورمان 
در جنگ هشت ســاله، کمتر لحظه ای آرام 
گرفت؛ سیر سنگرهای عشق و زخم خوردن 
در دفاع مقدس، پایان راه او نبود. چون پس 
از جنگ، دشــمن از راهی دیگر به زمین ما 
هجوم آورد؛ پس ســیاح نیز همچون برخی 
دیگر از یارانش، در زمینه فرهنگ فعال شد. 
او بــه نیکی دریافت که روش های معمول و 
کلیشــه ای دیگر جواب نمی دهد؛ هر چند 

غرب آسیا در سال 1357درگیر تحوات عمده ای شد؛ دو رویداد 
مهم کودتا در افغانستان و پیروزی انقاب اسامی در ایران در همان 
ســال به وقوع پیوســت. با اینکه انقاب اسامی با شعار »نه شرقی، 
نه غربی، جمهوری اسامی« شناخته می شد، دولت وقت افغانستان 
براین باور بود که انقاب اســامی نوعی انقاب کارگری اســت؛ لذا 
پیام تبریکی ارســال کرد. حضرت امام)ره( با شناختی که از ماهیت 
حکومت و رهبرانش داشت به این پیام پاسخی نداد. دولت افغانستان 
که روزبروز با اعتراض های مردمی روبرو می شد جمهوری اسامی را 
دشمن خارجی خود پنداشت وهر ازگاهی در کابل راهپیمایی به راه 
می انداخت و شــعار علیه ایران سر می داد. ناگهان رسانه های جهان 
خبر ســقوط شهر هرات بدست قیام گران محلی را به جهان مخابره 
کردند. با ورود ارتش سرخ در ششم دی 1358 به افغانستان، اولین 
کشوری که اشغال نظامی را محکوم و از مجاهدانش حمایت کرد، دولت 
جمهوری اسامی ایران بود. مجاهدان افغانستانی با دست خالی دربرابر 
اشغالگران مقاومت می کردند؛ اما با گسترش حمات هوایی فشار بر 
مردم بیشتر شد. در این شرایط، امام خمینی با حمایت کامل از مرم 
و مجاهدان مسلمان افغانستانی فرمودند: »اسام مرز ندارد.« معنای 
این جمله کوتاه برای افغانستان حمایت از ورود مهاجران به ایران بود.

قابل ذکر آنکه سپاه پاسداران، شماری از نیروهای آگاه به مسائل 
نظامی را در سال 58 به منظور آموزش نظامی روانه وایات افغانستان 
کرد. طرح حمایت و آموزش مجاهدان که تا پیش از تجاوز عراق در 
افغانستان اجرا می شد؛ این بار درخاک ایران و زیرنظر مرکز آموزش 
نهضت های اســامی بــه مرحله اجرا درآمد. زمانــی که مجاهدین 
مهارت های تخصصی را فرا گرفتند؛ اکثریت چون مقلد امام)ره( بودند 

و هم برای ادای دین راهی جبهه ایران می شدند.
حاصل ۱۴ سال پژوهش

کتاب »از دشــت لیلی تا جزیره مجنــون؛ خاطرات رزمندگان 
افغانســتانی دفاع مقدس«، به قلم محمدســرور رجایی حاصل 14 
سال پژوهش اســت. این اثر ارزنده و خواندنی نتیجه همکاری های 

شاید ماهی نباشد که خبری از انفجار در پاراچنار منتشر نشود. در همین چند ماهی که گذشت اگرچه در اخبار 
رســمی خبری منتشر نشــد اما اخبار محلی خبر از وقوع چند حادثه تروریستی در آن منطقه دارد. با این حال این 

منطقه کماکان با مشکات مختلف امنیتی و قومیتی دست و پنجه نرم می کند. 
پاراچنار كجاست؟ 

در منابع اطاعاتی آمده است: پاراچنار، شهری در ایالت سرحد در شمال غربی پاکستان است که بیشتر مردمان این 
شهر و روستاهای اطراف آن پیرو مذهب تشیع هستند. پاراچنار به دلیل مجاورت با مرزهای افغانستان در زمان اشغال 

این کشور توسط ارتش شوروی، یکی از مراکز نفوذ مجاهدین افغانی به خاک افغانستان بود. 
در 13۶4هـ. ش ژنرال ضیاءالحق، رئیس جمهور وقت پاکستان فرمان بیرون راندن شیعیان را از شهِر تقسیم  شده 
پاراچنار صادر کرد. عامان این امر مجاهدین ســنی مذهب افغانی بودند که با سنیان محلی ارتباط داشتند. پس از 
سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، اعضای القاعده و طالبان از افغانستان به کشورهای هم جوار از جمله پاکستان 

فرار کردند و شهر پاراچنار یکی از پناهگاه های آنان شد.
پاراچنار مرکز منطقه  خودمختار ُکرام ایجنســی است. این منطقه یک شبه جزیره در مجاورت افغانستان است 
که با چهار استان طالبان خیز پکتیا، خوست، ننگرهار و لوگر در آن کشور همسایه بوده و قسمت جنوبی آن هم در 
پاکستان از یک جهت مجاور ایالت وزیرستان )از مراکز اصلی فعالیت طالبان در پاکستان( و از جهتی دیگر با مناطق 

ناصبی نشین در ایالت سرحد به مرکزیت پیشاور همسایه است. 
منطقه در محاصره 

با این حال در سال های اخیر مردم این منطقه از چند جهت مورد هجمه بوده اند. از یک سو گروه های تکفیری 
مردم این منطقه را تهدید می کنند، از ســوی دیگر نیروهای طالبان مستقر در افغانستان به دلیل هم مرز بودن این 
منطقه را تهدید می کند، این در حالی اســت که گاهی ارتش پاکســتان نیز برای فیصله دادن به درگیری ها، موضوع 
را با حمله به شــیعیان جمع می کند. در گزارش ها آمده بود که حامیان گروه تروریســتی داعش در پاکستان هشدار 

داده اند که به شیعیان در مناطق قبایلی این کشور حمله خواهند کرد.
به گزارش »سپوژمی«، افراد وابسته به داعش در پاکستان هشدار داده اند که شیعیان در مناطق قبایلی این کشور 
را هدف قرار می دهند. گروه های تکفیری با افراد وابسته به داعش، شب نامه هایی را در منطقه »کرم ایجنسی« پخش 
کرده اند که در این شب نامه ها آمده است که افراد وابسته به داعش به اهداف خود در افغانستان دست یافته اند و حاا 

شیعیان در مناطق قبایلی را هدف قرار خواهند داد.
این در حالی است که مقامات پاکستانی هر بار در پاسخ به فشارهای جامعه جهانی برای حمایت از تروریسم، تا 
ماه های پیش هیچگونه اقدام مناسبی انجام نداده بودند تا اینکه در تیرماه امسال ژنرال »قمرجاوید باجواه« فرمانده 

ارتش پاکستان حکم اعدام 12 تروریست را که در دادگاه  های نظامی محکوم شده بودند تأیید کرد.
ژنرال باجواه حکم حبس ابد شش تروریست دیگر و آزادی یکی از زندانیان به دلیل نبودن مدارک کافی را نیز 
تأیید کرد. بنابر اخبار واصله تروریســت هایی که حکم اعدام آنها صادر شــد عامان اصلی حمله به حسینیه مرکزی 
شیعیان در پاراچنار هستند. این تروریست ها همچنین در کشتن 8 نظامی، 2۶ شهروند عادی و زخمی کردن 133 

نفر دست داشتند. 
در حادثه ای مشابه در پاراچنار با وقوع چهار انفجار 30 شهید شدند. به گزارش تی آر تی، وقوع چهار انفجار در 
شــهر پاراچنار پاکستان دست کم 30 کشته برجا گذاشت. منابع پلیس اعام کردند که انفجارها بعدازظهر در شهر 
پاراچنار در محله بازار اکبرخان این شــهر و هنگامی که تعداد زیادی از مردم مشــغول خرید برای افطار و نیز خرید 
عید فطر بودند، رخ داده است. منابع بیمارستانی نیز اعام کردند با توجه به وخامت حال تعدادی از مجروحان انفجار 

پاراچنار، احتمال افزایش شمار جان باختگان این حمله تروریستی وجود دارد.
البته این از معدود اقدامات صورت گرفته دراین خصوص بوده و با وجود همه این حمات و تهدیدهای روز افزون 
در مناطق شیعه نشــین در پاکســتان، ارتش پاکستان در تاش برای خلع ساح مردم در این مناطق است. به تعبیر 
بهتر دولت پاکستان نه تنها از مردم این منطقه دفاع نمی کند بلکه سعی دارد تا با خلع ساح آنها زمینه کشتار بهتر 
آنها را هم فراهم کند. اتفاقی که دو سال پیش از این رخداد و در آن نیروهای طالبان تنها در یک حمله ششصد تن 

از شیعیان پاراچنار را به شهادت رسانده و در اقدامی بی سابقه به قطع دستان کودکان خردسال مبادرت کرده اند.
این در حالی است که مردم این منطقه قرابت بسیار زیادی با ایران داشته و در خیایان های آن عکس های از امام 
خمینی و مقام معظم رهبری نصب شده و همین مسئله این منطقه را به طعمه خوبی برای کشتار شیعیان تبدیل 
کرده اســت. با این همه به نظر می رســد مشکات روز افزون این منطقه درصورت عدم عزم دولتمردان برای خاتمه 

دادن به این نوع برخوردهای فرقه ای بیش از پیش شود. 

به مناسبت سومین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم
 حاج سعید سیاح طاهری

آرش فهیم برنامه های معمول در پاسداشت دفاع مقدس 
و شهدا، ذاتا ارزشمند و قابل ستایش است. اما 
سیاح طاهری، در پی راه های تأثیرگذارتری 
بود. به همین دلیل هم یک جشنواره متفاوت 

و زیبا را راه اندازی کرد. 
جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس، ابداع 
این شهید محسوب می شود که هدف اصلی اش، 
احیا و امتداد فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس در 
مناطق محروم و کم برخوردار بوده است. به ویژه 
مناطق مرزی، که مردمش معموا هم از تنگنای 
معیشــتی در رنج هستند و هم صف اول دفاع از 
این سرزمین در برابر حمات احتمالی خواهند 
بود. شهرهایی مثل سوســنگرد، ایام، بستان، 
هویزه، روستاهای حومه اهواز، شهرها و روستاهای 
زلزله زده آذربایجان، کردســتان، کرمانشــاه و... 
یعنی دقیقا مناطقی که بچه های آن اصا سینما 
نرفته بودند. در مصاحبه ای که چند سال قبل از 
شهادت سیاح طاهری با وی انجام دادم، گفته بود: 

»مردمــي که در مناطق مرزي زندگي مي کنند 
از یک طرف با مشکات فراواني مواجه هستند و 
از طرف دیگر اولین ســد دفاعي کشور در مقابل 
هرگونه هجوم از خارج محسوب مي شوند. با این 
حال، جوانان این مناطق آگاهي چنداني نسبت 
به دفاع مقدس ندارند. با توجه به این مسائل، ازم 
بود که به طریقي با فرزندان این مناطق ارتباط 
برقــرار کرده و ارزش هاي دفاع مقدس را به آنها 
منتقل کنیم که جشنواره دانش آموزي فیلم دفاع 

مقدس با همین انگیزه راه اندازي شد.«

اما روش شهید ســیاح طاهری در برگزاری 
جشــنواره دانش آموزی دفاع مقدس با دیگران 
تفاوت داشت. یعنی به جای برگزاری برنامه های 
بی خاصیت و بی مناسبت با حال و روحیه کودکان 
و نوجوانان، در فضایی پر از شــادی و نشــاط به 
انتقال فرهنگ ازخودگذشــتگی و ایســتادگی 
می پرداخت. یعنی موضوع سخت و عمدتا تراژیکی 
چون جنگ، در این برنامه ها در قالب جشــن و 
پایکوبی روایت می شــد. شهید درباره این روش 
می گفت: »ادعای ما این است که رزمندگان ما، 
همه از روحیه ای شاد و بانشاط برخوردار بودند. 
در ســخت ترین لحظات نبرد، می خندیدند و با 
هم شــوخی هم می کردند. شما بروید فیلم های 
مستندی که از روزهای دفاع مقدس باقی مانده 
را تماشــا کنید ببینید رزمنده ها بیشتر در حال 

شادی و خنده هستند یا  گریه و زاری؟«
شــهید ســیاح طاهری، در بخــش دیگری 
از گفت وگــو با نگارنده بیان کــرده بود: یکي از 

ویژگي هــاي مهم جشــنواره دانش آموزي فیلم 
دفاع مقدس، شاد بودن آن است. یعني محتواي 
ارزشي و دفاع مقدسي را در قالب سرود و جشن 
و همخواني هنرمندان و بچه ها مطرح مي کنیم. 
در این برنامه ها همچنین ما کتاب هاي با ارزش 
دفاع مقدســي را هم به شرکت کنندگان معرفي 

و اهدا مي کنیم.
و البته نتیجه این جشنواره و فضای پرنشاط 
و توأم با عایق کــودکان و نوجوانان هم گرفته 
بود. چنان کــه در همان مصاحبــه بیان نموده 

بــود: معموا بعد از برگزاري این جشــنواره در 
هر منطقــه اي، مراجعه بچه ها براي عضویت در 
بســیج بیشتر مي شــود. برگزاري این جشنواره 
در مناطق زلزله زده تاثیر بســیار زیادي داشت. 
چون اصلي ترین ارزشــي که ما در این جشنواره 
مطرح مي کنیم، مقابله با سختي ها و پیروزي با 

حداقل امکانات است. همان چیزي که در جنگ 
هشت ساله تجلي یافت. به یاد دارم که در حین 
برگزاري این جشــنواره در منطقــه اروندکنار، 
وقتي این گونه مســائل را مطرح کردیم، جواني 
به ما مراجعه کرد و گفت که از شدت افسردگي 
قصد خودکشي داشته، اما پس از حضور در این 
جشــنواره بار دیگر به زندگي بازگشــته است. 
البته این تاثیرگذاري فقــط روي مخاطب هاي 
جشنواره نبوده و حتي خود هنرمندان نیز از آن 
تاثیر مي پذیرند. چون آنها در این برنامه ها عمدتا 

به عنوان یک نــذر فرهنگي و بدون اینکه پولي 
دریافت کنند شــرکت مي کنند. همراهي آنها با 
پاکي و صداقت بچه ها و دور شدنشان از کاس 
و دیسیپلین هنرمندانه، تجربه نوعي بازگشت به 

خویشتن است.
شــهید ســیاح طاهری، با همین رویکرد، 

مســابقات کتابخوانــی دفاع مقــدس را هم در 
ندامتگاه های شــهرهای مختلف برگزار می کرد. 
او کتاب هایــی درباره مجاهدت و مبارزه آدم های 
معمولی در شــرایط دشــوار جنگی را در اختیار 
آســیب دیدگان در بند می داد بخوانند و همین 
مسابقه زمینه را برای بهبود روانی و اخاقی آنها 

فراهم می کرد. 
اما روح حاج سعید سیاح طاهری هم مثل همه 
افاکیان، در خاک نمی گنجید. این زندگی و مسیر 
هنرمندانه باید پایانی زیبا و حماسی هم می داشت. 

شهادت سن نمی شناســد. حتی در آستانه ۶0 
ســالگی و در دوران بازنشستگی نیز راهی برای 
رهایی و پرواز از قفس فراهم می شــود، اگر دل 
کربایی باشــد. 23 دی سال 94 و منطقه خان 
طومان،  گریزگاه حاج ســعید بود و او در نبرد با 

داعش به یاران شهیدش پیوست. 

پاراچنار، قطعه ای فراموش شده
سید فرید موسوی

نگاهی به کتاب 
»از دشت لیلی تا جزیره مجنون«

مهاجران دل باخته

ناهید زندی پژوه

دوجانبه آقای رجایی با 17 رزمنده افغانســتانی دفاع مقدس است 
تا همه بدانند دو ملت ایران و افغانســتان یگانه هســتند. هم خون 

شریک اند و هم غم شریک.
آقای محمد سرور رجایی که خودش از مهاجرین افغانستانی است 
در مقدمه کتابش توضیح داده: »... از سال 73 از سر ناچاری دل به 
غربتی سپردم که تاکنون دچار آن هستم. به ایران و تهران آمدم. باور 
دارم که خاطرات رزمندگان افغان بخشی از خاطرات دفاع مقدس است 
که اگر به آن اهتمام نشود و ضبط نگردد، بخشی از خاطرات شفاهی 
دفاع مقدس دیده نشده است... مشکل اصلی من نگارنده این بود که 
رزمندگان افغانی حاضر نبودند خاطراتشــان را بیان کنند. آنها خود 
را مصداق ضرب المثل »از اینجا رانده و از آنجا مانده« می دانســتند. 
عده ای هم حاضر شدند صحبت کنند به نوعی ایثارگری کرده اند. در 
تالیف این کتاب سعی در حفظ اصالت متن شده و اصاحات و حتی 

ساختار جمات را هم سان زبان هموطنان افغانی است.«
کتاب »از دشت لیلی تا جزیره مجنون«، حاصل ساعت ها گفت وگو و 
مصاحبه نویسنده کتاب با خانواده شهید احمدرضا سعیدی شهید ایرانی 
جهاد مقدس افغانستان و همچنین هفده رزمنده افغانستانی است که در 
طی سال های اغتشاش در آن کشور به عنوان مهاجر به ایران آمدند و 
پس از طی دوره های آموزشی رهسپار جبهه ایران شدند. کتاب دارای 
مقدمه ای مفصل به قلم نویسنده است و ایشان به رسم احترام در بخش 
نخســت کتاب ابتدا به شرح شهید ایرانی جهاد افغانستان - احمدرضا 
ســعیدی - تحت عنوان »خون شریکی« پرداخته و درضمن ویراسته 
خاطرات خود در سفر به افغانستان جهت جمع آوری اطاعات و تهیه 

فیلم از مزار شهید احمدرضا سعیدی را هم اضافه کرده. 
در همین بخش از کتاب، مولف نگاهی گذرا و تطبیقی به مواجهه 

افغانستان با کمونیسم، انقاب و دفاع مقدس ایران داشته است.
قســمت دوم کتاب اختصاص به مشــروح کامــل خاطرات 17 
رزمنــده افغانی دفاع مقدس دارد که برای هر یک عنوانی خاص در 
نظر گرفته شده؛ در خاتمه کتاب شاهد گفت وگو با سردار محمدرضا 
حکیم  جوادی فرمانده تیپ ابوذر در دفاع مقدس هستیم. )ابوذر، تیپ 
مستقل رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس بود که در سال های ابتدایی 

جنگ به پیشنهاد سردار حکیم جوادی تشکیل شد.(
آنچه مسلم است این مجاهدان مسلمان افغانستانی هرگز معرفی 
نشــده اند؛ اما در عالم گمنامی با حضورشان نقش پررنگی در هشت 
سال دفاع مقدس داشته اند. به واقع آنان مجاهدان جهان وطن بودند، 
مجاهدانی که سال هاســت از یاد رفته اند. بدین منظور جهت معرفی 
آنان و نیز آشــنایی خوانندگان با این هفده رزمنده افغانستانی دفاع 
مقدس و همچنین معرفی شهدای ایرانی جهاد اسامی افغانستان به 
ویژه شهید احمدرضا سعیدی، برش هایی از خاطراتشان را انتخاب و 

ویرایش نمودم که به شرح هر یک می پردازم.

شهیدان ابوالفضل کربایی پور یزدی، احسان پارسی، احمدرضا 
سعیدی و... از شهدای ایرانی جهاد اسامی افغانستان هستند. 

شهید احمدرضا سعیدی که عضو سپاه پاسداران بود؛ در زمانی 
که منافقین بخش هایی از کردستان را تصرف کردند راهی کردستان 
می شود و تحت تاثیر سخنرانی امام که فرموده بود: »انقاب اسامی 
باید جهانی شود«، در ذهنش بود که چگونه راه جهانی شدن انقاب 
را بــرود. چون پیروزی انقاب توام با قیام مردم افغانســتان در برابر 
حکومت کمونیستی بود؛ جهت آموزش نظامی و فرهنگی مجاهدان 
افغانی به افغانســتان می رود. اما متاســفانه در حال آموزش نظامی 
با فداکاری شهید می شــود. محبوبیت شهید احمدرضا سعیدی در 
افغانســتان چنان بود که مزارش در بهسود افغانستان زیارتگاه مردم 

شده و خیلی ها حاجتشان را از مزار شهید گرفته اند.
مروری بر زندگی شهدای افغانستانی

یک( کتاب خاطرات خودنوشت »امان اه امینی« به چاپ رسیده 
اســت. او که جانباز قطع نخاعی است و یکی از کلیه هایش را هم از 
دســت داده با مشــکات حاد ریوی هم درگیر است. او مانند دیگر 
رزمنده های افغانســتانی یادگارهای جنگ را با خود دارد و با وجود 
مجروحیت و مشکات زیاد، صداقت، پاکی و خلوص نیتش را از یاد 
نبرده. آقای امینی بیش از 25 سال است که روی تخت خوابیده. بنا 
به اظهاراتش: »اگرچه من توانایی کار کردن ندارم و قطع نخاعم، ولی 

در پاســپورتم بیشتر از همه مهر »عدم اشتغال به کار« را زده اند. در 
خاطرات این رزمنده افغانستانی می خوانیم: مهاجرت ریشه در فرهنگ 
دینی مان دارد با این اندیشه، مهاجرت به تکامل رسیدن است. مهاجر 
باید بکوشد از مهاجرت خویش مسائل جدیدی را بیاموزد و وقتی به 
ســرزمینش برگشت به خوبی از آن استفاده کند... گاهی به گذشته 
فکر می کنم متوجه می شــوم در هیچ زمانی آزادی و فراغت روزهای 
جبهه را نداشــتم. حاا افسوس آن روزها را می خورم. افسوس تیپ 
ابوذر که بی ادعا و مخلصانه برای خدمت به اسام می جنگید، در گذر 

زمان و ایام فراموش شد و از هم پاشید.
دو( حجت ااسام علی احمد ذوالفقاری در سال ۶4 برای فعالیت 
تبلیغی در بین رزمندگان اسام به طور داوطلبانه در جبهه های ایران 
شــرکت می کند. او باور دارد که انقاب اسامی نه تنها برای مردم 
ایران، بلکه برای تمام مسلمانان جهان نعمت است؛ چون تنها انقابی 
در دنیاســت که محور اصلی اش خداست. ایشان، نظارت خردمندانه 
حضرت امام)ره(، فداکاری رزمندگان اســام، شهدا و دعای مردم را 
از بحران جنگی که شــرق و غرب به پا کرده بودند را موثر می داند. 
حجت ااســام در خاطراتش بیان کرده: در زمان جهاد افغانستان، 
بســیاری از کشورهای اسامی به مجاهدان افغانی کمک می کردند؛ 
ولی در سال های اخیر شاهد بودیم تمام آنها برای منافع شخصی شان و 
جلب حمایت غرب به این کار مبادرت می کردند. امروزه همان کشورها 

تجاوز آشکار نیروهای خارجی بخصوص آمریکا را نادیده می گیرند.
ســه( محمدعزیز جعفری، رزمنده افغانستانی در بهار ۶2 برای 
آمــوزش نظامی به ایران آمد و بــه صورت داوطلبانه به جبهه غرب 

اعزام شــد. در خاطرات این رزمنده می خوانیــم: به ایران که آمدم 
شــنیدم حضرت امام فرموده: »اسام مرز ندارد و شیعه و سنی هم 
برادر یکدیگر هســتند. با خود گفتم: در افغانستان برای رضای خدا 
با شــوروی جهاد کردم. اینجا هم برای رضا خدا و به دستور ولی امر 
مسلمانان جهاد می کنم... در سال ۶5 راهی افغانستان شدم اما وقتی 
برخوردهای بد و حسادت های ناشی از بی سوادی مردم و خودخواهی 

بعضی فرماندهان را دیدم؛ به ایران برگشتم
چهار( دکتر سیدعلی شاه موســوی گردیزی در اواخر بهار 58 به 
همراه تنی چند راهی ایران می شود و خیلی زود با مبارزان ایرانی آشنا 
می شــود. پس از جنگ تحمیلی با یقین به اینکه اگر انقاب اسامی 
ایران حفظ شــود مســلمانان در همه جهان سربلند زندگی می کنند؛ 
عازم جبهه می شــود. ایشان عاوه بر اینکه دکتر رزمنده ها، جهادگران 
و سنگرســازان بی  سنگر بود؛ خیلی وقتها پیش نمازشان هم بود. چون 
در جبهــه هیچ تعصبی در کار نبــود و همگی بر مدار ایمان و دفاع از 
اسام حرکت می کردند. بنابه گفته ایشان: خودم شاهد حضور بسیاری 
از مبارزان نوجوان بودم من هم در افغانســتان و هم در ایران. آنها به 
آســایش خود پشــت پا زده تا به جبهه بیایند و دین خود را به دین و 
ناموس ادا کنند... چون خود را سرباز روح اه و امام زمان)عج( می دانستم؛ 
از جبهه ایران فرهنگ شعارنویسی و شعاردادن و سربند بستن را به جبهه 
افغانستان به ارمغان بردم. دکتر سیدعلی شاه موسوی گردیزی بیش از 

40 مــاه در زندان های بگرام و گوانتانامو بوده و در حادثه تروریســتی 
وقتی که تکفیری ها در دو حمله انتحاری مسجد صاحب الزمان گردیز 

حمله می کنند در اثر تیراندازی زخمی و سپس به شهادت می رسد. 
پنج( رزمنده شیمیایی حسین خدادادی اعتراف می کند بهترین 
دوره زندگیش در جبهه گذشــته و با اعتقاد تمام می گوید: دوست 
ندارم ایران ضعیف باشــد و به خاطر جبهه رفتن، هیچ وقت از نظام 
اسامی چیزی نخواستم. چون این مملکت را از خود می دانم و دفاع 
از آن را هم واجب. اگر امروز نسل جدید این دیار من را نمی شناسد 
مقصر نیســت؛ این وظیفه مسئوان بود و هست که من و امثال من 
را به آنها معرفی کند. من در سال های حضورم در جبهه، پیک بودم، 
مسئول  اسکورت، پاس بخش بودم و آر.پی.جی زن. حاا افتخار می کنم 

که جانباز دفاع مقدس هستم.
شــش( سیدمحمد حسینی جانباز موجی و شیمیایی یک بار با 
هویت افغانستانی و یک بار دیگر با هویت ایرانی راهی جبهه های حق 
علیه باطل شده است. در بازخوانی خاطراتش می خوانیم: مسئوان 
دولت کمونیســتی پدرش را به بهانه های واهی و اتهام جاسوسی و 
مزدوری برای امام خمینی دســتگیر و به زندان بردند و بعد از آزاد 
شدن به دلیل فشار نیروهای دولتی با خانواده عازم ایران می شود. بنا 
به گفته این جانباز دفاع مقدس: »چون مقلد حضرت امام)ره( بودم. 
باور داشــتم دستور مجتهد جامع الشرایط دستور اسام است.« باید 
متذکر شوم که ایشان برای مبارزه با گروه های تکفیری جبهه النصره، 

داعش و... به سوریه رفته است.
هفت( در خاطــرات رزمنده افغانســتانی محمدابراهیم جالی 
آمده: هیچ عملیاتی برای ما ســخت نبود، چون هدفمان حفظ دین 
و شــهادت در راه اسام بود. یادم هست حضرت امام)ره( در یکی از 
سخنرانی های خود فرموده بود: »سربازان من در گهواره ها هستند.« 
اما حضرت مشــخص نکرده بودند که سربازان من در کجا هستند،  
در ایران، عراق و... رزمندگان خط مقدم با ملیت های مختلف، همان 
سربازان گهواره ای حضرت امام بودند؛ سربازانی که حضرت خبرش 
را ســالها پیش داده بودند... ما براساس اعتقاد و ایمانمان از اسام و 
آرمان های حضرت امام)ره( دفاع می کردیم. ناگفته نماند آقای جالی 

برای مبارزه با داعش و گروه های تکفیری در سوریه است.
هشــت( حجت ااسام محمدابراهیم واحدی، رزمنده شیمیایی 
جنگ اســت. در روایتگری خاطرات خود می گوید: در یکی از روزها 
در قم چشمم به نوشته ای از فرمایشات حضرت امام افتاد: »ایمان به 
این نیســت که انسان نماز بخواند و روزه بگیرد، جهاد هم درکنارش 
هســت. مسلمان واقعی کسی اســت که هم نماز بخواند و هم روزه 
بگیرد و هم جهاد کند.« این جمله مرا به شدت تکان داد و در سال 
۶0 تصمیم گرفتم به جبهه ایران بروم. آثار معنوی حضور در پشت 

جبهه، مسیرم را به سوی حوزه و درس خواندن تغییر داد و هنوز در 
همین مسیر حرکت می کنم. حجت ااسام اکنون فارغ التحصیل مقطع 
دکترای فقه و معارف اسامی از شورای سرپرستی جامعه المصطفی 

العالمیه ااسامیه و ساکن شهر مقدس قم است.
نه( جانباز موجی و شــیمیایی، غام قادر ناصری که روزگاری با 
روســها در شمال افغانســتان و با عراقی ها در جنوب ایران جنگیده 
اســت؛ در خاطراتش بیان کرده: ما چهل طلبه بودیم که با آموزش 
خاص فرمانده شدن به جبهه رفته بودیم تا اینکه دچار موج گرفتگی 
حاصل از انفجار و نیز شــیمیایی شدم و فشار زیادی را تحمل کردم 

به حدی که با حوزه علمیه خداحافظی کردم... وقتی
این همه نیروی شهادت طلب را در ایران می بینم با خود می گویم 
ایران، امروز ابر قدرت ایدئولوژیک جهان اســت. درست است دشمن 
پیچیدگی ساح های مدرن و تجهیزات را درک کرده ولی قدرت درک 

پیچیدگی های انسان باانگیزه و با هدف را ندارد.
10( محمدعلی حسنی از جانبازان جنگ تحمیلی که ترکشی در 
سینه دارد و نصف سرش پر از ترکش است. چشم چپ او دید ندارد. 
او ایمان دارد که همه کارهای بندگی به دســت خداوند است. بنا به 
اظهاراتــش: ما جان به خطر می دادیم چون فرمان حضرت امام )ره( 
بود. به خاطر عشق و عاقه ای که به امام داشتم به جبهه رفته بودم. 
همه رزمندگان عاشق کربا و مطیع فرمان امام )ره( بودند با این نگاه 
هیچ خطری برای ما معنا پیدا نمی کرد. باورم این بود تا کربا پیش 
می رویم. حتی  زمانی که مجروح شدم هم احساس خطر نمی کردم.

11( رزمنده افغانســتانی ناصر حسنی که باور به امداد غیبی در 
عملیات جنگی را دارد در مشــروح خاطراتش بیان کرده: من فقط 
برای رضای خدا و اطاعت از ســخنان حضــرت امام )ره( که مرجع 
تقلیدم بود به جبهه رفتم؛ برایم فرقی نمی کرد در ایران یا افغانستان 
باشم. می گفتم همه مسلمان هستیم. اگر قسمت من شهادت باشد 
باز هم ایران و افغانستان فرقی ندارد. شرکت در جبهه تکلیف بود... 
در یکی از روزها به دیدار حضرت امام در حســینیه جماران رفتیم؛ 
اگر چه حضرت را از نزدیک زیارت نکردم اما این توفیق را یافتم که از 
فاصله پنج، شش متری نگاهش کنم و به سخنان ایشان گوش بدهم.
12( در خاطرات رزمنده افغانستانی اسداه توکلی می خوانیم: از قوم 
ما یازده نفر در دفاع مقدس حضور داشتند که چهار نفر شهید و چند نفر 
مجروح شدند. انگیزه ما دفاع از اسام و مکتب بود،  همه داوطلبانه رفته 
بودیم.. تنها من سالم بودم چون در بخش تدارکات بودم. شوق و ذوق 
حفظ اسام بر ما حاکم فرما بود و هیچ بیمی از لشکر صدام نداشتیم. 
چون امام خمینی را رهبر مسلمانان می دانستیم. خوش ترین خاطره 

خدمتم روزی بود که به من مدرکی با نشان سپاه دادند.
13( رزمنده جانباز ناصر قاینی که سیزده ماه در لشکر 3 زرهی 
خدمت کرده و در فاو شــیمیایی شــده در خاطراتش آمده: بعد از 
بازگشت به ایران در پرونده جدیدی که برایم تشکیل دادند. حضورم 
را در جبهه هجده روز ثبت کردند. اگر پرونده ام درست نشود، مجبور 

هستم به مزار شریف بروم.
14( حاجی نسیم وکیل زاده از نخستین رزمندگان افغانستانی در 
جنگ ایران و عراق اســت. او که حدود یازده ماه در جبهه های ایران 
بی آنکه به مرخصی برود، مبارزه کرده. او بر این باور است که هر چه 
به نظام اسامی خدمت کند کم است؛ چون ایران را تنها نظام شیعی 
جهان می داند. بنا به گفته این رزمنده؛ اگر خدای  ناخواسته روزی در 
ایران جنگ شود، اولین کسی هستم که در عملیات انتحاری در مقابل 

دشمن حاضر می شوم خدا شاهد است غلو نمی کنم.
15( سید حبیب احمدی از دیگر رزمندگان افغانستانی است که 
به همراه برادر کوچکترش در جبهه خدمت کرده اما متاسفانه سید 
داوود برادر کوچک تر در سن 17 سالگی شهید می شود. آقای احمدی 
بعد از اتمام جنگ به تهران آمده واز آنجا که قطعات زرهی تانک را 
خوب می شناسد؛ مسئولیت بخش انبار قطعات زرهی پادگان بال به 
عهده ایشان است که البته این همکاری تا سال 75 ادامه داشته است.

1۶( حاجی امیرجان مرادی، رزمنده ای که به مدت شش ماه در 
بیمارستان شهید بقایی اهواز خدمت کرده. در خاطراتش بیان کرده: 
دشــمنان ملت ما می خواهند افتخارآفرینان جهاد را با عنوان جنگ 
ساار حذف کنند در حالی که ما غیر از حفظ اسام هیچ  انگیزه  دیگری 
نداشــتیم. هدف من از رفتن به جبهــه ایران این بود که آموزه های 
پزشکی را در جنگ،  به شکل اصولی و منظم یاد بگیرم تا بتوانم در 
خدمت مجاهدان کشــورم باشم. انگیزه ام در جهاد افغانستان و دفاع 
مقدس ایران فقط خدمت به اسام بود. برای همین اگر به زادگاهم 
بروم آمریکایی ها مرا به عنوان جاســوس ایران به گوانتانامو خواهند 
برد. برای من افغانســتان، ایران، فلسطین و لبنان فرق نمی کند. هر 
جا جبهه اسام باشد و به من فرصت بدهند می روم. اگر همین حاا 
مراجع تقلید حکم  جنگ با آمریکا را صادر کند؛ من هم فدایی به خط 
اول می روم. هنوز روحیه  جهادی در من زنده است... مردم ایران باید 
بدانند که در روزهای سخت،  مهاجران افعانستان در کنارشان بودند.
17( جانباز شیمیایی محسن میرزایی که به همراه خانواده خود 
به طور محرمانه به ایران مهاجرت کرده و در عملیات بســیاری در 
جبهه حضور داشــته و  جراحات زیادی دارد. ایشــان به مدت چهار 
سال مفقود بوده. بنا به گفته آقای میرزایی: در دوران اسارت به دلیل 
افغانی بودنم، مشــخصات خود را به عراقی ها اشتباهی گفته بودم... 
یکی از دعاهایم بعد از نماز همیشه »اللهم احفظ امام خمینی« بود. 
این دعا بعد از رحلت امام )ره( تا مدت ها ناخواسته بر زبانم جاری بود.

سیاح ، ستاره بود



ورزشی

سرویس ورزشی-
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در جام 
ملت های آسیا برابر ویتنام به برتری دو بر صفر رسید. 
با این پیروزی صعود ایران به مرحله بعدی مسابقات 

قطعی شد.
دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ویتنام روز گذشــته 
شنبه در ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی برگزار شد که در 
پایان ایران موفق شد با نتیجه دو بر صفرحریفش را شکست 
دهد. گلهای ایران را در این بازی سردار آزمون در دقیقه ۳۸ 

و ۶۹ به ثمر رساند.
تیــم ملی فوتبال ایــران در دیدار برابــر ویتنام با این 
نفرات به میدان رفت: علیرضا بیرانوند، وریا غفوری، احسان 
حاج صفی، مرتضی پورعلی گنجــی، امید ابراهیمی، محمد 
حسین کنعانی زادگان، ســامان قدوس، وحید امیری)۶۳- 
احمد نوراللهی(، مهدی طارمی)۶۳- مهدی ترابی(، اشــکان 

دژاگه)کاپیتان( و سردار آزمون)۷۹ -کریم انصاریفرد(.
ملی پوشان کشــورمان به مانند بازی اول برابر یمن در 
این دیدار نیز نمایش خوب و هماهنگی داشتند و در نهایت 
برابر ویتنام صاحب برتری دو بر صفر شــدند. ایران در بازی 
دیروز می توانست حتی گلهای بیشتری نیز به حریفش بزند 
اما با وجود فرصت های فــراوان تنها دوبار دروازه ویتنام باز 

شد. 
ویتنام که در بازی اولش برابر عراق با نتیجه ســه بر دو 
شکســت خورد حریف دست و پا بسته ای هم نبود تا جایی 
که یکی، دو موقعیت گلزنی برابر ایران داشــت. با پیروزی 
دیروز تیم ملی، مجموع امتیازات ایران به عدد ۶ رســید تا 

صعودش به مرحله بعدی مسابقات قطعی شود.
دیدار ایران و عراق برای صدرنشینی

در ادامه رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا و از گروه 
چهارم، دیروز تیم ملی عراق از ســاعت 1۷ مقابل یمن قرار 
گرفــت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رســید.مهند علی 
)11(، بشار رسن )1۹( و عا عباس )۹1( برای عراق گلزنی 
کردند.در این مســابقه طارق همام و بشــار رسن بازیکنان 
استقال و پرسپولیس از ابتدا در ترکیب عراق قرار داشتند و 

بشار هم توانست گل دوم تیمش را به ثمر برساند.
در حــال حاضــر ایران بــا ۶ امتیــاز و تفاضل گل ۷ 
صدرنشین اســت و عراق هم با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۴ در 
رده دوم قرار دارد و از این گروه صعود کرده اند. ملی پوشــان 
فوتبال ایران که چهار سال قبل با شکست مقابل عراق از جام 
ملت های آســیا کنار رفتند، حاا باید به فکر سومین دیدار 
مرحله گروهی، صدرنشــینی و البته جبران باخت 2015 از 
این تیم باشند تا با کسب پیروزی، به عنوان صدرنشین راهی 
مرحله یک هشتم نهایی شوند. بازی تیم های ایران و عراق 

چهارشنبه 2۶ دی ماه ساعت 1۹:۳0 برگزار می شود.
صحبت های کی روش در پایان بازی

در پایان ایــن بازی کارلوس کی روش ســرمربی تیم 
ملــی گفت: هر دوتیم برای صعود بازی کردند تا به دور بعد 
برسند. در نیمه اول توانستیم با بیش از هفتاد درصد مالکیت 
توپ کار را پیش ببریم و یک موقعیت هم به حریف ندهیم. 
بازیکنانــم تاش زیادی کردند تا به این موفقیت برســیم. 
اگر می توانســتیم از فرصت هایمان بهتر استفاده کنیم در 

نیمه اول گل های بیشــتری را به ثمر می رســاندیم تا با دو 
یا ســه گل به رختکن برویم. کــی روش درخصوص برنامه 
آماده سازی تیم ملی برای بازی با عراق تصریح کرد: بازی با 
عراق همیشه خیلی مهم بوده است. تمام تمرکز ما برای این 
دیدار اســت. همیشه دیدار پیش رو مهم ترین بازی ماست. 
تمام تمرکــز و رویای ما روی بازی با عراق اســت. منتظر 
نتیجه بازی امروز عراق و یمن می مانیم. چون برایمان مهم 
اســت که استراتژی خودمان را در ایم باره تعیین کنیم. اما 

حاا وقت صحبت درباره بازی با ویتنام است.
وی در واکنش به خبرنگاری که از روند تیم ملی ایران 
تمجید کرد، گفت: همین طور است. بازیکنان هفت گل زدند 
و توقعــات من را برآورده کردند. از آنها می خواهم فشــرده 
بازی کنند. این سبک بازی را امارات، قطر و عربستان انجام 
نمی دهند. بازیکنانم با فشردگی باایی در میانه میدان بازی 
می کننــد. در نیمه دوم بازی با ویتنام کمی عصبانی بودیم 
چون بازیکنانم می خواســتند گل های بیشــتری را به ثمر 
برســانند. بازیکنانم خیلی خوب بودند و عملکردی را دارند 

که از آنها انتظار دارم. کی روش در پاســخ به این سؤال که 
ساختار دفاعی ایران نسبت به گذشته چه تغییراتی داشته 
اســت، اظهار کرد: تفاوت اصلی در اعتماد به نفس و زمان 
بندی است. اکثر مدافعان در فوتبال، مثل ببیننده تلویزیونی 
می ایســتند تا اتفاقی بیافتد. بازیکنانــم امروز واکنش های 
خیلی خوبی داشتند. سردار آزمون خوش درخشید. مهدی 
ترابــی و مهدی طارمی هم توانســتند خــوب بازی کنند. 
نوراللهی هم با وجود اینکه تنها دوماه با تیم ملی است، خوب 
بازی کرد. او در پاســخ به سؤالی درباره احتمال تغییرات در 
ترکیــب تیم ملی ایران در بازی با عراق، بیان کرد: تک تک 
بازیکنان باید همیشه آماده باشند. مهم ترین مسئله آمادگی 
روحی وشخصیتی آن هاست. باید نشان دهند برایشان فرقی 
نمی کند روی نیمکت بنشینند یا بازی کنند. اگر قرار است 
در جام ملت ها موفق شویم، باید نیمکت یک دست و خوبی 
داشته باشیم. توقعم از بازیکنان این است که همیشه وقتی 
از آنهــا می خواهم بازی کنند و وارد زمین شــوند، بهتر از 
بازیکنانی که داخل زمین هستند، بازی کنند. برای یک تیم 
که می خواهد در طول تورنمنت موفق شود، مهم این است 
که همیشه خوب بازی کنند و در طول بازی ها آمادگی خود 

را نشان دهند. نگاه من تنها روی یک بازی نیست.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به سؤالی درباره 
وحید امیری، عنوان کرد: من تجربه خوبی در فوتبال دارم. 
شــاید با بازیکنان بزرگی بازی نکــردم اما تجربیات زیادی 
دارم. با این حــال نمی دانم چرا امیری با توجه به این حجم 
از توانایی، همچنان در آســیا بــازی می کند. وحید امیری 

می تواند در بهترین تیم های جهان بازی کند.
کی روش در پایان و در پاســخ به این سؤال که نظرش 
راجع به عملکرد سردار آزمون چیست، اظهار کرد: او یکی از 
بهترین گلزنان ماست. سردار بازی به بازی بهتر می شود. او 
به عنوان مهاجم نوک تیم ملی به عنوان برترین گلزن حضور 
دارد. او بــه تازگی از مصدومیت رهایی پیدا کرده اســت. 
عملکرد نفر به نفر بازیکنان مهم تر اســت. همچنین وحید 
امیری، مهدی طارمی و ســامان قدوس به او کمک زیادی 
کردند تا در یک سوم تهاجمی عملکرد خوبی داشته باشیم.

برتری ایران مقابل ویتنام در دومین بازی جام ملت های آسیا

صعود ملی پوشان فوتبال به مرحله بعدی قطعی شد
کی روش: حاا تمام تمرکزمان روی بازی با عراق است

* فدراسیون چوگان از دیروز از داوطلبان واجد شرایط 
برای احراز پســت ریاســت فدراســیون دعوت کرد تا 
چهارشنبه ســوم بهمن ماه )به مدت 10 روز کاری( از 
ســاعت ۹ الی 15 به دبیرخانه این فدراسیون مراجعه 
نماینــد. پیش از این نیز یک مرتبه ثبت نام از متقاضیان 
انجام شد اما پس از تایید صاحیت ها، برگزاری انتخابات 
از ســوی وزارت ورزش لغو و بنا شــد بار دیگر ثبت نام 
صورت گیرد. حجت اه دهخدایی ریاســت فدراسیون 
چوگان را بر عهده داشت که بدلیل بازنشستگی مجبور 

به کناره گیری شد.
*دومین اردوی تیم تیروکمان معلوان برای شرکت در 
مســابقات قهرمانی جهان هلند از سوم بهمن در کیش 
برپا می شــود. مجید کهتــری رئیس انجمن تیروکمان 
معلوان اظهار کرد: به خاطر ســردی هوا و جلوگیری 
از افــت عملکرد کمانداران طی رایزنی که با موسســه 
فرهنگی ــ ورزشی کیش داشــتیم، قرار است دومین 
اردوی کمانداران معلول از سوم بهمن ماه در کیش برپا 

شود و تا 1۴ ادامه  خواهد داشت.

خواندنی از ورزش ایران

زندگینامه معلم بسیجی شهید »عطاءاه صحافی«
پیرو علی)ع( در جامعه و جبهه

معلم بسیجی شــهید، »عطاءاه صحافی«، 
بیست و پنجم دی ماه سال 1۳۳1، در شهرستان 
سمنان دیده به جهان گشود. پدرش عبدالحسین 
و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه 
درس خوانــد و دیپلم گرفــت و معلم آموزش و 
پرورش بود. ســال 1۳5۸ ازدواج کرد و صاحب 

یک پسر و یک دختر شد.
بچه یتیم ها و دانش آموزان ضعیف، همیشه 

حواس او را مشــغول می کردند. با همان انــدک حقوق مّعلمی برای بچه های 
بی بضاعت و بی سرپرســت لباس و کفش تهیه می کرد و طوری به دست آنها 
می رســاند که هیچ کس متوجه نمی شــد. اعتقاد داشــت روزی کسانی هم 
مأموریت پیدا می کنند که ســر یتیم های ما دســت بکشــند. این را بارها به 

همسرش گفته بود.
او به عنوان بسیجی از طریق ســپاه سمنان)-تیپ21-گردان موسی ابن 
جعفر ع(در جبهه حضور یافت و روز بیست و دوم بهمن 1۳۶۴، پس از ۶ ماه 
و 2۶ روز حضور در جبهه های دفاع مقدس، در حالی که »آرپی جی« زن بود، 

در جزیره ام الرصاص عراق، بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.
پیکر این معلم شــهید مدت  ها در منطقه عملیاتی ماند و سرانجام، سال 
1۳۷۷ پس از تفحص، در گلزار شهدای امامزاده یحیی در زادگاهش به خاک 

سپرده شد.

حدیث دشت عشق

دعوت از 23 بازیکن به تیم امید
اســامی 2۳ بازیکن تیم فوتبال امید برای حضور در تورنمنت چهارجانبه 

قطر اعام شد.
طبق اعام کادر فنی تیم امید 2۳ بازیکن در پایان اردوی 10 روزه تهران 
به منظور حضور در تورنمنت چهارجانبه قطر انتخاب شدند.اســامی بازیکنان 
حاضر در این مســابقه به این شرح اســت:ابوالفضل رزاق پور و امیر روستایی 
)پیکان(، اه یار صیادمنش، مهدی قائدی و مهدی نوراللهی )استقال تهران( 
امید دره، ابوالفضل جالی و امیرحســین حســین زاده )ســایپا(، حمیدرضا 
طاهرخانی و سعید حسین پور )پرســپولیس( شهاب عادلی و محمد مسلمی 
پور )سپاهان(، معراج اسماعیلی )ذوب آهن( محمدمهدی مهدی خانی و سینا 
زامهــران )پدیده(، علیرضا آرتا )مس کرمــان(، یونس دلفی و وحید نامداری 
)اســتقال خوزستان(، حســین ســاکی و رضا جبیره )صنعت نفت آبادان(، 
محمدرضا آزادی )تراکتورســازی(، علی شجاعی )نســاجی قائمشهر( و امید 

نورافکن )شارلووای بلژیک(.
اعضــای تیم فوتبال امید امروز تهران را به مقصد قطر ترک خواهند کرد 
تا در کمپ اســپایر دوحه مستقر  شوند. نخستین بازی تیم امید روز 25 دی 
برابر تاجیکســتان برگزار خواهد شد. تورنمنت چهارجانبه قطر با حضور چهار 
تیم امید ایران، تاجیکســتان، کویت و قطر از 25 دی تا اول بهمن در دوحه 

برگزار خواهد شد.
سرمربی پیشین تراکتورسازی ایران را ترک کرد 

محمد تقوی، ســرمربی مستعفی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز ایران را 
ترک کرد.

محمد تقوی، سرمربی مســتعفی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از 
کناره گیری از ســمت خود در این تیــم، ایران را به مقصد انگلیس ترک کرد. 
تقــوی در حالی بامداد دیروز ایران را ترک کرد کــه پیش از این اعام کرده 
بــود اگر با تیمــی برای نیم فصل دوم به توافق برســد در ایران خواهد ماند و 
در غیراین صورت کشــورمان را ترک خواهد کرد. به این ترتیب،  خروج تقوی 
از ایران نشــان می دهد، او با هیچ تیمی برای نیم فصل دوم به توافق نرســیده 
و شــایعات حضور این مربی نیز در تیم نساجی منتفی است. این اتفاقات در 
حالی رخ می دهد که تقوی در چند روز گذشته مذاکرات خوبی هم با مدیران 
باشگاه نساجی داشت، اما به دایل نامعلوم حضور او در تیم مازندرانی منتفی 

شده است.
انتخاب اعضای هیئت مدیره پرسپولیس درهفته جاری

مســعود ســلطانی فر از انتخاب اعضای هیئت مدیره پرسپولیس در هفته 
جاری خبر داد.

مســعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان   در پاسخ به این سؤال که دولت 
و وزارت ورزش و جوانان چقدر درخصوصی سازی پرسپولیس و استقال جدی 
هستند و آیا این کار در نهایت انجام خواهد شد یا خیر گفت: ما مصّرانه، محکم 
پای خصوصی ســازی این دو باشگاه ایستادیم تا حتماً این کار انجام شود.وی 
افزود:  تا جایی که ما مسئولیت داشتیم و دست وزارت بود کارها صورت گرفته 
و حتی هماهنگی ازم با رئیس جمهور و معاون اول ایشان انجام شده اما از این 
مرحله به بعد در اختیار سازمان خصوصی سازی است.وزیر ورزش تأکید کرد: 
به جد می گویم که وزارت ورزش مصّر اســت که این دو باشــگاه واگذار شوند.
سلطانی فر همچنین از مشخص شدن اعضای هیئت مدیره پرسپولیس در هفته 

جاری خبر داد.
هافبک پرسپولیس در آستانه پیوستن به سپیدرود

هافبک جوان تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه پیوستن به سپیدرود رشت 
قرار گرفت.

تیم فوتبال پرســپولیس توانسته است در نیم فصل رقابت های لیگ برتر 
بازیکنان مدنظر کادر فنی خود را جذب کند تا پس از پشت سر گذاشتن دوران 
محرومیت خود از ســوی کمیته انضباطــی فیفا توان خود را برای هت تریک 
قهرمانی در لیگ برتر به کار ببندد. همین موضوع ســبب شده است تا برانکو 
ایوانکوویچ حاضر به جدایی چند بازیکن خود شود. حمیدرضا طاهرخانی که در 
نیم فصل اول توانست چند بازی برای پرسپولیس بازی کند مدنظر مسئوان 
سپدرود رشت قرار گرفته است تا بازی های برگشت را با پیراهن این تیم بازی 
کند. از قرار معلوم توافقات ازم نیز بین مسئوان دو تیم صورت گرفته است و 
برانکو ایوانکوویچ نیز مشکلی برای جدایی هافبک جوان خود ندارد. طاهرخانی 
به احتمال فراوان پس از اردوی تدارکاتی سرخپوشان در کمپ اسپایر دوحه به 

رشت خواهد رفت تا قرارداد خود را با سپیدرود نهایی کند.
انصاری گزینه همیشگی استقال برای فسخ قرارداد!

مهاجم تیم فوتبال استقال در آستانه فسخ قرارداد با این تیم قرار گرفته 
اســت.تیم فوتبال اســتقال در حالی برای برگــزاری اردوی چند روزه راهی 
ترکیه شــده که جابر انصاری مهاجم آبی پوشان همراه این تیم به ترکیه سفر 
نکرده است. انصاری که به گفته خودش در یکی دو سال گذشته همیشه جزو 
گزینه های خروج بوده، با نظر کادر فنی اســتقال در این سفر حضور ندارد تا 
تکلیفش با باشگاه برای فسخ قرارداد مشخص شود. انصاری ابتدای این فصل 
هم بارها نامش در لیست خروج قرار گرفت و در اردوی ترکیه پیش فصل هم 
حضور نداشت، اما در نهایت با توجه به کمبود مهره و قراردادی که با استقال 
داشت، در این تیم ماند. انصاری که روزهای کم فروغی را در این تیم پشت سر 
گذاشت، تا پایان فصل با استقال قرارداد دارد و مسئوان استقال با توجه به 

ترافیک خط حمله به دنبال فسخ قرارداد این بازیکن هستند.
فروش آزمون در پایان فصل قوت گرفت

باشــگاه روبین کازان به خاطر وضعیت مالی بد احتمال دارد ستاره ایرانی 
خود را در پایان فصل بفروشد.

سایت »sports.ru« روسیه خبر داد که باشگاه روبین کازان سالیانه 12 تا 
1۳ میلیون یورو دستمزد به بازیکنانش می دهد. به خاطر هزینه های باا روبین 
کازان قرارداد کودریاشوف را که سالیانه یک و نیم میلیون یورو دریافت می کرد 
را لغو کرد. در پایان فصل ممکن اســت با این وضعیت سردار آزمون، مهاجم 
ایرانی این تیم که او نیز یک و نیم میلیون یورو سالیانه دستمزد دارد این تیم 
را ترک کند. آزمون تنها بازیکنی است که روبین کازان دستمردش را کاهش 

نداده و به روال سابق پرداخت می کند.

نایب رئیس  فدراسیون فوتبال: کی روش بماند
 جام جهانی بعدی تضمین می شود

نایب رئیس  فدراسیون فوتبال پس از پیروزی ایران مقابل ویتنام گفت: اگر 
بچه ها با همین اقتدار مقابل عراق بازی کنند به پیروزی می رسیم البته عراق 
همیشــه برای ما یک مقدار دردسرساز بوده است. اما اگر بازی سومین را هم 
خوب پیش ببریم دیگر نباید نگران باشیم. بعد از بازی سوم تا نیمه نهایی پیش 
می رویم و دیگر نباید نگران باشیم. ما باید برابر عراق بازی اصولی انجام بدهیم. 
عراق مقابل ویتنام در لحظات آخر توانست گل سوم و برتری اش را بزند و بازی 
تا دقایق آخر 2 بر 2 بود. عراق بازیکنان خوب، باغیرت و قوی ای دارد. ســبک 
بازی ما باید با آنها فرق کند. البته این تخصص آقای کی روش است که تاکنون 
خوب مدیریت کرده است. وی در مورد احتمال قرارداد کی روش با فدراسیون 
کلمبیا، گفت: من هم در ســایت ها این مسئله را دیدم یادم رفت از او در این 
مورد ســؤال کنم. اما اکنون وقت این نیست که این مسئله را بپرسیم. او یک 
مربی حرفه ای است. از قبل هم این بحث ها بوده است. کی روش چون حرفه ای 
است تا زمان پایان بازی های ایران هیچ تصمیمی نمی گیرد اگر تصمیمی هم 
بگیرد اعام نمی کند. کفاشیان در مورد اینکه فدراسیون قصد تمدید قرارداد 
کی روش را دارد یا نه، عنوان کرد: بســتگی به نتایج تیم ملی دارد و اینکه از 
اینجا برویم و با ایشان تفاهم هایی انجام بدهیم. اما غیرممکن نیست. او مربی 
است که ۸ سال کار کرده اگر بماند جام جهانی بعدی مان هم تضمین می شود.

آزمون: مهم نیست چه کسی آقای گل می شود
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: برایم مهم نیست که چه کسی آقای 

گل می شود یا گل می زند، مهم موفقیت تیم ملی است.
سردار آزمون پس از پیروزی مقابل ویتنام گفت: بازی سختی بود و ویتنام 
تیم خیلی خوبی بود و برای فوتبال بازی کردن آمده بودند اما ما با آنالیز خوبی 
که داشــتیم توانستیم به پیروزی برسیم و ۳ امتیاز خوب را بگیریم.وی درباره 
دو گلی که در این دیدار به ثمر رساند و با ۳ گل در صدر گلزنان تورنمنت قرار 
گرفت، گفت: برایم مهم نیست که چه کسی آقای گل می شود یا گل می زند، 
مهم موفقیت تیم ملی است. اگر من گل می زنم زحمت تمام بچه هاست و اگر 
بازیکن دیگری هم گل بزند من خوشحال می شوم. فقط مهم این است که تیم 
برنده شــود.مهاجم تیم ملی فوتبال ایران درباره دیدار هفته آخر مقابل عراق، 
گفت: نگاه ما به هر بازی مانند فینال اســت، امیدوارم مقابل عراق هم بهترین 

نتیجه را بگیریم.
کاروان تیم ملی فوتبال امروزعازم دبی می شود

ملی پوشــان فوتبال ایران برای انجام سومین بازی مقابل عراق عازم دبی 
می شوند.

تیم ملی فوتبال ایران بعد از برتری مقابل ویتنام امروز ابوظبی را به مقصد 
دبی ترک می کند تا آماده بازی با عراق شــود.ایران و عراق در ســومین بازی 
مرحله گروهی قرار اســت از ساعت 1۹:۳0 چهارشنبه در ورزشگاه آل مکتوم 
دبی به مصاف هم بروند.ملی پوشانی که در بازی دیروز مقابل ویتنام به میدان 
نرفته بودند، بعد از اتمام بــازی با ویتنام به زمین تمرین کریکت رفتند تا به 

تمرین کردن بپردازند.
پارک هانگ سئو: 

توانایی مقابله با خط حمله ایران را نداشتیم
پارک هانگ سئو، سرمربی کره ای تیم ملی فوتبال ویتنام به این نکته اذعان 

کرد که تیمش توانایی مقابله با خط حمله قدرتمند ایران را نداشته است.
پارک هانگ ســئو بعد از شکســت 2 بر صفر تیم ملی ویتنام مقابل ایران 
اظهار داشت: امروز ما توانایی مقابله با خط حمله قدرتمند و بازی محکم ایران 
را نداشتیم. به آنها تبریک می گویم.سرمربی تیم ملی فوتبال ویتنام در پاسخ 
به این پرسش که دایل باخت این تیم در دو بازی نخست مرحله گروهی چه 
بوده اســت، افزود: در مدت زمان کوتاهی توانستیم تجربه خوبی را برای بازی 
با تیم های قدرتمند نظیر ایران کســب کنیم. باید بدانیم تیم ما جوان اســت 
و می تواند در آینده بهتر از اینها نتیجه بگیرد.هانگ ســئو در پاســخ به سؤال 
خبرنگاری در مورد قدرت باای بازیکنان ایران که در نشســت خبری قبل از 
بازی به آن اشــاره کرده بود، عنوان کرد: بله، آنها تیم خیلی خوبی هستند. در 
این بازی هم قدرت باای خودشــان را نشــان دادند و کار را برای ما ســخت 

کرده بودند. 

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

ادامه برنامه بازی های مرحله گروهی
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ 

* کره شمالی ............................. قطر )ساعت 1۴:۳0- ورزشگاه خلیفه بن زاید(
* ژاپن .................................................عمان )ساعت 1۷ - ورزشگاه زاید ابوظبی(
* ازبکستان ....... ترکمنستان)ساعت 1۹:۳0-  ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی(

دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ 
* امارات .................................... تایلند)ساعت 1۹:۳0- ورزشگاه  هزاع بن زاید (
*هند.......................................................بحرین)ساعت 1۹:۳0- ورزشگاه  شارجه(

سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ 
* استرالیا....................... سوریه )ساعت 1۹:۳0 - ورزشگاه  خلیفه بن زاید (

* فلسطین ................. اردن )ساعت 1۹:۳0 -ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی(

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
96/75/101 و 96/75/102 

م الف۳8۴۱

نوبت دوم

پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان همدان

علی کفاشیان از کمیته فوتسال استعفا کرده اما حاضر به رفتن از سازمان لیگ نیست. او این سازمان را 
مستقل از فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال می داند و حتی رای انضباطی هم صادر می کند. 

به نظر می رسد بازنشسته های کمیته فوتسال از جمله علی کفاشیان و کاظم سلیمانی برای از دست ندادن پست های 
خود، موضوع اســتقال ســازمان لیگ را مطرح کرده اند؛ استقالی که سودی برای فوتســال نداشته و حتی باعث شده 
جزیره ای خود مختار برای اعضای این سازمان ایجاد کند تا آنها فارغ از تمام محدودیت هایی که قانون مشخص کرده، بار 
سنگین پاسخگویی را نیز از دوش خود بردارند.  استقال فوتسال از فدراسیون فوتبال، رویای دیرینه ای است که اهالی این 
رشته سال هاست در سر می پرورانند اما نه تنها این خواسته محقق نشده، بلکه فوتسالی ها بیش از پیش از بدنه مدیریتی 
آن فاصله گرفته اند. اجرای قانون بازنشستگی در فدراسیون فوتبال موجب تغییر و تحوات اساسی در کمیته فوتسال شد 
و علی کفاشــیان از ریاســت کمیته فوتسال و عباس ترابیان از ریاست کمیته فنی استعفا کردند اما همیشه راه حلی برای 
دور زدن قانون وجود دارد. در همین خصوص خبر رسیده که کفاشیان ریاست سازمان لیگ فوتسال را رها نکرده و معتقد 
است این سازمان به عنوان نهادی کاما خصوصی ثبت شده و هیچ ارتباطی با فدراسیون فوتبال ندارد. حتی داود پرهیزگار 
سرپرست کمیته فوتسال چندی پیش اعام کرد اتفاقات لیگ، ارتباطی با او ندارد و تنها درباره تیم ملی می تواند اظهار نظر 
کند! روز گذشــته خبرگزاری ایسنا با ارایه بندهایی از اساسنامه سازمان لیگ ثابت کرد که کفاشیان رئیس سازمان لیگ 

فوتسال نیست و سازمان لیگ فوتسال نمی تواند حکم صادر کند.

کفاشیان، بازنشسته ای که راضی به جدایی از فوتسال نمی شود!

ترکیب تیم های ملی کاراته ایران برای رقابت های 
لیگ  جهانی کاراته وان ۲۰۱۹ فرانســه معرفی شــد و 
حمیده عباســعلی که در اردوهــای تیم ملی حضور 

نداشت در ترکیب اعزامی تیم ملی حضور دارد.
کادرفنی تیم هــای ملی کاراته مــردان و بانوان ترکیب 
کاراته کاهــای ایــران بــرای حضــور در نخســتین مرحله 
مســابقات لیگ جهانــی کاراته وان 201۹ در شــهر پاریس 
کشــور فرانســه را معرفی کردند.طبق تصمیم شهرام هروی 
ســرمربی تیم ملی، اســامی ۷ کاراته کای اعزامی تیم مردان 
به قرار زیر اســت: 1( امیر مهدی زاده 2( ســامان حیدری ۳( 
 مهدی خدابخشــی ۴( ذبیح اه پورشــیب 5( بهمن عسگری 

۶( هامون درفشی پور ۷( سجاد گنج زاده
با تصمیم ســتاره موسوی ســرمربی تیم ملی،  اسامی 5 
کاراته کای اعزامی تیم بانوان نیز به قرار زیر اســت: 1( ســارا 
بهمنیار 2( طراوت خاکسار ۳( شیما آل سعدی ۴(رزیتا علیپور 

5( حمیده عباسعلی
اردونشینان تیم ملی پیش از حضور در لیگ جهانی فرانسه 
طبق دعوت فدراســیون کاراته ایتالیا، بــرای برگزاری اردویی 
مشترک با تیم های ایتالیا و ژاپن بامداد پنجشنبه 2۷ دی ماه 
عازم ایتالیا می شــوند. این اردو پنج روز ادامه دارد و کاراته کاها 
پس از آن راهی پاریس می شوند. لیگ جهانی کاراته وان فرانسه 
با حضور ۷۷۶ کاراته کا از ۸2 کشور، طی ۳ روز برگزار می شود.

اعام اسامی ملی پوشان برای شرکت در کاراته وان فرانسه

وزیر ورزش وجوانان با آرزوی موفقیت برای تیم  ملی فوتبال در جام  ملتهای آســیا ۲۰۱۹ ، گفت : تا پایان 
امسال، فجر چهلم را با افتتاح ده استادیوم ورزشی جشن خواهیم  گرفت. 

مســعود سلطانی فر در مراسم افتتاح اســتادیوم پنج هزار نفری آزادی تربت حیدریه، گفت : بدخواهان نظام در تاش 
بودند تا نگذارند جمهوری اســامی فجر چهلم را ببیند اما دولتمردان با انرژی که از حمایت های مردم گرفتند نگذاشتند 
دشــمنان به اهدافشان دست پیدا کنند. ســلطانی فر، اضافه کرد: در این ایام علی رغم محدودیت های  مالی  که داشتیم 

موفق شدیم پروژه های بیشتری را افتتاح کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.
وی با بیان این که در وزارت ورزش و جوانان، فجر چهلم را از هفته دولت آغاز کردیم، توضیح  داد: از روزهای نخست 
هفته دولت تاکنون هر دوهفته یک پروژه بزرگ را افتتاح کردیم که با این اقدام در تاش هســتیم تا عاوه بر ایجاد شــور 
و نشــاط اجتماعی بین مردم، پایه های نظام اســامی را تحکیم کنیم. سلطانی فر تا کید کرد که تاکنون در اقصی نقاط 
کشور شش استادیوم ورزشی به بهره برداری رسیده و در نظر داریم تا پایان سال چهار استادیوم دیگر را نیز افتتاح کنیم. 
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: هم اکنون ملی پوشان کشورمان در جام ملتهای آسیا حضور دارند و امیدواریم با تاش و 
کوشش برای کشور افتخارآفرین باشند. وی به نقش ورزش در ایجاد نشاط و شادی و همچنین افزایش اتحاد و غرور ملی 
اشاره کرد و افزود: هیچ عرصه ای مثل ورزش نمی تواند با یک پیروزی، یک رکورد شکنی و یک مدال باعث شادی هفتاد 

میلیون نفر شود و ما باید از این فرصت به بهترین شکل بهره بگیریم.

وزیر ورزش: فجر چهلم را با افتتاح ۱۰ استادیوم جشن می گیریم 

درحالی که ۲۰ روز تا پایان فصل نقل وانتقاات زمستانی باقی مانده است، فقط دو باشگاه لیگ برتری برای 
ثبت قرارداد مجوز دارند. 

فریبرز محمود زاده، رئیس کمیته نقل وانتقاات ســازمان لیگ فوتبال درباره وضعیت باشگاه های لیگ برتری در فصل 
نقل و انتقاات زمستانی، اظهار داشت: با اینکه فصل نقل و انتقاات از 1۶ دی ماه آغاز شده است تاکنون فقط باشگاه فواد 
خوزســتان برای ثبت قراردادهایش به سازمان لیگ مراجعه کرده اســت و مابقی باشگاه ها هنوز تا این لحظه اقدامی در 
ایــن خصــوص انجام نداده اند. وی ادامه داد: تمامی تیم های لیگ برتری به جــز ذوب آهن و فواد باید برای گرفتن مجوز 
به کمیته تعیین وضعیت مراجعه کنند و همین طور شــش باشگاه استقال تهران، پرسپولیس تهران، پدیده مشهد، نفت 
مسجدسلیمان، نســاجی مازندران و تراکتورسازی تبریز به غیر از کمیته تعیین وضعیت باید از کمیته انضباطی نیز برای 
ثبت قرارداد های خود مجوز کسب کنند، بنابراین تاکنون فقط باشگاه فواد برای ثبت قرارداد هایش اقدام کرده و باشگاه 

ذوب آهن نیز مشکلی برای ثبت قرارداد ندارد و فقط هنوز اقدامی در این خصوص نکرده است.
فصل نقل  و انتقاات زمستانی از 1۶ دی آغاز شد و تا تاریخ 1۳ بهمن ادامه دارد. 

استقال، پرسپولیس و ۱۲ باشگاه دیگر مجوز ثبت قرارداد ندارند

صفحه 9
یک شنبه 23 دی 1397

6 جمادی ااول 1۴۴0 - شماره 22099

در اجــرای بند 333 مجموعه بخشــنامه ثبتی اعام مــی دارد پرونده ثبتی 
پاک 5/27 در میانلو قطعه یک بخش هشت کنگان ازطرف حاتم نصوری 
درخواســت ثبت گردیده آگهــی نوبتی و تحدیدی منتشــر تحدید حدود و 
نقشــه برداری به عمل آمده که به موجب سند شماره 15260 تنظیمی اسناد 
رســمی 14 کنگان مورخ 85/04/10 ســه دانگ پــاک موصوف به آقای 
محمد اســماعیلی انتقال قطعی گردیده است. لذا اداره ثبت اسناد و اماک 
کنگان وفق مقررات قانونی و بخشنامه صادره درصدد تشکیل پرونده المثنی 
می باشــد و در حــال حاضر پرونده پاک مذکور مفقــود گردیده و اقدامات 
قانونی جری تشــریفات قانونی اعمال گردیده و مراتب فقدان به دادسرای 
محل اعام گردیده لذا بدین وســیله از تاریخ انتشار این آگهی هر شخصی 
اعم از حقیقی و حقوقی ادعای مالکیت یا هرگونه ادعای دیگری نســبت به 
پاک مذکور دارند با در دســت داشتن اصول اســناد و مدارک و مستندات 
مالکیت به اداره ثبت اســناد و اماک شهرســتان کنگان مراجعه نمایند. در 
غیر این صورت عملیات تشــکیل پرونده المثنی به نفع اشــخاص ذیحق و 

ذی منفعت انجام می پذیرد.
امیرحسین شعبانی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کنگان 542 م الف

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

برابر آراء  صادره هیئت تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و اماک شهرستان سنندج تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وســیله مشخصات اماک در دو نوبت به 
فاصله 15روز جهت اطاع عموم آگهی می گرد در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و 
تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ 
تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند 

مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1- ششــدانگ یک باب ســاختمان بنام آقای محمد زاهدهارونی فرزنــد محمدصالح  صادره 
ســنندج تحت پاک 3844 فرعی از 940 فرعی از 4 اصلی بخش ده به مســاحت 121/64 

مترمربع به آدرس سنندج روستای حسن آباد
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/23                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/7
جال شجاعی
م الف8645 رئیس ثبت منطقه دو سنندج

آگهی اباغ اجرائیه 
کاسه: 13910۴02۴050000012/1 

بدینوســیله به آقای اصغر فخرایی فرزند محمود به شــماره شناســنامه 3416 
صــادره از دیــر بــه شــماره ملــی 3579603590 بدهکار پرونده کاســه 
139104024050000012/1 که برابر گزارش 1391/8/14 شناخته نگردیده اید 
اباغ می گردد که برابر ســند رهنی بین شــما و بانک ملی شعبه کنگان مبلغ 
2180000000 ریال بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار 
درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونــی اجرائیه صادر و به 
کاسه فوق در این اجراء  مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی 
مفاد اســناد رسمی به شــما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار چاپ و درج 
و منتشــر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگــری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کنگان 541م الف

آگهی حصر وراثت
بانو ناهید شــهرت رســائی نام پدر منصور به شناســنامه 1262 صادره از 
خرمشهر درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که همسرم مرحوم ناظم شهرت سامی بشناسنامه 143 صادره اهواز 
در تاریــخ 1397/7/28 در اهواز اقامتگاه اهواز فــوت ورثه اش عبارتند از: 
1- متقاضی با مشــخصات فوق )همســر متوفی( 2- آیدا سامی ش ملی 
3810131-174 صادره اهواز )دختر متوفی( 3- شــویعه ســامت ش ش 
2 صادره اهواز فرزند عتوت )مادر متوفی( و اغیر بشــرح پرونده کاســه 

970820ح.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای توحید قشــاقی دارای شماره شناســنامه 78 به شرح دادخواست به کاســه 972044 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمشید قشاقی به شناسنامه 546 در 
تاریخ 97/10/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- توحید قشاقی فرزند 
جمشید به شناسنامه 78 خوی نسبت پسر متوفی 2- خاطره قشاقی فرزند جمشید به شناسنامه 5120 خوی 
نسبت دختر متوفی 3- روح انگیز شفائی مقدم فرزند حسنقلی به شناسنامه 3545 خوی نسبت همسر متوفی.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی نمایید تا هر کسی اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر خواهد شد.
جعفرزاده چهراقی - رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان خوی

با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی مرحله 
بعدی اردوی این تیم از دهم بهمن ماه آغاز می شود.

طبق برنامه ریــزی کادر فنی، دومین مرحله اردوی تیم 
ملی کشــتی فرنگی قرار بود از 2۴ دی مــاه آغاز و تا زمان 
حضور در ســی و نهمین دوره رقابت هــای بین المللی جام 
تختــی که روزهــای ۴ و 5 بهمن ماه در اندیمشــک برگزار 
می شــود ادامه پیدا کند اما این اردو با تصمیم محمد بنا و 

همکارانش لغو شد.
با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی گیران حاضر در جام 
بین المللــی تختی در روزهای ۴ و 5 بهمن تمرینات خود را 
بصورت شــخصی دنبال می کنند و مرحله جدید اردوی تیم 
ملی کشتی فرنگی برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا 

در چین از روز 10 بهمن ماه آغاز می شود.
محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تایید این 
خبــر گفت: قرار شــد برای جام تختی خود کشــتی گیران 
مستقیما از شهرشان به محل برگزاری مسابقات بیایند. ۴ و 
5 بهمن ماه جام تختی در اندیمشک برگزار می شود؛ اگرچه 

نفراتی که به جام بین المللی وهبی امره ترکیه اعزام می شوند 
به اضافه چند کشتی گیری که از قبل معاف شده اند، در جام 

تختی روی تشک نمی روند.
اعام ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی 

برای تورنمنت ترکیه
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی برای حضور در جام 

بین المللی وهبی امره ترکیه که در صورت موافقت شــورای 
برون مرزی راهی استانبول می شوند به شرح زیر است:

*55 کیلوگــرم: پویــا ناصرپــور*۶0 کیلوگرم: مهدی 
محسن نژاد*۶۳ کیلوگرم: محمدجواد رضایی*۶۷ کیلوگرم: 
حامــد تاب *۷2 کیلوگرم: امین کاویانی نژاد*۷۷ کیلوگرم: 
پژمان پشتام*۸2 کیلوگرم: ســعید عبدولی*۸۷ کیلوگرم: 
محمدهادی ساروی*۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری*1۳0 
کیلوگرم: در ایــن وزن کادر فنی پــس از ارزیابی وضعیت 
آمادگی شــهاب قوره جیلــی در جام تختــی از میان این 
کشتی گیر، امیر قاسمی منجزی و علی اکبر یوسفی یک نفر 

را به این مسابقات اعزام می کند.
ســرمربی و سرپرســت: محمــد بنــا، مربیــان: ایرج 
اســفندیاری فر، بهروز حضرتی پور، فرزاد ایمان علیزاده، یک 

مربی متعاقبا اعام می شود. 
رقابت های بین المللی کشــتی فرنگــی جام وهبی امره 
روزهای 12 تا 1۴ بهمن ماه ســال جاری در شهر استانبول 

ترکیه برگزار می شود.

آغاز مرحله بعدی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از 10 بهمن

A نتایج و جدول گروه
روز نخست

*امارات1 .............................................................................................................بحرین1
*تایلند1 ...................................................................................................................هند۴

 روز دوم
*بحرین صفر.........................................................................................................تایلند1
*هند صفر.............................................................................................................امارات2

B نتایج و جدول گروه
روز نخست

*استرالیا صفر.........................................................................................................اردن1 
*سوریه صفر............................................................................................. فلسطین صفر

روز دوم
*اردن2 ......................................................................................................... سوریه صفر
*فلسطین صفر................................................................................................ استرالیا ۳

C نتایج و جدول گروه
 روز نخست

*چین2 .......................................................................................................قرقیزستان 1
*کره جنوبی1 ............................................................................................فیلیپین صفر

 روز دوم
*فیلیپین صفر...................................................................................................... چین ۳
*قرقیزستان صفر ..................................................................................... کره جنوبی 1

D نتایج و جدول گروه
روز نخست

*ایران5  ........................................................................................................... یمن صفر
*عراق۳ .............................................................................................................. ویتنام 2

 روز دوم
* ایران 2........................................................................................................ ویتنام صفر
*یمن صفر .............................................................................................................عراق۳ 

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

D جدول رده بندی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
122007076. ایران
222006246. عراق

30-3200225. ویتنام
80-4200208. یمن

C جدول رده بندی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

122005146. چین
222002026. کره جنوبی

20-3200213. قرقیزستان 
40-4200204. فیلیپین



دستگیری قاچاقچی
اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده پلیس راه آهن اصفهان از دستگیری یک 

قاچاقچی با محموله کود آهن هیومیک قاچاق خبر داد. 
ســرهنگ منصور نیت خواه گفت: ماموران در بازرســی از انبار ایســتگاه 
راه آهن50 کیســه حاوي کود آهن هیومیک به وزن تقریبي 900 کیلوگرم را 

کشف کردند که مالک مدارک گمرکی را ارائه نداد.
وی با اشــاره به اینکه در استعام از سازمان جهاد کشاورزی غیر قانونی و 
قاچاق بودن محموله کشــف شده اعام شد بیان داشت: ارزش محموله کشف 

شده توسط کارشناسان دو میلیارد ریال اعام شده است.
تصادف مرگبار 

تبریز- خبرنگار کیهان: تصادف وانت نیسان با اتوبوس مسافربری در محور 
تبریز- سلماس موجب کشته شدن یک نفر و مجروح شدن سه نفر دیگر شد.

در این حادثه راننده 55 ساله وانت نیسان فوت و سه نفر از سرنشینان آن 
نیز مجروح شدند.

بنابر این گزارش مجروحین با بالگرد اورژانس به بیمارســتان امام رضا)ع( 
تبریز منتقل شدند. در این حادثه آسیبی به مسافران اتوبوس وارد نشد.

قاچاق سوخت 
قزوین- خبرنگار کیهان: جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین از توقیف 

یک دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.
ســرهنگ »مهدی حاجیان« گفت: مامــوران کانتری 11 »پاســداران 
شهرســتان »بوئین زهرا« حین گشــت زنی در حوالی روستای »صدر آباد »به 
یک دســتگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشــکوک و آن را جهت بررسی 

متوقف کردند.
وی اضافه کرد: با بررســی مدارک مشخص شــد، راننده فاقد مجوز حمل 
ســوخت بوده که در بازرســی از کامیون 30 هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق 

کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.
سرهنگ حاجیان ارزش سوخت مکشــوفه را برابر اعام کارشناسان 720 

میلیون ریال عنوان کرد.
دستگیری قاتل فراری 

بنــاب- خبرنگار کیهان: فرمانده نیروی انتظامی بناب از دســتگیری قاتل 
فراری پس از گذشت یک سال از ارتکاب جرم در شهرستان بناب خبر داد.

ســرهنگ سهراب شــفقی گفت: در پی انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی 
مخفیگاه  قاتلی که پس از انجام قتل جســد مقتول را سوزانده و متواری شده 

بود، در اطراف شهرستان ارومیه مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شد.
به گفته وی، با بررســی های بعمل آمده و اعترافات قاتل مشخص شد که  
وی با انگیزه حفاری غیرمجاز برای پیدا کردن اشــیای عتیقه مقتول را به قتل 

رساند.
وی تصریح کرد: متهم پس از اعتراف به قتل و با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قضایی تحویل مقامات قضایی شد.
تولید مواد غذایی غیر مجاز

ســاری- خبرنگار کیهان: در پی بازرســی ماموران نظارتی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران، دو انبار بزرگ نگهداری، تولید و توزیع مواد غذایی، بهداشتی 

و آرایشی غیرمجاز در شهرستان چالوس کشف و منهدم شد.
دراین بازرسی ها، از یک انبار بزرگ غیرمجاز در شهرک صنعتی مرزن آباد 

چالوس، بیش از  30 تن مواد غذایی و بهداشتی آرایشی کشف شد.
این مواد شــامل هشت تن مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی تاریخ مصرف 
گذشــته، فاســد و بیش از 2۴ تن مربا و ترشی فاقد مشــخصات بهداشتی و 
مخدوش، توقیف و پس از پلمب انبار مربوطه پرونده جهت رســیدگی و ادامه 

روند قضایی به دادگاه ارسال شد.
برخورد موتور سیکلت با کامیون

کــرج- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راهور اســتان قزوین از برخورد یک 
دســتگاه موتورسیکلت با کامیون و کشته شدن یک تن در این حادثه رانندگی 

در شهر تاکستان خبر داد. 
سرهنگ مهرداد حسن پور، افزود: با حضور عوامل انتظامی و راهور مشخص 
شد یک دستگاه موتورســیکلت به راکبي فردی 80 ساله در خیابان مدرس با 
یک کامیون بنز 10 تن برخورد که متاسفانه راکب موتور سیکلت براثر جراحات 

و شدت ضربه وارده در محل فوت کرد. 
وی تصریح کرد: کارشناســان پلیس راهور علت تصادف را حرکت خاف 

جهت راکب موتورسیکلت اعام کردند.
کشف  سکه تقلبی

قزوین- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان قزوین از کشف 55 
عدد سکه تقلبی و دستگیری یک نفر در این خصوص در قزوین خبر داد. 

ســرهنگ »رســول فراهانی« گفت: در پــی اعام شــهروندان به مرکز 
فوریت های پلیســی 110 مبنی بر فعالیت فردی در زمینه فروش ســکه های 
تقلبی در سطح شهر قزوین به صنف طافروشان و کاهبرداری از دو صنف طا 
فروشــی و فروش 10 عدد سکه تقلبی »پارسیان« بافاصله موضوع در دستور 

کار پلیس قرار گرفته و واحد گشت به محل اعزام شد.
وی افزود: با تحقیقات و بررســی های انجام  شــده توسط پلیس و کسب 
سرنخ هایی از هویت فرد کاهبردار، ماموران با مراقبت های نامحسوس پلیسی 

فرد مورد نظر را شناسایی و دستگیر کردند.
گازوییل قاچاق

زاهــدان- خبرنگار کیهان: معــاون هماهنگ کننــده فرماندهی انتظامی 
سیستان و بلوچستان از کشف گازوئیل قاچاق در شهرستان نیمروز خبر داد. 

ســرهنگ غامرضا جعفری افزود: پلیس بخش صابری این شهرستان در 
بازرســی از دو دستگاه کامیون کشنده که در محور نهبندان به زابل« در تردد 

بودند، 59 هزار  و 710 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.
وی اضافــه کرد: این دو خودرو توقیــف و هر دو راننده متخلف آنها نیز به 

مقام قضایی معرفی شدند.
جریمه وارد کننده مواد غیر مجاز

تبریز- خبرنگار کیهان: مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: 
مدیر شــرکت واردکننده مواد اولیه زیره کفش در تبریز به دلیل گرانفروشی به 

پرداخت 60 میلیارد ریال جریمه محکوم شد. 
اولیــه  مــواد  کننــده  وارد  شــرکت  ایــن  افــزود:  یوزباشــی  احــد 
کفــش در شــهرک عالــی نســب تبریز تعــداد 23 فقــره ثبت ســفارش 
 داشــته کــه 17 مــورد آن طــی اســناد ابــرازی ترخیص شــده اســت.
وی ادامه داد: این شــرکت 880 کیلو گرم مواد اولیه صنایع کفش از انواع پلی 
اتیل، کاتالیزور و وایزوسیانات وارد کرده و 83 بشکه دیگر نیز به وزن 18 هزار 

و 500 کیلوگرم در انبارموجود داشته است.
یوزباشــی اعام کرد: با توجه به اینکه اقام مذکور با ارز دولتی وارد کشور 
شــده اســناد و مدارک بررسی شده گواه آن اســت که بدون رعایت ضوابط و 
مقررات حاکم و با نرخ هایی که تفاوت فاحش با نرخ های کارشناســی شده بر 
اســاس ضوابط قیمت گذاری دارد به فروش رفته اســت، تخلف گرانفروشی و 

رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری این شرکت مسلم و محرز است.
سوادگران آثار تاریخی

اهــواز- خبرنگار کیهان: فرمانده یگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری خوزستان از متاشی شدن یک گروه سوداگر آثار 

تاریخی و فرهنگی در شهرستان مسجد سلیمان خبر داد. 
سرهنگ رامین مکناوی گفت: طی یک عملیات ، در ابتدا سه حفار غیرمجاز 
با هویت مشــخص دســتگیر و دو تن دیگر نیز که متواری شده بودند پس از 
تعقیب و گریز در کوه های اطراف نیز دســتگیر و ســپس در عملیات بازرسی 

تعدادی فلزیاب، آات و ادوات حفاری از آنان کشف و ضبط شد.
وی با بیان این که یک دســتگاه خودرو نیز از این افراد توقیف شده است، 
گفت: در این رابطه افراد دســتگیر شــده به همراه پرونده متشکله برای سیر 
مراحــل قانونی به مرجع قضایی دالت داده شــد و تاش جهت دســتگیری 

متهمان احتمالی دیگر ادامه دارد.
کشف خودروهای مسروقه

اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان اعام کرد: 
ماموران انتظامي شهرستان اصفهان تعداد 1۴ دستگاه خودروي پراید مسروقه 

کشف شد.
سرهنگ »حسن یاردوستي« افزود: در این زمینه تعداد 10 سارق حرفه اي 

نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شدند.
مرگ 4 سرنشین خودرو

بوشــهر- ایرنا: رئیس پلیس راه استان بوشهر گفت : براثر واژگونی و آتش 
گرفتن خودرو ســواری پراید در جاده بوشــهر به دلوار چهار سرنشین آن جان 

باختند. 
سرهنگ جابر پاپری افزود: یک دستگاه خودرو سورای پراید در جاده بوشهر 
به دلوار از مسیر منحرف و واژگون شد و بر اثر نقص فنی منفجر و آتش گرفت.

سرهنگ جابر پاپری افزود: در این حادثه راننده خودرو و همسر و دو فرزند 
پسر وی در آتش سوختند.

وی بیــان کرد: این حادثه بر اثر بی احتیاطی و خســتگی و خواب آلودگی 
راننده و در نهایت واژگونی خودرو رخ داده است. 

صفحه 10
یک شنبه ۲۳ دی 1۳۹۷

۶ جمادی ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۹۹
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

 

بر اثر انفجاری بزرگ در یکی از مناطق 
مرکزی پایتخت فرانســه چهار تن کشته و 

47 نفر دیگر زخمی شدند.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه، این انفجار 
مهیب در یک نانوایی در منطقه نهم پاریس اتفاق 
افتاد و موجب شکسته شــدن ویترین مغازه ها و 

تخریب ســاختمان های اطراف آن شــد.طبق گزارش پلیس فرانسه، علت این 
انفجار که داخل یک مغازه رخ داد، هنوز مشخص نیست، اما فرضیه نشت گاز از 
بقیه فرضیه ها بیشتر مطرح است.سخنگوی آتش نشانی پاریس از افزایش شمار 
مجروحــان به ۴7 نفر خبر داده که حال 12 نفر از آن ها وخیم گزارش شــده 
است. وزارت کشور فرانسه نیز در خبری مرگ چهار نفر بر اثر این حادثه را تأیید 
کرده است.گفتنی است، بر اثر این انفجار طبقه همکف و طبقه اول ساختمانی 
واقع در نبش خیابان »تره ویز« در آتش سوخت و مغازه نانوایی که در آن انفجار 
روی داد، کاما تخریب شــد. در این انفجار چندین دستگاه خودرو  نیز واژگون 

شد و آسیب زیادی دید.

انفجار مهیب
 در پاریس 
با ۴ کشته 
و ۴۷ زخمی

از بزرگ ترین تولیدکنندگان  روســیه 
المــاس در جهان اســت، با ایــن وجود 
قیمتی  سنگ  این  تهیه  دســت اندرکاران 
در باره آینده آن نگران هســتند چرا که 
پیشــرفت فناوری راه کاهبرداران را باز و 
آینده این صنعت را با چالش جدی مواجه 

کرده است.
به گــزارش ایرنا 
روســیه  مســکو،  از 
تولیدکننده  دومیــن 
در  المــاس  بــزرگ 
حســاب  به  جهــان 
شــرکت  و  می  آیــد 
خود  توانسته  آلروسا 
را بــه عنــوان یــک 
بزرگ  تولیدکننــده 

المــاس به دنیا معرفی کند.می توان گفت که بیش از 25 درصد تجارت الماس 
جهان در دست این شرکت است و گاه و بی گاه اخباری از کشف معادن جدید 
در نقاط شــمالی روسیه توسط این شرکت به گوش می رسد که نشان می  دهد 
بزرگترین کشــور جهان حاا حااها الماس  های فراوانی بــرای عرضه به بازار 
جهانی دارد.اما آنچه باعث نگرانی روس ها از این صنعت می  شــود، این اســت 
که فناوری تولید الماس مصنوعی در ســال های اخیر پیشــرفت زیادی کرده 
است، تا حدی که الماس های مصنوعی تولید شده را نمی توان بدون تجهیزات 
از نمونه طبیعی تشــخیص داد بنابراین در بســیاری از مــوارد این نوع الماس 
بجای نمونه اصلی عرضه و به فروش می رسد.گزارش اخیر شرکت الروسا ضمن 
تایید این مطلب مقامات روس را از آینده تجارت الماس نگران کرده است چرا 
که طبق این گزارش، الماس های مصنوعی ســامت بــازار الماس جهان را به 
خطر انداخته و بسیاری از الماس های مصنوعی به نام الماس طبیعی در جهان 
فروخته می شوند.الروسا اخطار داده است که تشخیص الماس طبیعی از الماس 
مصنوعی به دلیل شباهت زیاد آن بسیار سخت شده است و تنها با دستگاه  های 
ویژه قابل تمایز است که در اختیار همگان نیست.اما این پایان ماجرا نیست چرا 
که الروسای به تازگی اعام کرده که در نظر دارد سیستمی را راه اندازی کند تا 
الماس از مرحله کشف تا تولید و عرضه در بازار را بتوان رهگیری کرد.براساس 
این طرح، کشف الماس و فراوری آن تا رسیدن به دست مشتری در قالب سند 
و بارکد مشــخصی در پایگاه اینترنتی الروسا ثبت و نسخه  ای از آن به مشتری 
تحویل می شــود تا خریداران آن بتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی و بررسی 
بارکد و شــماره الماس خریداری شده از واقعی بودن آن اطمینان کسب کنند.

هنوز میزان موفقیت روس ها در برابر آن دسته از افرادی که تاش دارند هر روز 
بر میزان فناوری ســاخت الماس های مصنوعی و شباهت آنان با الماس واقعی 
بیفزایند مشخص نیســت، اما قطعا روس ها برنامه های متعددی برای مقابله با 
چنین افرادی خواهند داشت چرا که معاونت سازمان مبارزه با عرضه غیرقانونی 
الماس در بازار جهانی)کیمبرلی( از سال میادی جدید )سال 2019 میادی ( 
برعهده روس  ها گذاشته خواهد شد و آنان سال 2020 قرار است سکان هدایت 

این سازمان بین المللی را برعهده بگیرند.

فروش
 الماس مصنوعی 

به جای اصلی 
مشکل جدید روس ها

مدیر یک مدرسه در مورکامب واقع در 
منطقه انکاشــر در شمال غربی انگلستان 
گفــت، دانش آموزان مدرســه او به حدی 
گرسنه هستند که پس از ورود به مدرسه در 

سطل زباله به دنبال غذا می گردند!
به گزارش رســانه های انگلیس، »ســیوبان 
کالینگــوود« 
برنامــه  در 
هــی  صبحگا
نــی  یو یز تلو
بی بی ســی 
هر  از  افــزود: 
دانش  آموز   10
مدرســه  این 
در  نفــر  یک 
ی  ه ا د ا نــو خا
زندگــی می کند که نیازهای غذایی خود را از بانک  های غذا تامین می کند.وی 
ادامه داد: آمارهای اعام شده یک مسئله است، اما متاسفانه چهره دانش آموزان 
گرســنه را در پشــت آمارها می بینم. بچه هایی داریم که چیزی برای خوردن 
همراه ندارند و برخی بچه ها به علت گرســنگی تمام وقت به فکر غذا هستند.
یکی از کمیته های پارلمان انگلیس گزارش »یونیسف« در سال 2017 میادی 
را مــورد تاکید قرار داده که در آن ذکر شــده بود، 19 درصد کودکان زیر 15 
ســال انگلیس با والدینی زندگی می کنند که برای خرید غذا در تقا هستند.

در همین ارتباط، روزنامه »دیلی میرور« چندی پیش گزارش داده بود که یک 
سوم معلم های انگلیس به دانش آموزان گرسنه غذا می دهند و یک سوم معلم ها 
نیز گفتند دانش آموزان بر اثر سوءتغذیه در کاس به خواب می روند.  78 درصد 
از 765 معلم مورد پرسش در انگلیس و ولز گفته اند که دانش آموزان دستکم در 
هفته یک بار گرسنه به مدرسه می آیند.حدود 36 درصد معلم ها نیز گفته اند که 
این مسئله هر روز اتفاق می  افتد. یک سوم معلم ها به دانش آموزان گرسنه غذا 
داده و برخی معلم ها نیز به دانش آموزان گرسنه پول برای خرید غذای بخور و 
نمیر می دهند.شماری از نمایندگان یک کمیته  پارلمانی انگلیس نیز پنجشنبه 
هفته گذشــته در واکنش به افزایش آمار فقر، بی خانمانی و ســوءتغذیه ده ها 
هزار کودک در این کشــور خواســتار ایجاد معاونت گرسنگی در دولت شدند.

کمیته پارلمانی نظارت بر محیط  زیست در گزارشی تند دولت محافظه کار »ترزا 
می« را به نادیده گرفتن عمق معضل گرســنگی در جامعه مهتم کرده و گفته 
است که با این مسئله به  عنوان »یک مشکل خارجی« برخورد می شود.این در 
حالی است که به تایید گزارش ها، انگلیس در صدر فهرست کشورهای اروپایی 
قــرار دارد که به لحاظ امنیت غذایی رتبه پایینی دارد.بر اســاس اعام منابع 
خبری، بیش از دو میلیون انگلیسی اکنون از ناامنی غذایی رنج می برند که 19 
درصد آنها زیر 15 سال دارند.همچنین یک  سوم این افراد در اثر سوءتغذیه به 
بیمارستان منتقل  شده و یک  پنجم نیز در اثر فشار روحی به بخش های روانی 
راه  یافته اند.در همین حال، دولت انگلیس از ســال 2013 طرحی موســوم به 
»یونیورســال کردیت« را در دست اجرا دارد که بر اساس آن کمک های مالی 
مختلف به اقشــار کم درآمد در قالب یک پرداخت تجمیع می شود.در این طرح 
دولت قصد دارد تا سقفی را برای کمک مالی به افراد در نظر گیرد و به  تدریج 

سفره کمک های مالی در کشور را جمع کند.

دانش آموزان
نگلیسی   ا

به دنبال غذا
در سطل زباله

بــود، افزود: ســه نفر از قاچاقچیان قصد داشــتند، 
کنسروهای حاوی بسته های موادمخدر شیشه را از 
کشــور خارج و به کشور اندونزی منتقل کنند. این 
محموله فقط برای قاچاق موادمخدر در حال توزیع 
بوده و به هیچ عنوان در فروشگاه های کشور چنین 

محصوات آلوده ای وجود ندارد.
وی درباره شناسایی چهار توزیع کننده کیک های 
آغشته به ماده مخدر گل در فضای مجازی نیز گفت: 
با رصد اطاعاتی دایره فتا پلیس مبارزه با موادمخدر 
در فضای مجازی، مقدار دو کیلو و 750 گرم کیک 

آغشــته به ماده مخدر گل کشف و چهار نفر در این 
رابطه دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 
درباره کشف کیک های آلوده به ماده مخدر شیشه نیز 
بیان کرد: متهمان کیک های آلوده را در مهمانی ها ، 
پارتــی  و تولد توزیع کرده بــه طوریکه در هر یک 
کیلوگــرم از کیک ها مقدار 500 گــرم ماده مخدر 

شیشه مخلوط کرده بودند.
بخشنده با اشاره به باند توزیع کننده ماده مخدر 
هروئین، ادامه داد: با اشــراف و رصد اطاعاتی چهار 

ماهه همکارانم، یک باند توزیع کننده هروئین هم در 
جنوب پایتخت منهدم و چهار عضو اصلی باند دستگیر 
شــدند. در بازرسی از مخفیگاه این افراد مقدار 250 
کیلوگرم ماده مخدر هروئین کشف و دو خودرو نیز 
توقیف شد. وی با اشاره به کشف 178 کیلوگرم ماده 
مخدر تریاک جاساز شده در لوله پلیکا در باک یک 
اتوبوس مسافربری در ترمینال جنوب، اظهار داشت: با 
رصد اطاعاتی چند ماهه همکاران، یک باند پنج نفره 
توزیع کننده موادمخدر که قصد انتقال و توزیع ماده 
مخدر تریاک از جنوب کشور به پایتخت را داشتند، 

شناسایی و منهدم شدند.
رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 
درباره عملکرد پلیس مبارزه با موادمخدر فاتب طی 
دو هفته گذشــته خاطرنشــان کرد: با اشراف کامل 
اطاعاتی همکارانم و کنترل محورهای مواصاتی به 
پایتخت، ۴3 قاچاقچی در قالب پنج باند توزیع کننده 
موادمخــدر و 3 هــزار و 5۴ خرده فــروش، معتاد 
متجاهر دســتگیر و جمع آوری شدند که مقدار یک 
تُن انواع موادمخدر کشــف و 198 دستگاه خودرو و 

موتورسیکلت توقیف شد.

سازمان هواشناسی کشور از فعالیت سامانه 
بارشی جدید در بخش هایی از کشور طی امروز 

و فردا خبر داد. 
 بنا بر اعام این سازمان، برای امروز از بعدازظهر 
بارش برف و باران، وزش باد شدید و در برخی نقاط 
کواک بــرف در جنوب آذربایجــان غربی، جنوب 
آذربایجان شــرقی، غرب کردستان، شمال زنجان، 
کرمانشاه، لرستان، شمال شرق خوزستان، چهارمحال 
و بختیاری، شــمال کهگیلویه وبویراحمد، ارتفاعات 
البرز و بارش باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید 

در ایام، شمال خوزستان پیش بینی می شود.
 فردا نیز بارش برف و باران، وزش باد شــدید و 

در برخی نقاط کواک بــرف در جنوب آذربایجان 
غربی، جنوب آذربایجان شــرقی، جنــوب اردبیل، 
کردســتان، زنجان، کرمانشــاه، لرســتان، همدان، 
مرکزی، شمال شرق خوزستان، غرب فارس، جنوب 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه وبویراحمد، 
ارتفاعات و دامنه های البرز در قزوین، البرز، تهران و 
شمال غرب سمنان و بارش باران گاهی رعدو برق و 
وزش باد شــدید در ایام، خوزستان و شمال بوشهر 

انتظار می رود.
در جاده های کوهســتانی مناطق ذکر شده طی 
این مدت لغزندگی جاده ها و کاهش دید پیش بینی 
می شود، از این رو توصیه می شود تردد در این مناطق 

با تجهیزات زمستانی باشد.
همچنین دوشنبه بارش شدید باران و باا آمدن 
آب رودخانه ها در جنوب کهگیلویه وبویر احمد، شمال 
بوشــهر، غرب فارس و شــرق خوزستان پیش بینی 
می شود. به هموطنان در این مناطق توصیه می شود 
از تــردد و توقــف در کنار رودخانه ها و مســیل ها 

خودداری نمایند.
 ازم به ذکر است امروز تا اواسط فردا وزش باد 
شدید جنوبی در استان های اردبیل، زنجان و قزوین 
رخ خواهــد داد و احتمال وقوع بهمن در جاده های 
ارتباطــی اردبیــل، زنجان، قزوین، البرز به ســوی 

استان های ساحلی خزر وجود دارد.

رئیس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر تهران 
بزرگ جزئیات انهدام چندین باند توزیع کننده 

موادمخدر را تشریح کرد.
 به گزارش تسنیم، سرهنگ محمد بخشنده، با 
اعام خبر انهدام پنج باند توزیع موادمخدر در دو هفته 
گذشته درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: با رصد 
اطاعاتی توسط مأموران مبارزه با موادمخدر پایتخت 
و همــکاری پلیس مبارزه با موادمخدر فرودگاه امام 
خمینی)ره(، محموله شیشه جاسازی شده در انواع 

کنسروهای خوراکی کشف شد.
بخشنده با بیان اینکه کنسروهای خوراکی حاوی 
بسته های ماده مخدر شیشه به مقدار 17 کیلوگرم 

انهدام 5 باند توزیع  موادمخدر در تهران

ورود سامانه بارشی به کشور از امروز

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
سیستان و بلوچستان گفت: از سال 92، 11هزار 
و 100 کاس نا ایمن در اســتان شناســایی و 
برنامه استانداردسازی سیستم های سرمایشی 
و گرمایشی راه اندازی شد، طی این چند سال 
708 بخاری تابشــی و هزار و 631 سیستم 
حــرارت مرکزی از نوع پکیــج گازوئیلی در 
مدارس نصب شد و در مجموع دو هزار و 339 

کاس، شرایط ایمن دارد.
 علیرضا راشکی در گفت وگو با ایسنا-  افزود: هشت 
هزار و 680 کاس شــرایط خوبی ندارد، تجهیز این 
مدارس بر عهده استانداری، سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس و هال احمر قرار گرفت، در اولین 
قدم هال احمر طرح ققنــوس را آغاز کرد و 520 
بخاری تابشــی در مدارس نصب می شود، این طرح 
به دنبال جذب اعتبارات خیران برای رفع این مشکل 

در استان است.
وی اظهار کرد: برای دو هزار کاسی که قرار است 
توسط هال احمر و بنیاد اجتماعی برکت احسان به 
سیستم گرمایشی استاندارد مجهز شود، 2۴ میلیارد 

تومان اعتبار پیش بینی می شود .
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مدارس 

سیستان و بلوچســتان گفت: از نظر استحکام، 5۴ 
درصد مدارس اســتان نیاز به مقاوم ســازی دارد یا 
اینکه مستحکم نیست و باید تخریب و بازسازی شود .
راشــکی بیان کرد: از مجموع ســه هزار و 261 
مدرســه ساخته شده در ۴0 سال انقاب در استان، 
هزار و 20 مدرســه معادل 31 درصد توسط خیران 

مدرسه ساز ساخته شده است .
وی با اشاره به سیستم های سرمایشی و گرمایشی 
مدارس اضافه کرد: از 11 هزار و 101 کاس مشمول 
استاندارد سازی، 708 بخاری تابشی و هزار و 631 

بخاری حرارت مرکزی تهیه و استفاده شده است .
به گفته وی، در جنوب استان مدارسی داریم که 
مشمول سرمایش اســت، از مجموع 16 هزارو6۴7 
کاسی که در استان مشمول استانداردسازی است 
ســه هزار و 68۴ کاس استانداردسازی شده و 13 
هزار کاس درس دیگر هنوز اجرایی نشده که برای 

تحقق آن به 37 میلیارد تومان اعتبار نیاز است .
راشکی خاطرنشان کرد: از مجموع 93 مدرسه که 
در دهه فجر تحویل آموزش و پرورش استان خواهد 
شد، 91 مدرسه با مشارکت خیران آماده شده است 
که نشان از رکورد 78 درصدی مشارکت خیران در 

پروژه ها دارد.

بیش از 8 هزار کاس درس سیستان و بلوچستان 
از نظر گرمایشی ناایمن است

بر اثر واژگونی مینی بوس کارگران پیمانکاری 
نفر مصدوم  پتروشیمی بوشهر در عسلویه 13 

شدند.
رئیس بیمارســتان نبــی اکرم)ص( عســلویه در 
گفت وگو با مهر اظهار داشــت: ساعت 18 و 30دقیقه 
روز پنجشــنبه اتوبوس کارگران پیمانکاری شــرکت 
احداث پیمانکاری پتروشیمی بوشهر در نزدیکی شیرینو 
واژگون شد.خشایار وطن خواه ، اضافه کرد: تعداد 13 
مصدوم به اورژانس بیمارستان منتقل شدند وعوامل 
تیم پزشکی و پرستاری به ارائه خدمات به مصدومین 

پرداختند.وی افزود: حال مصدومین مساعد است.

واژگونی مینی بوس 
کارگران پارس جنوبی

رئیس مرکز مدیریــت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان زنجان از فوت یک نفر و مصدومیت 

22 نفردر پیست پاپایی زنجان خبر داد.
اصغر جعفری در گفت وگو با مهر افزود: روز جمعه 
تعداد ســه آمبوانس مصدومین  ناشــی از حوادث 
تیوب ســواری را به مراکز درمانی منتقل کردند. وی 
اظهار کرد: 13 نفر از حادثه  دیدگان مرد و 9 نفر زن 
بودنــد که 1۴ نفر از آنهــا پس از اقدامــات درمانی 
اورژانســی پیش بیمارستانی به مراکز درمانی آیت اه 
موســوی و ایثار ایجرود منتقل و تعداد هشــت نفر 
نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند و بیشترین 
ناحیه سروصورت بود.وی  به  آسیب دیدگی ها مربوط 
گفت: یکی از مصدومان مرد براثر شــدت آســیب و 
ضربه وارده به ســر دچار ایست قلبی و تنفسی شد و 

در دم فوت کرد.

پیست پاپایی زنجان 
یک قربانی گرفت

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت : 
سه نفر از اعضای یک خانواده در شهر میامی 
بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.
مهدی نوروزی در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
ســمنان، اظهار کرد: سه نفر از اعضای یک خانواده 
در میامی قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را 
از دست دادند که به احتمال زیاد، گازگرفتگی دلیل 
آن بوده اســت.وی، خاطرنشــان کرد: شواهد نشان 
می دهد اعضای این خانواده بر اثر گازگرفتگی جان 
خود را از دست داده اند. در این حادثه، یک خانواده 
سه نفره شامل یک مرد و زن 38 و 37 ساله و کودک 
چهار ساله شان در میامی جان خود را از دست دادند.
بــا جان باختن ایــن افراد، آمــار جان باختگان 
گازگرفتگی در ســال جاری در شهرهای زیرپوشش 

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به هفت تن رسید.

اعضای یک خانواده 
قربانی گازگرفتگی شدند

شهردار تهران گفت :  هیچ گونه مصوبه ای مبنی 
بر اخذ عوارض از تونل ها نداشته ایم و این موضوع 

صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، پیروز حناچی 
در حاشیه مراســم روز پرستار در جمع خبرنگاران در 
پاســخ به پرسشی مبنی بر دریافت عوارض از بعضی از 
تونل های شهری گفت: مسائلی در حوزه های کارشناسی 
مطرح می شــود و هر یک در این خصوص نظری دارند 
و آن موقع موارد عملیاتی می شــود که شهردار ایحه 
ارســال کند و در شورا مطرح شود و هنگامی که شورا 

آن را بپذیرد، اجرایی خواهد شد.
حناچــی افزود: وقتی که هیچ کدام از این اقدامات 
اتفاق نیفتاده است بنابر این موضوع خاصی نبوده و از 
رسانه ای که این موضوع را منتشر کرده است، گله مند 

هستم چرا که اساساً  این موضوع واقعیت ندارد.
ادغام معاونت ها هنوز کارشناسی نشده است

وی درباره ادغام بعضی از معاونت های شــهرداری 
تهران نیز گفت: مباحث کارشناسی و ایده هایی در این 
زمینه مطرح شده است بنابر این باید پس از اظهارنظرها 
و بررسی های کارشناسی در انتظار مصوبه شورای شهر 
تهــران در این خصوص باشــیم و در حال حاضر هیچ 
برنامه ای درخصوص ادغام معاونت ها نداریم و موضوعی 

که مطرح می شود در حد یک فرضیه است.
کمتر از یک درصد تهرانی ها 
از دوچرخه استفاده می کنند

شــهردار تهران با بیان اینکــه کمتر از یک درصد 
تهرانی ها از دوچرخه استفاده می کنند، گفت: امیدواریم 

این آمار به 5 درصد برسد.

مراجعه می کنند از اهرم تهدید استفاده کنید.
وی با اشاره به صحبت های متهم در جلسه گذشته 
دادگاه گفت: متهم در جلســه گذشــته گفت که هیچ 
بادیگاردی نداشــته است در صورتی که عکس هایی از 
وی در فضای مجازی منتشر شده است که فرد به عنوان 

مافی به عنوان بادیگارد همراه وی است.
در ادامه دادگاه کارشــناس دادگستری در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: طبق بررسی ها 280 میلیارد تومان 
واریزی به حساب های شرکت دومان توکان بوده و همین 

مقدار نیز برداشت انجام شده است.
وی افزود: خالص واریزی 1۴1 و نیم میلیارد تومان 
بوده که 1۴1 میلیارد آن پول سپرده گذاران بوده است 
و نیم میلیارد هم در حســاب بلوکه شده است. منشاء 
70 درصد از واریزی ها شناســایی شده که شامل 9۴ 
میلیارد تومــان واریزی ســرمایه گذاران، ۴0 میلیارد 
تومان نامشخص، 250 میلیون تومان درآمد هتل ها و 
75 میلیون تومان هم سود سپرده سرمایه گذاری است. 
تاکنون 61 میلیارد تومان پرداختی به ســرمایه گذاران 
بوده، اما هنوز مشخص نیست چقدر اصل و چقدر سود 

پول ها بوده است.
ســود  اظهارداشــت:  دادگســتری  کارشــناس 
ســرمایه گذاران قدیمی از پول ســرمایه گذاران جدید 
پرداخت می شد و ما هیچ اثری از سرمایه گذاری در این 
شرکت ندیدیم که بتواند 30 تا ۴0 درصد سود پرداخت 
کند. از این شــرکت هیچ نرم افزار حسابرسی پیدا نشد 
و تمام سیستم به صورت دستی ضبط شده بود و علت 

طوانی شدن کارشناسی نیز همین بود.
در ادامه این جلسه یکی از وکای شکات نسبت به 
مباحث مطرح شده توسط کارشناس رسمی دادگستری 
سؤااتی مطرح کرد و گفت: شما اعام کردید که 139 
فقره قــرارداد جاری دارید در حالــی که اکنون 186 
شاکی داریم؟کارشناس رسمی پاسخ داد: این قراردادها 
مبنای کار ما نیست، چون اطاعات مالی قراردادها به 
خود قرارداد پیوست نبوده است و نیز ممکن است همه 
قراردادها به ما داده نشده باشد. در ادامه قاضی خطاب به 
متهم گفت: شما دیپلم داشتید چرا خود را دکتر معرفی 
کردید؟ شــکات حاضر در جلسه نیز تأیید کرده اند که 

شما خود را دکتر معرفی می کردید.
پــس از اظهارات قاضی صلواتــی، تعداد زیادی از 

شکات به نشان تأیید دست خود را باا بردند.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شــما روزی 
200 هزار پیامک برای تبلیغات می زدید. هزینه آن از 
کجا می آمد؟ شما پول مردم را برای تبلیغات می دادید.

متهم پاســخ داد: هزینه آن را از محل سود شرکت 
می دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: براساس نظر کارشناسی 
هزینه ها در جایی که اعام شده صرف نشده است.

صلواتــی در رابطه با اموال متهم گفت: متاســفانه 
متهم تاکنون صداقت نداشته و اموالی به دادگاه معرفی 

نکرده است.
وی با اعام ختم جلسه امروز گفت: ادامه رسیدگی 

امروز ساعت 10 خواهد بود.

به  دادگاه رسیدگی  سومین جلســه علنی 
اتهامات متهمان پرونده شرکت »دومان توکان« 
دیروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایم مفسدان و اخالگران اقتصادی به ریاست 

قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش مهر،این پرونده پنج متهم دارد که یک 
متهــم این پرونده که یک خانم اســت در حال حاضر 
متواری اســت که اتهام وی معاونت در اخال در نظام 

اقتصادی کشور است.
نماینده دادســتان تهران در ابتدای این جلسه در 
رابطه با دفاعیات متهم »دومان ســهند« در جلســه  
گذشته که گفته بود دادسرا به عمد رسیدگی به پرونده 
را طوانــی کرده تا به اســتجازه رهبری برخورد کند، 
گفت: قطعاً این ادعا دروغ و نادرســت است؛ تحقیقات 
این پرونده ها به دلیل اینکه شکات زیادی دارند، طوانی 
می شود. وی درخصوص صحبت های دومان سهند که 
در جلســه گذشته به دادسرا توهین کرده است، تاکید 
کرد: قطعاً دادســرا برای خودش این حق را قائل است 

که به توهین های متهم رسیدگی کند.
نماینده دادســتان افزود: متهم در جلسه گذشته 
گفت که هیچ شاکی نداشته و دادسرا خودش شروع به 
رسیدگی به پرونده کرده است؛ در حالی که این نادرست 
است و براســاس ماده 290 آیین دادرسی کیفری هر 
جایی که حقوق مردم ضایع شود دادسرا می تواند ورود 
پیدا کند. وی ادامه داد: ما تنها به اقرارهای متهم بسنده 
نکردیم بلکه تمام شواهد را کنار هم قرار دادیم و سپس 

کیفرخواست صادر شد.
نماینده دادســتان افزود: حتــی متن پیامک های 
متهم در صفحه مشاوران شرکت وجود دارد که دومان 
سهند با نام کاربری ســرمایه گذاری اقدام به اغواگری 
ســرمایه گذاران کــرده و در پیامک هــا صراحتاً اعام 
می کند که اوضاع شــرکت نامســاعد است و تا دو ماه 
دیگــر پولی برای پرداخت وجــود ندارد و می گوید در 
برابر سرمایه گذارانی که برای پس گرفتن پول های خود 

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده »دومان توکان« برگزار شد

شهردار تهران:
دریافت عوارض از تونل ها 

صحت ندارد

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی چهارمحال و بختیاری 
 گفت: 130 نفر در حســینیه شهر هارونی با گاز 

منوکسید کربن دچار مسمومیت شدند. 
به گزارش ایرنا، محســن ابراهیمی، افزود: با اطاع 
موضوع بــه اورژانس 115، کارشناســان فوریت های 
پزشــکی، 117 نفر از مصدومان را بصورت ســرپایی 
در محــل حادثه درمان کردنــد.وی از اعزام 13 نفر از 
مصدومان به بیمارستان آیت اه کاشانی شهرکرد خبر 
داد و گفت: یک نفر از مصدومان در بیمارستان بستری 
و مابقی مرخص شدند.به گفته وِی این حادثه در قسمت 
زنان حسینیه اتفاق افتاد.بنا بر این گزارش علت این حادثه 
از سوی کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است.

مسمومیت 130 نفر در شهرکرد

مسمومیت با گاز مونو اکسیدکربن جان سه نفر 
را در شهرستان بدره از توابع استان ایام گرفت. 
به گزارش ایرنا، بر اثر گازگرفتگی شــامگاه جمعه 
سه نفر در روستای دولگاب بخش هندمینی از توابع 
شهرستان بدره فوت کردند.جانشین فرماندهی انتظامی 
شهرستان بدره در این خصوص گفت: افراد ساکن در این 
منزل مسکونی رانندگان و کارگران یک شرکت راهسازی 
واریانت چشمه شیرین بوده اند.سرگرد افشار شاهمرادی 
افزود: شب شــنبه در یک واحد مسکونی در روستای 
»دولگاب« شهرســتان بدره که در اجاره یک شرکت 
پیمانکاری راه سازی بود، به علت نصب غیرایمن کپسول 
گاز به آبگرم کن فاقد دودکش سه نفر دچار گازگرفتگی 
شدید شده و فوت شدند. وی افزود: یک نفر دیگر از این 
افراد توسط پایگاه اورژانس شهرستان بدره جهت ادامه 
معالجه به بیمارستان امام خمینی شهر ایام اعزام شد 

که وضعیت وی نیز وخیم گزارش شده است.

مرگ سه کارگر راهسازی 
در اثر گاز گرفتگی



اخبار كشور

درمکتب امام

اين مسند خطرناك است
كارى بكنيد كه اســام از ما گله مند نباشد. قرآن كريم از ما گله مند نباشد، كه 

آقايان شا خودتان را مى گفتيد كه ما مرّوج قرآن هستيم، مبن احكام قرآن هستيم، 

چرا خودتان يك كارى داريد مى كنيد يا كرديد كه اسام يك جور ديگر جلوه كند پيش 

مردم. خيى مواظب باشيد. اين مسند خطرناك است. اين عامه خطرناك است. اين 

محاسن خطرناك است. خودتان را از اين خطرها نجات بدهيد. حفظ كنيد خودتان 

را همه همن طور، فرق ندارد.
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صفحه 11
یک شنبه ۲۳ دی 1۳۹۷

۶ جمادی ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۹

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
ارگان کارگزاران: محصول رفتارهای دولت
 وقوع چپاول 20 میلیارد داری بوده است

سرويس سیاسیـ 
محصول رفتارهای دولت وقوع چپاول ارزی بوده است، باید مذاکره کنیم تا تحریم ها برداشته شود! استعفای قاضی زاده 
و برکناری دو وزیر توســط مجلس دروغ بود! و طبیعی اســت که قاضی زاده استعفا کند! از جمله مطالب دیروز مطبوعات 

زنجیره ای بود.
»در بهترین سناریو از 18 میلیارد دار ارز تخصیصی)اگر عدد 20 میلیارد دار نباشد( تنها بین 4 تا 5 میلیارد دار 

ارز به کشور بازگشته است. در صورتی که این عدد دقیق باشد، محصول رفتارهای دولت وقوع چپاول ارزی بوده است.«
روزنامه سازندگی دیروز نوشت: »هنوز هم کسی نمی داند که تعیین قیمت ارز 4200 تومانی ایده نهایی چه کسی بوده 
است. تنها روایت از جلسه تعیین این قیمت در کابینه نشان می دهد که اکثریت حاضران به این قیمت رأی داده اند. گفته 
می شود که تصور کابینه این بوده که قیمت دار در بدترین سناریوی ممکن حداکثر به 5 هزار و 200 تومان می رسد ولی 
طوفان قیمت ها تمام پیش بینی ها را بر هم زد. چقدر ارز بازگشته است؟ تحقیقا هیچ کدام از مسئوان ارشد دولتی پاسخی 
برای این سؤال ندارند ولی بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در بهترین سناریو از 18 میلیارد دار ارز تخصیصی)اگر 
عدد 20 میلیارد دار نباشد( تنها بین 4 تا 5 میلیارد دار ارز به کشور بازگشته است. در صورتی که این عدد دقیق باشد، 

محصول رفتارهای دولت وقوع چپاول ارزی بوده است.«
باید مذاکره کنیم تا تحریم ها برداشته شود!

روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: »اگر بخواهیم تحریم ها برداشته شود، بدون مذاکره امکان پذیر نیست. بنابراین مسیر ما 
یا مذاکره یا جنگ خواهد بود. اگر این اصل را معیار قرار دهیم باید گفت قرار است آن را چه زمان بفهمیم؟ زمانی که کشور در 
ضعیف ترین وضعیت باشد؟ بدون شک آن زمان که در ضعیف ترین حالت باشیم قطعا امتیازات بیشتری از ما گرفته می شود.«
مدعیان اصاحات با ایجاد دوگانه دروغین »جنگ - مذاکره« این گونه القاء می کنند که اگر مذاکره نکنیم، قطعا جنگ خواهد 
شد! این ادعای مضحک در حالی است که در سال های اخیر، سیلی محور مقاومت در گوش داعش و ایثار و مجاهدت مدافعان 
حرم و قدرت دفاعی و منطقه ای ایران، ضربات سهمگینی بر پیکره نظام سلطه به سرکردگی آمریکا در منطقه وارد کرده است.
در حال حاضر، سیطره داعش در منطقه به پایان رسیده است. در روزهای گذشته ترامپ با سفر دزدانه به عراق به شکست 
در منطقه اذعان و تصریح کرد که ۷ تریلیون دار در منطقه خرج کردیم ولی باید محرمانه و چراغ خاموش به بغداد بیاییم. 
در حال حاضر حزب اه لبنان و حشد الشعبی عراق قدرتمندتر از گذشته شده و انصاراه یمن نیز محاسبات عربستان را به 
هم ریخته است. آل سعود همچنان درگیر پس لرزه های رسوایی قتل خاشقجی است. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی در 
جنگ اخیر غزه در 2 روز به فضاحت کشیده شد. دستور ترامپ برای خروج کامل از سوریه نیز نشانه استیصال آمریکا در 
منطقه است. از سوی دیگر، تجربه پرهزینه و عبرت آموز برجام پیش روی ماست. دولتمردان و رسانه های زنجیره ای مدعی 
بودند که با برجام تمامی تحریم های ضدایرانی به یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق. اما در شرایط فعلی و به اذعان فعاان 

مدعی اصاحات، با تحریم هایی به مراتب سنگین تر از قبل از برجام مواجهیم.
استعفای قاضی زاده و برکناری دو وزیر توسط مجلس دروغ بود!

روزنامه زنجیره ای آرمان دیروز در گزارشــی به شــایعات و خبرهای منتشر شده در باره اختافات در دولت پرداخت و 
نوشت: »طی دو - سه روز گذشته خبری مبنی بر استعفای ظریف از وزارت خارجه و همچنین خروج ایران از برجام در 
فضای مجازی دست به دست شد که با خود واکنش های بسیاری را همراه داشت. پس از استعفای وزیر بهداشت و درمان 
دولت روحانی و کنار گذاشتن دو وزیر از سوی مجلسیان و همچنین فشارهایی که برخی بر معاون اول ریاست جمهوری 
در راســتای اســتعفا وارد می کردند دور از ذهن نبود که جریان مخالف دولت دست به ساخت دروغ دیگری بزند و مدعی 
استعفای ظریف و خروج ایران از برجام شود. این گونه اظهارات تنها از سوی افرادی می تواند باشد که برای این خاک هیچ 
ارزشی قائل نبوده و تنها به دنبال مواضع و منافع شخصی خود هستند و به هیچ عنوان به دنبال منافع ملی نیستند و تنها 

دم از حقوق ملت می زنند.«
فارغ از درست یا نادرست بودن شایعات مربوط به استعفا یا عدم استعفای برخی مسئولین دولتی در ماه های گذشته، 
دو وزیر راه و بهداشت استعفا داده و از سوی دیگر نیز برخی وزرا آن گونه که روزنامه آرمان نیز نوشته است، توسط مجلس 

استیضاح و برکنار شده اند، حال آرمان شایعه استعفای ظریف را ادامه دروغ استعفا و برکناری وزرای قبلی خوانده است!
سؤال اینجاست که آیا وزرای بهداشت و راه استعفا نداده بودند و یا وزرای کار و اقتصاد استیضاح و برکنار نشدند؟!

نکته دیگر اینکه بعد از اظهارات جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه نمی تواند حتی منشی خود را عوض 
کند، این برخی مدعیان اصاحات بودند که به او گفتند اگر نمی توانی استعفا بده و از دولت خارج شو و حال این پیشنهاد 

دوستان اصاح طلب جهانگیری به او، به حساب منتقدین دولت گذاشته می شود!
نقشه آمریکا و اروپا در برجام به روایت نشریه آمریکایی

روزنامه شرق در شماره دیروز خود ترجمه یادداشتی را از نشریه آمریکایی »فارین آفرز« منتشر کرد. بخش هایی از این 
یادداشت که به فضای حاکم بر پسابرجام پرداخته یادآور هشدارهای رهبر انقاب است که بارها در این مورد تذکر داده بودند 
که هدف غرب از برجام برنامه هسته ای ایران نیست چرا که آنها به خوبی می دانند که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است.

در بخشی از این یادداشت آمده است: »دولت ترامپ خروج از برجام را تا حدی با این بهانه توجیه کرد که این کار به 
جهان اجازه می دهد بهتر به »کلیت« اقدامات ایران رسیدگی کند...«

در جمات فوق عبارت »کلیت« به خوبی بیانگر نوع تفکر آمریکایی و بطور دقیق تر تفکر غربی است و همچنین اهداف 
آنها را از برجام روشن تر می نماید. به این ترتیب این نشریه آمریکایی به صورت دقیقی خاطرنشان می کند که برجام اولین 
ایســتگاه بوده که توان صلح آمیز هســته ای ایران را نشانه گرفته و برجام های دیگر به تبع آن می آید. برجام هایی که توان 

دفاعی و نفوذ منطقه ای ایران را نشانه گرفته اند. منظور این یادداشت نیز از عبارت »کلیت« همین ها هستند.
نکته جالب اما این است که این نشریه آمریکایی اذعان دارد که خروج آمریکا از برجام و ماندن اروپا برای دست یابی 
به همین برجام های دیگر است. به عبارتی همان چیزی که شاهد آن بوده ایم؛یعنی آمریکا خارج می شود و اروپا می ماند و 
وانمود می کند که در مورد برجام با آمریکا اختاف های بسیار دارد و می خواهد با یک کانال مالی به ایران کمک کند اما 
این کانال مالی محقق نمی شــود و اروپا دایل بسیاری می آورد، مثا اینکه برای تسهیل امور FATF را بپذیرید و به طور 
خاص کنوانسیون CFT را. سپس به همین ترتیب موارد دیگر مطرح می شود. سپس این یادداشت به صراحت به تقسیم 
کار میان اروپا و آمریکا اشاره می کند: »...با به خطر انداختن توافق ]منظور خروج آمریکا از برجام است[ دولت ایاات متحده 

تضمین]![ کرده است که توجه جهان و به خصوص توجه اروپا اختصاصا روی حفظ آن متمرکز باشد.«
این نکته که آمریکا و اروپا به این تضمین رسیده اند که از جانب دولت ایران اقدام متقابلی در برابر بدعهدی های خود 
نمی بینند از جمله شاهکارهای دیپلماسی دولت تدبیر و امید است. همچنین باید یادآور شد، چهارشنبه هفته قبل هم در 
سرمقاله شرق آمده بود: »اروپا از ابتدا با آمریکا تقسیم کار کرده و ایفای نقش پلیس خوب را خود متقبل شده و بازی در 
نقش پلیس بد را به آمریکا سپرده است. از این رو خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا در آن دو روی یک سکه است.«
کیهان از همان روزهای آغازین نسبت به این شیوه آمریکا و اروپا هشدار داد و نوشت که آنها از همان ترفند قدیمی اما 
پرکاربرد »پلیس خوب - پلیس بد« استفاده خواهند کرد اما متاسفانه با برخوردهای تند از سمت دولتمردان و روزنامه های 

طیف موسوم به اصاح طلب روبرو شد.

ُجِل  حضرت امیر)ع( در حکمت چهل و هفتم نهج الباغه مي فرماید: »َقْدُر الَرّ
ُتُه َعلَي َقْدِر  ِتِه َو ِصْدُقُه َعلَي َقْدرِ ُمُروَءتِِه َو َشَجاَعُتُه َعلَي َقْدرِ أَنََفِتِه َو ِعَفّ َعلَی َقْدرِ ِهَمّ
َغْیَرتِِه«؛ )ارزش هر کس به اندازه همت او و راستگویی و صداقِت هر کس به اندازه 
شخصیت اوست و شجاعت هر کس به اندازه بی اعتنایی وی )به ارزش های مادی( 
است و عفت هر کس به اندازه غیرت اوست.( این بیانات نوراني گاهي در وصایاي 
عمومي آن حضرت اســت، گاهي در وصیت هاي خصوصي. بخشي از اینها مربوط 
به توصیه اي اســت که به وجود مبارک امام حسن دارد و مرحوم سید رضي اینها 

را تقطیع کرده است. 
هر کاري که انسان انجام مي دهد، اگر کارهاي عادي نباشد، به اوصاف او برگردد 
یک مبدأ نفساني دارد. فرمود: ارزش هر کسي به اندازه همت اوست که هر کسي 
به اندازه هّمتش مي ارزد. در قیامت، هر کسي که کارهاي خوب انجام داد، آن کارها 
را معیار قرار نمي دهند، مبادي و ملکات و اوصاف نفساني که مبادي این کارهاست 

آنها را مي سنجند. فرمود: قدر هر کسي به قدر همت اوست.
همت، یعني چیزي که انسان اهتمام مي ورزد و آن را اصل مي داند و سایر امور 
را فرع مي داند و فداي آن مي کند. شارحان این جمله نوراني قّصه »دار اإنذار« را 
نقل کردند. وقتي این آیه مبارکه نازل شد که: )َو أَنِْذْر َعشیَرتََک الْْقَربیَن(؛)1( وجود 
مبارک پیغمبر)ص( سران قریش و غیر قریش را دعوت کرد، وجود مبارک حضرت 
امیر هم بیش از ده سال نداشت، او هم حضور داشت و هنوز به آن صورت که یک 
جوان بالغ شده باشد نبود. حضرت بعد از تاوت این آیه، رو کرد به این بزرگان قبایل 

و به تک تک اینها گفت که: »أنقذ نفسک من النار«؛ خودت را از آتش نجات بده!
فرمود: اگر کسي دعوت من و نبوت من و رسالت مرا پذیرفت و مرا یاري کرد 
و در اجراي احکام و ِحَکم من کوشش کرد، او وصي من و خلیفه من است؛ این را 
گفت. بعد به تک تک اینها فرمود: کیست که نداي مرا پاسخ بدهد و جانشین من 
باشد؟)2( تنها کسي که قیام کرد، وجود مبارک حضرت امیر بود در سّن ده سالگي.

آن روز هم نظام نظام قبیلگي بود و هرگز به نوساله ها فرصت سخن نمي دادند. 
تمام حرف ها به عهده آن بزرگان قبایل بود. چند بار وجود مبارک حضرت این آیه 
را تاوت فرمودند، معنا کردند، تفســیر کردند؛ بعد فرمودند هر کس اّولین نفري 
باشد که نداي مرا پاسخ داده و مرا تأیید کرده و دستورهاي مرا اجرا کرده او خلیفه 
من است. در تمام این اعام ها وجود مبارک حضرت امیر با اینکه بیش از ده سال 

نداشت، قیام کرد.
ارتباط صداقت با مردانگی

بعد حضرت بالصراحه نام این سران را بُرد، که فاني! »أنقذ نفسک من النار«. 
فاني! »أنقذ نفسک من النار«. هیچ کس اقدام نکرد. این علي)ع( مي گوید: ارزش هر 
کسي به هّمت اوست؛ در حقیقت از خودش دارد سخن مي گوید. »ِصْدُقُه َعلَی َقْدِر 
ُمُروَءتِِه« )و راستگویی و صداقِت هر کس به اندازه شخصیت اوست(؛ این »ُمُروءت« 
با مرء و مرد بودن همخوانی دارد؛ زبان فارسي ما خیلي شیرین است؛ اما فارسي کجا 
عربي کجا؟! ما اصًا در فارسي علمي به نام علم لغت نداریم. اما در عربي فّن لغت 
هســت. این لیوان اگر پر باشد چه اسمي دارد؟ خالي باشد چه اسمي دارد؟ نصف 
آن پر باشد چه اسمي دارد؟ ما همین کلمه تخم را؛ چه تخم برنج، چه تخم گندم، 
چه تخم جو، چه تخم گشنیز، همه را مي گوییم تخم؛ چه برای حیوان ها باشد چه 
برای مزرعه باشد، تخم مرغ باشد یا چیزي دیگر باشد، مي گوییم تخم. اما ده ها لغت 
براي همین تخم است که اگر نظیر جو و گندم بود »بذر« است و اگر نظیر گشنیز و 
این سبزي هاي شاهي و اینها باشد، »بزر« با »زاء اخت الّراء« است. ده ها فرق است. 

لیوان اگر آب داشته باشد یک اسم دارد، خالي باشد یک اسم دارد.
این ُمُروءت از »مرء« بودن و مرد بودن نشأت مي گیرد. مرّوت دارد یعني مرد 
است، مردانگي دارد. فرمود مردانگي هر کسي در صدق اوست. صدق تنها در قول 
نیست؛ اگر فعل با قول مطابق باشد صادق است. اگر فعل با نیت مطابق باشد صادق 
است و اگر قول با نیت و اگر قول با فعل مطابق باشد صادق است. مي گوید صدق 
هر کســي به  قدر مردانگي اوست و شجاعت هر کسي به قدر انفیت )بی اعتنایی( 
اوســت. ما مي گوییم به دماغ فان کس برخورد! یا »شامخ النف« شد! دماغ او را 
خاکمالي کردند! این کنایه از آن است که به هر حال قسمت مهم احترام انسان به 
همان چهره اوست. در آداب سوار شدن در روایات »اطعمه و  اشربه« و اینها هست 
که اگر کســي مرکوبي دارد، اگر سوار مرکوب شد، این مرکوب او چندین حق بر 
عهــده او دارد؛ یکي اینکه بار زائد بر او تحمیل نکند، یکي اینکه هر جا که رفت و 
به آبي رسید عجله نکند و او را بر آب عرضه کند که اگر تشنه است بنوشد، یکي 
اینکه اگر خواست براي سرعت رفتن او، اسب را بزند، به صورتش نزند، به پهلوي 
اسب بزند. صورت اسب محترم است. اینها جزء آداب اسام است که کسي را اهانت 
نکند. وقتي این دین اجازه نمي دهد که آدم اسبي را اهانت کند، حماري را اهانت 
کند، چگونه اجازه مي دهد با قلم و بنان و بیان، آبروي کســي را ببرد؟! اینها جزء 

احکام و ِحَکم است.
غیرت؛ بااترين فضیلت انسانی

ُتُه َعلَی َقْدرِ َغْیَرتِِه« )و عفت هر کس به اندازه غیرت اوست( ، این  فرمود: »َو ِعَفّ
کلمه »غیرت« از آن واژه هاي کم نظیر است که ما در فارسي هیچ معادلي نداریم. 
درعظمت لغت عرب همین بس که از امام باقر)ع( پرسیدند که چرا قرآن به عربي 
مبین نازل شده است؟ فرمود: براي اینکه »یُِبیُن اْللُْسَن َو َا تُِبیُنُه الْلُْسن «؛)3( عربی 
آن هنر را دارد که تمام زبان های دنیا را ترجمه کند؛ اما زبان های دنیا آن هنر ادبي 

را ندارند که عربي را ترجمه کنند. 
ما غیرت را هر چه بخواهیم معنا کنیم ناچاریم سه چهار کلمه بیاوریم تا این 
کلمه غیرت را معنا کنیم. غیرت که از پرفضیلت ترین فضایل نفساني است، واژه اي 
اســت که از سه عنصر دقیق تشــکیل مي شود؛ یعني تا این سه عنصر پیدا نشود 
معناي غیرت ظهــور نمي کند. غیرت یعني آدم در حریم غیر دخالت نکند، یک؛ 
غیــر را به حریم خود دخالت ندهد، دو؛ مجموع این جمع ها هم متفّرع اســت بر 
اینکه حریم شناســي کند، سه. اینکه مي گوییم داخل در حریم غیر نشوید، یعني 
چه؟ یعني محدوده خودش را مي شناســد و از این محدوده بیرون نمي رود. اینکه 
مي گوییم غیر را وارد حریم خود نکنید یعني چه؟ یعني مرز خودش را مي شناسد 
اجازه ورود نمي دهد. اینجا، هم ورود ممنوع است، هم خروج ممنوع است. این ورود 
ممنوع بودن یعني مرز نهایي، خروج ممنوع بودن یعني مرز ابتدایي.پس »معرفهً 
المرء نفسه«، اّواً؛ خروج شناسي، ثانیاً، دخول شناسي، ثالثاً؛ این سه عنصر که جمع 

شد، این مرد مي شود اهل غیرت.
اگر کسي بیگانه را به داخل منزل راه داد غیرت ندارد و اگر خود از حریم خود 
تجاوز کرد، غیرت ندارد. این است که حضرت در نهج الباغه فرمود: »َما َزنَي َغُیوٌر 
«؛)4( هرگز آدم باغیرت، نامحرم را نگاه نمي کند. این یعني چه؟ یعني دارد از مرز  َقُطّ
خودش تجاوز مي کند. ورود ممنوع، خروج ممنوع، این دو عنصر حتما بعد از شناخت 
قلمرو خود آدم است که قلمرو من کجاست؟ که خروج ممنوع و ورود ممنوع است.
پس تا این ســه حقیقت یکجا جمع نشــود، غیرت پدید نمي آید؛ لذا گفتند 
خودت را بشناس. این بیان نوراني حضرت که در نهج الباغه می فرماید که هیچ مرد 
باغیرتي نامحرم را نگاه نمي کند یعني چه؟ یعني دارد تجاوز مي کند. خود حضرت 
هم در یک ســخنراني به افرادی که نشسته بودند و به نامحرمي که عبور مي کرد 
نگاه می کردند، فرمود: آقایان! آن کسي که در خانه هایتان است همین است. کجا 
را نگاه مي کنید؟ این هم در نهج الباغه است. اینکه فرمود ارزش هر کسي به اندازه 
غیرت اوســت، تا این سه اصل را نشناسد غیور نیست و اگر غیور نبود، بسیاري از 

فضایل برای غیرتمند است. 
بیانات حضرت آيت اه جوادي آملي )دام ظله(
 در جلسه درس اخاق؛ 97/9/22 

مرکز اطاع رسانی اسرا 
_____________________
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خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 

فضیلت غیرت و مفهوم آن

نمايندگان مجلس دهم و ادوار گذشته و 
همچنین کارشناسان مواضع قاطعی در مقابل 
اظهارات بیجا و مداخله جويانه اســتعمارگر 
کهنه کار اروپا اتخاذ و به اين کشــور تاکید 
کردند که بهتر است فرانسه به جای اظهارات 
مداخله جويانه در مــورد يک ملت بزرگ به 
مشکات داخلی خود بپردازد چرا که شنبه ای 

ديگر در راه است!
مرتضی صفاری نطنزی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره موضع 
اخیر وزارت امور خارجه فرانسه مبنی بر لزوم قطع 
فعالیت موشک های بالســتیک ایران، اظهار کرد: 
فرانسه بیجا کرده، چرا که بحث موشکی جمهوری 
اسامی ایران به امنیت و مسائل دفاعی کشور مرتبط 

است و هیچ کشوری حق مداخله در آن را ندارد.
وی افزود: تعجب می کنم که مقامات فرانسوی 
اصا به چه جراتی به مسائل امنیتی و شخصی کشور 
ما ورود می کنند؟ هر کشــوری مختار است که در 
ارتباط با شــیوه دفاعی کشور خود آزادانه تصمیم 
بگیرد و ما نیز توان دفاعی خود را بر پایه موشک های 

بالستیک استوار کرده ایم.
عضو کمیســیون امنیت ملــی گفت: موضع 
اخیر وزارت امور خارجه فرانســه به معنای دخالت 
این کشور در امور داخلی جمهوری اسامی ایران  
است، البته ممکن اســت تحرکاتی از جانب رژیم 

صهیونیستی باعث اتخاذ چنین موضعی باشد.
گفتنی است، وزارت امور خارجه فرانسه اخیرا 
در بیانیه ای مدعی شده که »برنامه موشکی ایران 
با قطعنامه 2231 شــورای امنیت ســازمان ملل 

متحد منطبق نیســت و از ایران خواسته تا تمامی 
فعالیت های مربوط به موشک های بالستیک قادر به 
حمل کاهک اتمی از جمله آزمایش فناوری موشک 

بالستیک را متوقف کند.«
ضمن آنکه باید به این نکته نیز  اشاره کرد که 
در زمان مذاکرات هسته ای فرانسه به نیابت از رژیم 
صهیونیستی به اهرم فشاری علیه ایران تبدیل شده 
بود و به عبارتی نقش پلیس بد مذاکرات را پذیرفت 
تا غرب بتواند در برجام امتیاز بیشتری از ایران بگیرد. 
از سوی دیگر متاسفانه پس از برجام همین فرانسه 
بیشترین منفعت را از برجام برد و دولتمردان تدبیر 
و امید و خاصه وزارت نفت زنگنه با این اقدامات خود 
به غرب این پیام را دادند که سنگ اندازی بر مسیر 

ملت ایران برای آنها هیچ تبعاتی ندارد.
SPV يک بازی به نام

پرویز سروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقاب 
اسامی نیز در واکنش به اعام وزارت خارجه فرانسه 
مبنی بر اینکه ایران باید تمام فعالیت های مرتبط با 
موشــک های بالستیک خود را متوقف کند، گفت: 
امروزه فرانسویان در حالی که باید پاسخگو باشند 
به مدت 8 هفته مردم خود را تحت شکنجه و کشتار 
قرار داده اند و به جای پاسخ به دنیا، موضع طلبکارانه 
به جمهوری اسامی دارند؛ اصرار آنان این است که 

ایران موشک های بالستیک خود را متوقف کند.
دبیــرکل جمعیت رهپویان انقاب اســامی 
همچنین با  اشاره به سفر ترامپ به فرانسه و تحقیر 
رئیس جمهور آن کشــور خاطر نشان کرد: پس از 
تحقیر رئیس جمهور فرانســه از سوی ترامپ، این 
کشور عکس العملی از خود نشــان نداد و این امر 
حکایت از وابستگی بسیار زیاد اروپا به آمریکا دارد. 

اگر ما نیز این ســاده لوحی ها را کنار بگذاریم خط 
رشدی به سوی بالندگی خواهیم داشت، اما تا زمانی 
که اقتصــاد ایران درگیر خوش خیالی های بیهوده 

باشد، وضعیت ما تغییری نخواهد کرد.
سروری تصریح کرد: معتقدم spv از ابتدا بازی 
بیش نبود، زیرا اروپایی ها از طرفی spv را مطرح و از 
سوی دیگر در مذاکرات دائما اعام کردند که اقتصاد 
ما مربوط به بخش خصوصی است و دولت ها در آن 
اختیار ندارند. اروپا در مسیر تعبیه شده آمریکا در 
حال حرکت است و خروج آمریکا از برجام به علت 
فشــار به ایران برای پذیرفتن مذاکرات هسته ای و 

حقوق بشر بوده است.
هیچ ملتی خود را خلع ساح نمی کند

زهره الهیان نماینده سابق مجلس نیز در واکنش 
به موضع اخیر وزارت امور خارجه فرانســه مبنی 
بر لزوم قطع فعالیت موشــک های بالستیک ایران، 
گفت: توانمندی دفاعی حق مسلم هر ملتی است 
و هر کشــور مستقلی این حق را دارد که در مقابل 
دشــمنان خود از توانمندی های دفاعی بازدارنده 
برخوردار باشــد، لذا جمهوری اسامی ایران هم از 
این قاعده مستثنی نیست و موشک های بالستیک 
جزئی از توانمندی های دفاعی جمهوری اســامی 
ایران هستند و هیچ ملتی حاضر نیست که در مقابل 

دشمن خبیث خود را خلع ساح کند.
الهیــان تصریح کــرد: مطالبه ملــت ایران از 
مسئوان در ارتباط با افزایش قدرت بازدارنده دفاعی 
کشور باید در بودجه سال آینده هم نمود پیدا کند، 
دولت و مجلس در بودجه سال 98 اعتبار ازم جهت 
آمادگی های دفاعی و به کارگیری فناوری دفاعی را 

به طور کامل ببیند.

وی افزود: همچنین بهتر اســت فرانســه به 
جای این گونه اظهــارات ناپخته و کودکانه به فکر 
حل مشــکات داخلی خود باشد و مطالبات مردم 

را پاسخ دهد.
فرانسه حامی تروريسم 
و پناهگاه تروريست ها

نوذر شفیعی کارشناس مسائل بین الملل نیز 
در گفت وگو با خبرگزاری مهر، درخصوص اقدامات 
اخیر اتحادیه اروپا در قبال ایران گفت: اگر اراده اروپا 
تداوم همکاری و ارتباط با ایران است، نباید کاری 
کند که این مسئله دچار تزلزل شود، همچنین نباید 
این مســئله را فراموش کنیم که خاک کشورهای 
اروپایی به محل تجمع گروه های معارض ایران اعم 
از گروه های تجزیه طلبی همچون گروه ااحوازیه و 
یا گروه های براندازی چون ســازمان منافقین بدل 
 شده است که اساسا با تعامل و همکاری سازگاری 

ندارد.
شفیعی تصریح کرد: به بیان دیگر، کشورها نباید 
به محل تجمع و پناهگاهی برای گروه های برانداز 
دیگر کشورها تبدیل شوند. از طرفی باید بدانیم که 
نقطه آغاز هر تحولی در روابط میان ایران و اروپا خود 
کشورهای اروپایی هستند و اگر ایران هم رفتاری 
در قبال آنها نشان می دهد، صرفاً عکس العملی به 
سیاســت ها و رویکردهای آنها است. اینکه اروپا به 
گروه های معارض جمهوری اسامی ایران پناه داده 
و به بهانه همان گروه ها ایران را تحریم می کند این 
یک جرم و خاف مضاعف از ســوی آنها است چرا 
که اگر آنها اراده سیاسی در تداوم همکاری با ایران 
دارند، نباید به این گروه ها در داخل خاک کشورهای 

خود اجازه فعالیت دهند.

کارشناسان و نمايندگان مجلس تأکید کردند

فرانسه به جای گستاخی درباره توان موشکی ایران
دست از سركوب معترضان بردارد

بقیه از صفحه 2
در حقیقت آمریکا در شــرایطی که ده هــا امتیاز نقد از ایران 
گرفته بود، بــه هیچ یک از تعهدات خود در برجام عمل نکرد و نه 
تنها تحریم ها را که مســئله اصلی در مذاکرات بود، لغو نکرد، بلکه 

ده ها تحریم جدید هم به آن افزود.
از آقااجازه تا »اروپا پشت ماست«!

دولت رسما اعام کرد که با اروپا برجام را ادامه می دهد. این در 
حالی بود که روحانی در سال 92 گفته بود که اروپا آقا اجازه است و 

آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت تر است. 
از سوی دیگر، تجربه مهم و عبرت آموز توافق سعدآباد در مقابل 

دیدگان مقامات دولت قرار داشت.
تاکیــد بــر ادامه برجام بــا اروپا در حالی بــود که تروئیکای 
اروپایی)انگلیس، فرانسه، آلمان( در توافق سعدآباد ثابت کردند که 

قابل اعتماد نیستند.
پیــش از ایــن روحانی در کتاب »امنیت ملی و دیپلماســی 
هســته ای« )خاطرات توافق ســعدآباد( بارها و بارها به همراهی و 
هم صدایی اروپا و آمریکا و عدم استقال تروئیکای اروپایی در مقابل 
آمریکا اذعان کرده بود. روحانی در بخشی از کتاب »امنیت ملی و 
دیپلماسی هسته ای« تصریح می کند: »این مسئله کاما روشن شد 
که اروپا نمی تواند در برابر فشار آمریکا بایستد« )ص 258(. در بخش 
دیگری از کتاب خاطرات روحانی آمده اســت: »در واقع اروپایی ها 
در اجرای تعهدی که متقبل شده بودند، ناتوان بودند...در نگاه کلی، 
اروپایی ها همواره به دنبال نوعی اجماع و یا دست کم هماهنگی با 
آمریکا بودند.« )259(. روحانی در خاطرات خود با اشاره به مذاکرات 
ایران و تروئیکای اروپایی در دولت اصاحات تاکید می کند: »مشکل 
ما این بود که هرگاه مذاکرات پیش می رفت، اروپایی ها بدون چراغ 

سبز آمریکا قادر به انجام هیچ کار مهمی نبودند«. )328(
اکنون حدود 8 ماه از برجام اروپایی ســپری شده است. پیش 
از این مقامات ارشــد دولت اعام کرده بودند که اروپا تا 13 آبان 
فرصت دارد و اقدامات اروپایی ها پس از این موعد، بی فایده است. از 
سوی دیگر هم مقامات اروپایی و هم مقامات دولت روحانی تاکید 
کرده بودند که ســاز و کار مالی اروپا )spv( تا پایان ســال 2018 

راه اندازی می شود.
اما نه تنها spv راه اندازی نشــد، بلکه اروپای بدهکار با فرار به 
جلو، از جایگاه متهم به جایگاه شــاکی تغییر مکان داد و با لحنی 
طلبکارانه، ایران را به دلیل توان موشــکی و قدرت منطقه ای مورد 
حمله قرار داده و با دایل واهی، دیپلمات های ایرانی را اخراج کرد. 
در ادامه اروپای حامی منافقین و تروریست های تجزیه طلب، 

وزارت اطاعات ایران را به دایل واهی مورد تحریم قرار داد!
کشــورهای اروپایی انگلیس، فرانســه و آلمان صراحتا اعام 

کرده اند که:
- به خاطر ایران مقابل آمریکا نمی ایستیم.

- درخصوص تعهدات برجامی به ایران تضمین نمی دهیم.
- ایران باید یکطرفه و بدون چشم داشت، تعهدات برجامی خود 

را کامل و بی نقص انجام دهد.
- از خروج آمریکا از برجام و تصمیم واشنگتن برای بازگرداندن 

تحریم ها صرفا متأسفیم!
- درباره برنامه موشــکی و قدرت منطقه ای ایران اختافی با 

آمریکا نداریم.

- با آمریکا اهداف مشــترکی را درقبال ایران دنبال می کنیم و 
فقط از نظر مسیرهای رسیدن به هدف با واشنگتن اختاف داریم.

- عزم مــا برای حفظ توافق هســته ای، در راســتای منافع 
آمریکاست.

- ما همچنان ایران را تحریم می کنیم.
علیرغم این رویکرد ضدایرانی از سوی اروپا و همصدایی آشکار 
طرف اروپایی با آمریکا، مقامات ارشد دولت اعام می کنند که »اروپا 
پشت ماست«! و »اطاعات مثبتی از طرف اروپایی دریافت کرده ایم«! 
و»طرف اروپایی برای جبران خروج آمریکا در حال برنامه ریزی است«!
هسته ای رفت و تحریم ها باقی ماند و متاسفانه دولت همچنان 

به برجام اروپایی دلخوش است!
تاطم در بازار ارز

همانطور که پیش از این نیز  اشاره شد، محاسبات غلط دولت 
محدود به سیاســت خارجی نیست و ضعف مدیریت اقتصادی در 

داخل نیز از مصادیق محاسبات غلط است.
نخستین اقدام اقتصادی دولت در پی تاطم در بازار ارز، تعیین 
نرخ 4200 تومانی برای دار بود. هیئت دولت در بخشــنامه ای که 
در تاریخ 9۷/1/22 به تصویب رســید اعام کرد: »نرخ ارز به طور 
یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ 139۷/1/22 بر اساس هر 

دار معادل 42000 ریال تعیین می شود.« 
بر همین اساس برخی دیگر از مسئولین مانند محمد باقر نوبخت، 
رئیس  ســازمان برنامه و بودجه نیز اعام کردند برای تمام مصارف 
ارزی می توانیم ارز دولتی تخصیص دهیم! تصمیمی که باعث شد 
18 میلیارد دار از منابع ارزی کشور هدر برود تا سود ناشی از رانت 

ارزی به جیب واردکنندگان سرازیر شود. 
اوضاع به گونه ای پیش رفت که حتی محمد شریعتمداری، وزیر 
صنعت وقت اعام کرد طی چهار ماه نخســت امسال حدود 250 
میلیارد دار ثبت سفارش واردات انجام شده که به اندازه پنج برابر 
واردات کل سال کشور می باشد! به عبارت دیگر این ادعای دولتمردان 
که قادریم همه نیازهای ارزی را برآورده کنیم، باعث شد تقاضا برای 

واردات شدت بگیرد. 
بر همین اساس، برخی از این واردکنندگان که کااهای خود را با 
ارز 4200 تومانی وارد کردند، کااهای خود را بر اساس ارزهای هفت 
و هشت هزار تومانی به فروش رساندند تا با استفاده از رانت دولت، 

بتوانند سود قابل توجهی از قَِبل افزایش قیمت ها به جیب بزنند.
هرچند این سوءاســتفاده ها در برخی موارد مانند گوشی های 
همراه علنی شد اما عمده این ارزها )حتی مقداری که برای کااهای 
اساسی اختصاص یافته بود( نتوانست در زمینه ثبات قیمت ها موثر 
واقع شود؛ چنانچه پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: »حدود 100 هزار میلیــارد تومان مابه التفاوت به کاا های 
اساســی پرداخت می شود، از این میزان حدود 20 تا 30 درصد به 

دست مردم می رسد و ۷0 درصد رانت است.«
ادامه وابستگی به دار

همان طور که  اشاره شد با وجود تنگناهایی که در زمینه تامین 
ارز )علی الخصوص بعد از اعمال تحریم های آمریکا( به وجود آمده، 

ضرورت قطع وابستگی از دار در مبادات تجاری کشور بیش از پیش 
حس می شود. هرچند بانک مرکزی در این زمینه یورو را جایگزین 
دار کرده و با هند هم توافقاتی در این زمینه داشته اما آن طور که 
باید و شاید از ظرفیت پیمان های پولی دوجانبه برای قطع وابستگی 

تجاری به دار استفاده نکرده است. 
این در حالی است که با توجه به اینکه مبادات ایران با هشت 
کشوری که بیشترین مبادات تجاری با ما دارند، معادل 60 درصد 
کل ارزش مبادات تجاری ایران اســت، با امضای پیمان های پولی 
دوجانبه با این کشورها، 60 درصد مشکل تحریم انتقاات ارزی ما 

حل می شود. 
البته اجرای پیمان های پولی دوجانبه سال هاست که مورد تاکید 
کارشناسان بوده است، ولی انگار دولت به دلیل آسودگی خاطری که 

از برجام داشت چندان به این موضوع توجه نمی کرد. 
متاسفانه در طول این یک سال هم که زنگ خطر خروج آمریکا 
از برجام به صدا درآمد باز هم دستگاه های دولتی تاش زیادی برای 
انعقاد این پیمان های پولی نکردند؛ نکته ای که در این میان وجود 
دارد، این اســت که طی چند ماه اخیر دولت بخش مهمی از توان 
خود را صرف مذاکره با اروپا و زنده نگه داشتن برجام کرده، به عبارت 
دیگر به جای اینکه برای جایگزینی دار در مبادات تجاری تاش 
کند، همت خود را صرف پیدا کردن راهی برای استفاده از ظرفیت 

اروپا کرده که آن هم تاکنون بی نتیجه مانده است. 
حمايت از تولید داخلی، بدون ذره ای عمل!

سال جاری بدون شک یکی از مهم ترین سال های پس از انقاب 
از منظر حضور در جنگ اقتصادی می باشد، از همین رو رهبر معظم 
انقاب توجه به موضوع تولید را به عنوان دستورالعملی برای عبور از 
فشار و تنگناهای خارجی اعام کردند و در پیام نوروزی خود فرمودند: 
»اگر تولید ملّی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکات حل خواهد شد. 
من این را محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار امسال حمایت 

از کاای ایرانی است.«
با این حال نگاهی به عملکرد دولت در زمینه تولید ملی )تولید 
ناخالص داخلی( نشــان می دهد طی شش ماه نخست سال جاری 
رشد اقتصادی 0/4 درصد بوده که فارغ از افت آن نسبت به سال های 

قبل، رقم بسیار ناچیزی محسوب می شود! 
از همین رو رهبر انقاب اسامی هفته گذشته به مناسبت قیام 
19 دی مردم قم فرمودند: »ما امسال را سال تولید کاای ایرانی و 
تأکید بر روی کاای ایرانی اعام کردیم، حاا آخر سال است؛ چقدر 
در این زمینه ]کار شد[؟ البّته کارهایی شده اّما چقدر پیش رفتیم؟ 
بایــد پیش برویم در این زمینه ها.« با این وجود، متاســفانه بانک 
جهانی در جدیدترین گزارش به عنوان »چشم انداز اقتصاد جهانی 
در سال 2019« اعام کرده رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به 
منفی 3/6درصد می رسد. به عبارت دیگر، نه تنها در سال جاری )تا 
جایی که آمار آن منتشر شده( بلکه برای سال آینده هم پیش بینی 
رشد اقتصادی )که بیانگر رشد تولید ملی است( نامناسب می باشد. 

گسترش چشم بسته مناطق آزاد
یکی از نقاط ضعف اقتصادی دولت که منجر به بروز فســاد و 

افزایش واردات به کشــور شده، گسترش بی رویه مناطق آزاد است 
که در طول این دولت افزایش چشمگیری داشته است. 

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

در این مناطق برعکس مناطق آزاد ایران است.«
با این حال، باز هم اخیرا مشاور رئیس  جمهوری از مساحت جدید 
چابهار در طرح جامع این منطقه سخن گفته است، رویکردی که 

چندی قبل درباره منطقه آزاد ماکو خبرساز شد. 
دو هفته پیش با تصویب هیئت وزیران، شهر چالدران و خوی 
به منطقه آزاد ماکو اضافه شدند و به این ترتیب محدوده این منطقه 
آزاد که بزرگ ترین منطقه آزاد جهان محسوب می شود، از مساحت 
340 شهر کشور و 18مرکز استان بزرگ تر شد! این تدبیر دولت در 
حالی رخ داده که آمارها نشــان می دهد، ماکو یکی از ضعیف ترین 
عملکردهای صادراتی میان مناطق آزاد ایران را داشته و در پنج سال 
گذشته مجموعا حدود سه درصد از مجموع صادرات مناطق آزاد را 

به خود اختصاص داده است. 
سیاست های پولی نامنضبط 

متاسفانه اتخاذ سیاست های پولی غلط بانک مرکزی که منجر 
به ناتراز شدن بانک ها شد نقدینگی و بدهی های دولت و بانک ها به 

بانک مرکزی هم افزایش چشمگیری یافت. 
بر اســاس گزیده آمارهای اقتصادی مهرماه سال جاری که به 
تازگی از ســوی بانک مرکزی منتشر شده، فقط در مهرماه امسال 
بدهی بانک های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی هشت هزار 
و 360 میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر بانک های 
خصوصی در یک ماه معادل دو ماه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی 
اضافه برداشت کرده اند. اگر این عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم 

به عدد 59 هزار و 85۷ میلیارد تومان نقدینگی جدید می رسیم. 
از ســوی دیگر، با وجود اینکه شــورای پول و اعتبار نرخ سود 
سپرده را 15درصد اعام کرده بود، چند بانک مانند اقتصاد نوین، 
دی، ملی، گردشگری، تجارت، سینا، ملت، صادرات، آینده، موسسه 
کوثــر، هرکدام به نحوی این قانون را دور زدند و اقدام به پرداخت 

سودهایی بسیار بااتر از رقم مذکور کردند. 
بر همین اســاس، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
چندی پیش با اشــاره به تخلفات زیاد بانک ها در زمینه نرخ سود، 
اعام کرده بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب سپرده یکساله 

نرخ سود سپرده باای 20 درصد به شدت برخورد خواهد کرد. 
ضمن اینکه طی روزهای گذشته بر اساس مصوبه شورای پول 
و اعتبار و طبق بخشــنامه بانک مرکزی، قرار شده پرداخت سود 
روزشمار سپرده های کوتاه مدت از بهمن ماه متوقف شود. به سخن 
دیگر، سیاست های غلط بانک مرکزی طی سال های گذشته منجر 

به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل عوارض سیاســت های 
قبلی شده است. 

متاسفانه بانک ها در حال حاضر به اقدامات ناموجهی برای کسب 
سود دست زده اند که در بُعد کان آسیب های فراوانی برای کشور 
خواهد داشت، چنانچه محمدرضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان 
کشــور گفته بود: »در سال جاری متأسفانه بانک های خصوصی و 
حتی دولتی 49 درصد منابع خود را به خرید اماک             اختصاص داد
ه اند                                                                                                                . »ضمن اینکه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس نیز اعام کرده بود: »بانک های خصوصی با اقدام به خرید و 

فروش ارز و سکه، سود قابل توجهی را به دست آوردند.« 
نقشه راه سال آينده با يک بودجه غیرشفاف! 

حاا که قرار اســت دولت جهت گیری اقتصاد کشور در سال 
آینده را در بودجه 98 تعیین کند می بینیم باز هم ایرادات ساختاری 
بودجه همچنان پابرجا بوده و حتی در مواردی تعمیق هم شده است. 
بودجه کل کشــور در ایحه دولت حدود 1۷00 هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده که بیش از 1200 هزار میلیارد تومان 
آن مربوط به شرکت های دولتی است، جالب اینجاست که این رقم 
کان )که دو سوم بودجه کشور را در بر می گیرد( هیچگاه بر مجلس 
مورد بررســی قرار نمی گیرد و آنچه مجلس تصویب می کند صرفا 

بودجه 400 هزار میلیارد تومانِی موسوم بودجه عمومی می باشد. 
متاســفانه آنچه دولت برای سال آینده در نظر گرفته افزایش 
400 هزار میلیارد تومانی بودجه این شرکت هاست که با توجه به 
غیر شفاف بودن این بودجه و عدم تصویب آن در مجلس بیش از 

پیش ایجاد نگرانی می کند. 
در همیــن زمینه علی بهــادری جهرمی، کارشــناس مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی گفته بود: »حقوق های نجومی 
ماحصل و خروجی اصلی غیر شفاف بودن بودجه شرکت های دولتی 
اســت. ما شــاهد بودیم که هیچ کس از جمله نمایندگان مجلس 
شورای اســامی از نحوه هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی با 
خبر نبودند اما زمانی که فیش های حقوقی سنگین برخی مدیران 
و اعضای هیئت مدیره این شــرکت ها منتشر شد به یک باره یک 
 موج عموم مطالبه درخصوص شــفاف عملکرد شرکت های دولتی 

مطرح شد.«
وابستگی به درآمدهای نفتی هم از دیگر اشکاات این بودجه 
است چراکه حدود 35 درصد بودجه سال آینده از طریق درآمدهای 
نفتی تامین می شود که عدم تحقق ان موجب نگرانی خواهد شد، 
ضمن اینکه نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص 
داخلی بااتر از 40 درصد رفته که بر این اساس باید گفت دولت از 

حد آستانه خطرناک در این زمینه گذشته است! 
در روزهای گذشــته، روزنامه های زنجیره ای و فعالین مدعی 
اصاحات که ید طوایــی در بزک برجام دارند نیز لب به اعتراف 
گشــوده و تاکید کرده اند که با رویکرد فعلی دولت به هیچ عنوان 
نمی توان از اروپا امتیاز گرفت و تنها راه احقاق حقوق مردم در حوزه 
سیاست خارجی، خروج از برجام و در حوزه سیاست داخلی، توجه 

ویژه و اقدام عملی به اقتصاد مقاومتی است.
اکنون بیش از 5 ســال از عمر دولت سپری شده است. دولت 
باید  اشتباهات و خســارات به وجود آمده از محاسبات غلط خود 
در سیاســت خارجی و اقتصاد را پذیرفته و با تغییر ریل، قصور و 

تقصیرهای گذشته را جبران کند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان
محاسبات غلط در اقتصاد و سیاست خارجی، دولت جبران كند

را در داخل می ســازیم، در حالی که تا ســال ۷5 
تمام تجهیزاتش از کشــور کانادا می آمد. علیدادی 
دســتاوردهای ماهواره ای صدا و ســیما و سرعت 
توسعه آن را قابل توجه خواند و افزود: پخش زنده 
33 تصویر در یک قاب در انتخابات سال 90 برای 
اولین بار در زمینه سیگنال رسانی زمینی رخ داد و 
طرح دشمن را که می خواست مانند فتنه 88 شبهه 

افکنی کند، خنثی کرد.
معاون توســعه و فناوری سازمان صدا و سیما 
با اشاره به اینکه همه شبکه های استانی از نظر زمان 
پخش و استفاده از فناوری ها در حد شبکه های ملی 
فعالیت می کنند، گفت: در بســیاری از کشورهای 
اطراف، پایه گذاری استودیوهای شبکه های رادیویی و 
تلویزیونی توسط کارشناسان ما صورت می گیرد. وی 
خاطرنشان کرد: پیامرسان سروش کار افتخارافرینی 
بود اما به علت بی توجهی برخی مسئوان قدری دیر 
در دســترس مردم قرار گرفت. در رسانه های نوین 

اصل خوداتکایی برای ما مهم است.
صدا و سیما مرجعیت خود را در داخل کشور 

حفظ کرده است 
عبدالکریم خّیامی، رئیس مرکز طرح و برنامه 
و ارزیابی ســازمان صدا و سیما نیز در این نشست 
اظهار داشــت: صدا و ســیمای جمهوری اسامی 
ایران کماکان توانســته است مرجعیت خود را در 
داخل حفظ کند. در حالی که زمانی هفته ای یک 
ســریال پخش می شد، امروز در روز چند سریال از 
سیما پخش می شود و دو شبکه به طور تخصصی 
سریال پخش می کنند. وی گفت: به لحاظ محتوایی 
بی انصافی است که تفاوت محتوای سریال های پیش 
از انقاب با پس از انقاب را ندید، به ویژه در حوزه 
خانواده. در حوزه های اختصاصی هم چندین شبکه 

که مخاطب خاصی را دارند، فعالند. 
خّیامی ابراز داشت: شبکه کودک  با 90 درصد 
مخاطب فاصله چند برابری با دیگر شبکه ها دارد، 

اما به آن اکتفا نشد و شبکه امید هم برای نوجوانان 
راه اندازی شد و شبکه ســه هم که شبکه جوانان 
است، یعنی مهم ترین اقشار جامعه به لحاظ سنی 
برنامه های خاص خود را دارند . رئیس مرکز طرح و 
برنامه و ارزیابی ســازمان صدا و سیما بیان داشت: 
صدا و ســیما نقش برجســته ای در جریان سازی 
»روز مادر« داشته است، همچنین در موضوع اهدای 
عضو و نیکوکاری در ماه مبارک رمضان و نیز ارتقای 
مفهوم مناسبت های ملی. وی گفت: امروز ما یکی از 
بزرگ ترین شهرک های تلویزیونی و سینمایی را در 
منطقه داریم که لوکیشن هایش پایدار است و قابل 

بازدید برای عموم است. 
خّیامی خاطرنشان کرد: پیش از انقاب با وجود 
بیش از 25 سال از عمر تولید انیمیشن، 8 ساعت در 
داخل انیمیشن تولید شده بود، در حالی که امروز 
مجموعه سازی های فراوان با شخصیت های محبوب 

برای کودکان در داخل صورت گرفته است.

معاون توسعه و فناوری صدا و سیما در نشست شنبه های انقاب:

صدا و سیما
 امروز رقیب سازندگان تجهیزات تلویزیونی اروپایی است

تبریز - خبرنگار کیهان:
تشکل های دانشجويی آذربايجان شرقی 
با ارســال نامه به »علی اريجانی« رئیس 
مجلس شورای اسامی از وی خواستند تا 
به اتهامات و مسايل اخاقی که متوجه يکی 

از نمايندگان مجلس است، رسیدگی شود.
جامعه اسامی دانشجویان دانشگاه های تبریز، 
دانشگاه آزاد اسامی تبریز، شهید مدنی آذربایجان  
و صنعتی سهند در نامه خود به اریجانی، بدون 

اشاره به نام و مشخصات این نماینده، تاکید کردند: 
»مجلســی که بنا بر آرمان های انقاب اسامی 
می بایســت در راس امور باشد، امروز تبدیل به 
یکی از حاشیه ســازترین بخش ها شده است«، و 
»مجلسی که نتواند بر اعضای خود نظارت کند، 
نمی تواند داعیه دار نظارت بر دستگاه های اجرایی 

و مجریان قانون باشد.«
دانشجویان معترض تاکید کردند »متاسفانه 
در ماه های اخیر شاهد برخی اتفاقات می باشیم 

که یک سوی آن منتسب به نمایندگان مجلس 
شورای اسامی اســت« و »اما آنچه که درمورد 
مسئله اخاقی منتســب به یکی از نمایندگان 
در روزهای اخیر پخش شــده اســت، ما جمعی 
از دانشــجویان انقابی خواســتار برخورد قاطع 
 و بــه دور از مصلحت اندیشــی با این مســئله

 هستیم.«
دانشجویان خواستار رسیدگی به موضوع و 

شفاف سازی آن برای مردم شده اند. 

تشکل های دانشجویی آذربایجان شرقی 
خواستار بررسی اتهامات اخاقی یک نماینده شدند

معاون توســعه و فناوری سازمان صدا و 
سیما گفت: ما اان به فکر صادرات محصوات 
خود هستیم و رقیب شــرکت های سازنده 
تجهیزات تلويزيونی اروپايی هستیم، به طوری 

که آنها از جانب ما احساس خطر می کنند.
رضا علیدادی در سی و نهمین نشست از سلسله 
نشســت های »شــنبه های انقاب« که با موضوع 
»دستاوردهای چهل ساله صدا وسیما« برگزار شد، 
با اشــاره به اینکه مسیر پرافتخاری در صدا و سیما 
طی شــده که الگویی برای ســایر دستگاه هاست، 
گفت: در دهه ســوم یک بار زیرســاخت های صدا 
وسیما کامل شده است و نسل دیگری از فناوری ها 
آغاز شده اســت و در حال ورود به نسل بعدی در 

عرصه فناوری ها هستیم.
به گزارش فارس، وی با اشــاره به اینکه تا سال 
5۷ همه روند خرید، نصب و طراحی تجهیزات صدا 
و ســیما توسط خارجی ها انجام می شد و نیروهای 
داخلی فقط کار اپراتوری انجــام می دادند، اظهار 
داشت: از دهه سوم انقاب رشد شبکه های ملی و 

استانی صدا و سیما تحول جدی یافت.
علیدادی گفت: تلویزیــون آنالوگ ما در دهه 
چهارم تکمیل شده است و نقطه غیرقابل پوشش 
تقریبا نداریم  و دورترین روستاهای کشور، تلویزیون 
قابل دسترسی است. معاون توسعه و فناوری سازمان 
صدا و ســیما خاطرنشان کرد: اگر به سمت تولید 
داخل نمی رفتیم، نمی توانستیم به این نقطه برسیم. 
ما اان به فکر صادرات محصوات خود هســتیم و 
شرکت های سازنده تجهیزات تلویزیونی اروپا رقبای 
ما در دنیا هستند و از جانب شرکت های ما احساس 

خطر می کنند.
وی بیان داشت: در سال 95 میزان موج کوتاه 
رادیو را کاهش دادیم و تمام تجهیزات موج متوسط 



اعام همبستگی مردم بحرین 
با شیخ عیسی قاسم و خانواده شهدای انقاب 

مــردم بحرین بار دیگر با برگــزاری تظاهراتی 
گســترده علیه رژیم آل خلیفه در منطقه »الدراز« 
حمایت کامل خود را از شــیخ عیسی قاسم اعام و 
با خانواده شهدای انقاب بحرین اعام همبستگی 

کردند.
صد هــا نفر از مــردم بحرین جمعه شــب تظاهرات 
گســترده ای را علیه آل خلیفه در منطقــه »الدراز« برگزار 

کردنــد. شــرکت کنندگان در این تظاهرات با ســر دادن 
شعار هایی علیه آل خلیفه حمایت کامل خود از شیخ عیسی 

قاسم رهبر نهضت اسامی بحرین را اعام کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو به نقل از صوت المنامه، 
معترضان بحرینی همچنین با در دســت داشــتن پارچه 
نوشته هایی از تصاویر شهدای بحرین، با خانواده های شهداء 

اعام همبستگی کردند.

ائتاف سعودی
 دانشگاه الحدیده را به توپ بست!

متجاوزان سعودی در ادامه نقض توافق آتش بس 
در »الحدیده« دانشگاه »علوم و فناوری« این شهر 

را هم هدف حمات توپخانه ای قرار دادند.
در حالی که طبق توافق استکهلم ائتاف سعودی و 
انصاراه یمن بایــد در الحدیده توافق آتش بس را اجرا 
کنند و نیروهای خود را از این شهر عقب بکشند اما ائتاف 
سعودی همچنان به نقض توافق ادامه می دهد و در نزدیک 

به 4 هفته گذشــته بیش از 2000 بار آتش بس در این 
شــهر بندری را نقض کرده است.در جدیدترین اقدام در 
این مورد، متجاوزان سعودی دانشگاه علوم و فناوری در 
الحدیده را هدف حمات   توپخانه ای قرا دادند. به دنبال 
این حمله تجاوزکارانه شــماری از غیرنظامیان یمنی به 
شــدت زخمی شدند. در این حمله همچنین تعدادی از 

منازل مسکونی غیرنظامیان نیز تخریب شد.
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

سرویس خارجی- 
معترضــان جلیقه زرد دیروز در نهمین 
هفته اعتراضــات خود به خیابان ها آمدند. 
از مردم فرانســه خواستند  آنها همزمان 
برای مقابله با ماکرون دارایی های خود را از 

بانک های کشور بیرون بکشند.
اقتصــادی  بــه سیاســت های  معترضــان 
رئیس جمهوری فرانسه، علیرغم هشدار مقامات 
دولتی، برای نُهمین هفته متوالی به خیابان های 
پاریس و دیگر شــهرهای بزرگ فرانسه سرازیر 
شدند. روز جمعه فرانس پرس به نقل از معترضان 
جلیقه زرد نوشــته بود که آنها از طرفداران خود 
خواسته اند در اعتراض به سیاست های اقتصادی 
دولت، ذخایر مالی خود را از بانک های این کشور 

خارج کنند. 
به گفته یکی از معترضین، هدف از این اقدام، 
توسل به ابزارهای قانونی برای به چالش کشیدن 
دولت ماکرون است چراکه با تضعیف نظام بانکی، 

دولت نیز تضعیف می شود.
معترضین جلیقه زرد به دنبال آن هستند که 
با اعمال فشــار به دولت، از حق رای در تصویب 

قوانین جدید برخوردار شوند.
البته با توجه به اینکه ســقف برداشت پول از 
بانک ها در طول روز مقدار ثابتی است؛ این اقدام 
جلیقه زردها آن گونــه که انتظار می رود، کارآمد 
نخواهد بود.با این حال، »برونو لومر« وزیر اقتصاد 
فرانســه، روز جمعه برای ســومین بار نسبت به 

در آستانه نهمین شنبه سیاه اتفاق افتاد

فراخوان جلیقه  زردها
برای هجوم مردم به بانک ها و خارج کردن دارایی ها

گسترش بحران جلیقه زردها هشدار داد.بر اساس 
اعام وی، این بحران نرخ رشد اقتصادی کشور در 
۳ ماه پایانی سال را کاهش می دهد. لومر همچنین 
هشــدار داد در صورت عدم پایان جنبش جلیقه 
زردها، فرانســه سال سیاهی را در عرصه تجارت 

بین الملل پیش رو خواهد داشت. 
براساس گزارش ها تا کنون این اعتراضات بیش 
از 10 میلیارد یورو به اقتصاد فرانســه خسارت 

زده است. 
نهمین شنبه سیاه

دیروز نیــز هزاران معتــرض جلیقه  زرد در 

نهمین شنبه متوالی در پاریس و سایر شهرهای 
فرانسه به خیابان ها ریختند. معترضان در پاریس 
در حالی که شــعار »ماکرون استعفا بده« را سر 
می دادند خیابان های اصلی مرکز شهر را به اشغال 

خود درآوردند.
عــده ای از مردم  در پاریس بــا قرار گرفتن 
میان نیروهای پلیس و معترضان، زنجیره انسانی 
تشکیل دادند. معترضان یکی از دفاتر پلیس در 

شهر »روان« را نیز تعطیل کردند.
 این اعتراضات تحت شدیدترین سیاست های 
نظامی پلیسی دولت ماکرون برگزار شد. به گزارش 

خبرگزاری صدا و سیما  در بی سابقه ترین شرایط 
امنیتی در تاریخ جمهوری پنجم فرانســه دولت 
این کشور برای مقابله با معترضان 80 هزار نیروی 
پلیس ضدشورش و ژاندارم را در شهرهای فرانسه 

مستقر کرده بود.
5 هزار نیروی نظامی و پلیس ضد شــورش 
به همراه گروهان هایــی از ژاندارمری با آخرین 
تجهیــزات، امنیت برخی خیابان های حســاس 
پاریس را بر عهده داشــتند. با این حال مردم بار 

دیگر به خیابان ها ریختند.
دولت فرانسه اعام کرده بود این هفته سیاست 

مشت آهنین  را اتخاذ می کند.
از طرفی فعاان جنبش ضد سرمایه داری هم 
اعام کــرده بودند به طور فعالتری در تظاهرات 
نهمین »شــنبه سیاه« شــرکت خواهند کرد با 
اینکه ســه روز به مناظره ملــی امانوئل ماکرون  
به منظور کاهش بحران باقی مانده، معترضان به 
خیابان ها آمدند تا نشان دهند خشمشان فروکش 
نکرده است. وزارت کشور فرانسه شنبه گذشته را 

»هفته ای خشونت آمیز« توصیف کرده بود. 
هفتــه پیش به طور ویژه متأثــر از حوادثی 
مانند نفوذ به دفتر ســخنگوی دولت با استفاده 
از یک ماشــین راه سازی بود. ۳45 نفر نیز هفته 
گذشــته در سراسر فرانســه بازداشت شدند که 
 از ایــن تعــداد, 281 نفر تحــت بازجویی قرار
 گرفتنــد. حدود 1000 نفر هم تاکنون به زندان 

محکوم شده اند.

سرویس خارجی
تعطیلی دولت دونالد ترامپ از بامداد امروز 
وارد بیست و سومین روز خود می شود تا این 
کشور طوانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ 
آمریکا را تجربه کند. بیشترین رکورد با 21 
روز تعطیلی متعلــق به دولت بیل کلینتون 
این تعطیلی نزدیک  بود. براساس گزارش ها 
به 4 میلیارد دار هزینه روی دســت دولت 

ترامپ گذاشته است. 
تعطیلی دولت فدرال آمریکا از امروز یکشــنبه 
وارد بیســت و ســومین روز خود می شود. 800 
هــزار کارمند فدرال دولــت طی این مدت حقوق 
نگرفته اند یا به مرخصی بدون حقوق اعزام شده اند. 
به گفته »برنی ســندرز«، سناتور ارشد دموکرات 
با تعطیلی دولت 755 هزار نفر گرســنه بیکار هم 
امــکان دریافت وعده غذایی را از دســت داده اند. 
اصرار »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای 
تأمین بودجه 5/7 میلیارد داری برای احداث یک 
دیوار حائــل در مرز مکزیک و امتناع نماینده های 
دموکرات کنگره از موافقت با آن واشــنگتن را فلج 
کرده است. براساس گزارش اسپوتنیک سه هفته 
تعطیلی دولت آمریکا ۳/6 میلیارد دار خسارت به 
اقتصاد این کشور وارد کرده و این خسارت لحظه 

به لحظه در حال افزایش است.
 اقتصاددان ارشد موسسه آمریکایی »استاندارد 
و فقر« در این زمینه می گویند: »تخمین می زنیم 
که این تعطیلی در هر هفته باعث ضرر 1/2 میلیارد 
داری تولید ناخالص داخلی شده باشد. این شاید 
برای بزرگترین اقتصاد دنیا کم باشد اما برای آنهایی 
که تاش می کنند تا هزینه های زندگی خود را بدون 
درآمد و دستمزد پوشــش دهند، بسیار است.این 
موسســه اقتصادی همچنین اعام کرده که تداوم 
تعطیلی برای دو هفته دیگر هزینه ای بالغ بر شش 

دولت ترامپ در تعطیلی رکورد زد            4 میلیارد دار خسارت در 23 روز!

میلیارد دار در پی خواهد داشت که از درخواست 
5/6 میلیارد داری ترامپ برای ساخت دیوار مرزی 

بیشتر می شود.«
رکورد تازه 

 ترامپ که در دوران رقابت های انتخاباتی وعده 
داده بود پول ساخت دیوار را از مکزیکی ها خواهد 
گرفت اکنون خواســتار تأمین بودجه آن از سوی 
کنگره شــده است! او به تافی عدم همراهی نهاد 
قانونگذار آمریکا از امضــای بودجه وزارتخانه های 
دولتی خودداری کرده است. دیروز شنبه در بیست 
و دومین روز تعطیلی دولت رکورد تعطیلی 21 روزه 
دولت »بیل کلینتون« در ســال 1995-1996 را 
شکست و به طوانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ 

آمریکا تبدیل شد. 

 ترامپ قبًا تهدید کرده بود آماده اســت برای 
تأمین هزینه دیوار مرزی دولت را تا ماه ها و حتی 
سال ها تعطیل نگاه دارد. او همچنین تهدید کرده 
بود ممکن است از اختیاراتش برای اعام وضعیت 
اضطراری استفاده کرده و بدون مجوز کنگره بودجه 

احداث این دیوار را تأمین کند.
 او روز جمعه، علیرغم این گفت که برای اعام 
وضعیت اضطراری عجله ای ندارد. ترامپ گفت: »این 

کار را خیلی سریع  انجام نخواهم داد.«
ترامپ با بیان اینکه اعام وضعیت اضطرار ملی 
ســاده ترین راه برای خروج از بن بست ایجاد شده 
میان او و کنگره اســت از نهــاد قانونگذار آمریکا 
خواسته بودجه 5/7 میلیارد داری برای انجام این 
کار را تأمیــن کند.  از طرف دیگر منتقدان ترامپ 

گفته انــد اقــدام یکجانبه او بــرای اعام وضعیت 
اضطراری مصداق نقض قانون اساســی اســت و 
پایه گذار »رویه ای خطرناک« در مناقشــات مشابه 

خواهد شد. 
ترامپ مدعی شــده مهاجران غیرقانونی که از 
نقــاط مرزی وارد آمریکا می شــوند عامل افزایش 
میزان جرم در این کشــور هســتند. این در حالی 
است که مطالعات علمی نشان می دهند مهاجران 
غیرقانونی عموماً نسبت به افرادی که در آمریکا زاده 

می شوند جرائم کمتری مرتکب می شوند.
شکایت کارمندان از دولت

بر اساس گزارش ها صدای کارمندان دولت نیز 
درآمده است. روز جمعه صدها کارمند مقابل کاخ 
ســفید تظاهرات کردند و خواستار پایان تعطیلی 
دولت شــدند. اتحادیه های کارمنــدان فدرال نیز 
از دولــت آمریکا به اتهــام نقض قوانین کار فدرال 

شکایت کردند. 
به گزارش ایســنا، این شــکایت که در دادگاه 
رســیدگی به شــکایت های فدرال آمریکا به ثبت 
رسیده، از سوی فدراسیون ملی کارمندان فدرال، 
انجمن ملی کارمندان دولتی، ســازمان کارمندان 
سرویس هواشناسی ملی و نهاد حقوقی »اسنایدر 
 اند اسوسیتس« که به نفع کارمندان فدرال فعالیت 
می کند، به ثبت رســیده اســت. این شکایت 19 
صفحه ای، دولت آمریکا را به نقض قانون معیارهای 
کار عادانه با ملزوم کردن کارمندان برای کار، بدون 
پرداخت پایه حقوق و دستمزد اضافه کاری به آنان 
متهم می کند.این نهادهای کارمندان در بیانیه هایی 
از سیاســت های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریــکا برای تعطیل کــردن بخش هایی از دولت 
انتقاد کردند.این اتحادیه ها در شکایت خود از دادگاه 
درخواست کرده اند که به دولت دستور دهد دستمزد 

کارمندانش را پرداخت کند.

معلمــان یونانی که در اعتراض به قوانین جدید کاری در آتن در 
حال راهپیمایی بودند، از سوی پلیس ضد شورش این کشور به شدت 

سرکوب شدند.
حــدود 2 هزار معلم معترض روز جمعه در شــهر آتــن پایتخت یونان 
مشغول تظاهرات بودند و با در دست داشتن پرچم های سرخ شعارهایی علیه 
سیاست های ریاضتی وزارت آموزش این کشور سر می دادند. پلیس ضد شورش 
شهر اما برای متفرق کردن معترضان که در اعتراض به طرح های دولت برای 
تغییر روند استخدام در بخش دولتی تظاهرات کرده بودند، از باتوم و گاز اشک آور 
استفاده کردند.بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، »اولگا گرواسیلی« وزیر امور 
عمومی یونان با انتشار بیانیه ای در این مورد گفته پلیس یونان با استفاده از 
گاز اشک آور و نارنجک های نورزا تاش کرد تا معلمانی را که در اعتراض به قانون 
جدید در مورد استخدام معلمان به خیابان  های پایتخت آمده بودند را متفرق 
کند. بنابر اعام رسانه های این کشور فقیر اروپایی، درگیری زمانی رخ داد که 
معترضان تاش کردند وارد محل اقامت نخســت وزیر شوند.حزب کمونیست 
یونان اقدام دولت را محکوم کرده اما پلیس هم خشونت های نیروهای خود را 
غیرقابل قبول دانسته است. قرار است روز دوشنبه تظاهرات دیگری در همین 
زمینه برگزار شود.یونان از زمانی که در اواخر 2009 میادی با بحران بدهی روبه 
رو شده، استخدام در بخش دولتی را متوقف کرده است. سومین بسته نجات 
اقتصادی و مالی یونان از سال 2010 میادی در ماه اوت)مرداد( منقضی شد.

دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین هم اظهارات 
اخیر »مایک پمپئو« را که گفته بود، کشورش منبع خیر برای منطقه 

است، به تمسخر گرفت.
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در سفر دوره ای خود در قاهره اعام 
کرد آمریکا منبع خیر و فرشــته نجات برای خاورمیانه است! جمله ای که از 

سوی شخصیت های سیاسی زیادی در سراسر دنیا، به سخره گرفته شد.
 این مســئله با واکنش های متفاوتی مواجه شده و بسیاری این سخنان 
را فریبکارانه دانستند. چرا که آمریکا خود عامل اصلی جنگ و تروریسم در 
منطقه به شمار می رود. در این ارتباط صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی 
سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( هم اظهارات مایک پمپئو، را به تمسخر 
گرفت و در واکنش به آن خطاب به پمپئو گفت: »آیا روی پیشــانی اعراب 

کلمه »احمق« می بینی؟«
به نوشــته روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی«، پمپئو در دانشــگاه 
آمریکایی قاهره مدعی شــده بود که کشورش منبع خیر برای منطقه است 
و صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را محقق خواهد کرد. عریقات در ادامه 
به دلیل به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل از طرف دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و پافشاری او بر حذف مسئله پناهجویان و آوارگان 
فلسطینی از مذاکرات، تعطیلی کنسولگری آمریکا در قدس، تعطیلی دفتر 
کمیساریای سازمان آزادی بخش فلســطین در واشنگتن و قانونی دانستن 
شهرک سازی ها در اراضی  اشغالی فلسطینی ها احتمال انجام چنین تاشی 

از جانب آمریکا برای تحقق صلح را اندک دانست.
دبیرکل کمیته اجرایی ســاف تاکید کرد، گفته های وزیر خارجه آمریکا 
با اینکه »جنایات جنگی« که  اشغالگران علیه فلسطینی ها مرتکب می شوند، 
»دفاع از خود« توصیف شــود، تعارض دارد. او در ادامه یادآور شد که دولت 
آمریکا تمامی کمک ها به فلسطینی ها از جمله کمک های آنروا )آژانس امداد و 
کاریابی آوارگان فلسطینی(، کمک هایی که به بیمارستان های قدس می شوند 
را قطع کرده و کشــورهایی که در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی 
به نفع فلسطین رای می دهند را تهدید کرده و به تاش های خود برای جدا 
کردن نوار غزه از کرانه باختری و قدس با هدف نابودسازی طرح ملی فلسطین 
با این ادعا که این مســائل صلح را برقرار نمی کنند، ادامه می دهد تمام این 

مسائل منجر به تحقق صلح نخواهند شد.
حمایت پمپئو از انتخابات فرمایشی بحرین

از سوی دیگر مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه سفر منطقه ای 
خود، دیدار با پادشــاه بحرین را »فوق العاده« توصیف کرد. پمپئو در پیامی 
تاکید کرد، همکاری آمریکا و بحرین کماکان رو به گسترش است، از همکاری 
درخصوص ایران، یمن و مقابله با تروریســم گرفته تا استقرار ناوگان پنجم 
دریایی آمریکا در بحرین. پمپئو با تقدیر از پادشاه بحرین، انتخابات نمایشی 
اخیر در این کشور که با تحریم اکثریت مردم بحرین برگزار شد، »موفقیت 
آمیز« خواند! و مدعی شــد بحرین همواره در راه صحیح برای حفظ ثبات و 

تداوم پیشرفت خود حرکت می کند.
از سوی دیگر، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه الحدث 
اعام کرد، اعام عقب نشینی آمریکا از سوریه با راهبرد ما علیه ایران در تناقض 
نیست. وی افزود، در نشست لهستان شماری از پرونده ها و در رأس آن مسئله 
ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مایک پمپئو همچنین تصریح کرد، ما 
به شرکایمان در خاورمیانه گفته ایم منطقه را ترک نخواهیم کرد. ما به دنبال 
ایجاد روندی سیاسی در سوریه هستیم که آوارگان را قادر به بازگشت سازد.
وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از صحبت هایش گفت، ما به دنبال 
ایجاد یک نیروی عربی هستیم که قادر به مقابله با چالش ها در منطقه باشد. 
همگان باید بدانند کردهای ســوریه تروریســت نیستند. پمپئو در خصوص 
عربســتان نیز گفت، عربستان هم پیمان اصلی ما است و ما به شراکتمان با 
این کشور ادامه خواهیم داد. روابط ما با عربستان اساس ثبات و امنیت منطقه 
است. ما می خواهیم عامان در پرونده خاشقجی )روزنامه نگار مقتول سعودی( 
مورد مواخذه قرار گیرند. ترامپ گفته است روابط با عربستان نباید به پرونده 

خاشقجی منحصر شود.

پلیس آتن با گاز اشک آور و باتوم 
به جنگ معلم های منتقد رفت

واکنش دیپلمات ارشد فلسطین به اظهارات  پمپئو:
» مگر روی پیشانی اعراب نوشته احمق؟«

در جریان سرکوب چهل و دومین تظاهرات 
بازگشــت در غزه، که با عنوان »با پایداری 
ما محاصره خواهد شکســت« برگزار شد، 
نظامیان صهیونیست، دو فلسطینی دیگر را 
به شهادت رسانده و185 نفر دیگر را با گلوله 
جنگی مجروح کردنــد، بدین ترتیب تعداد 
شهدا از آغاز تظاهرات بازگشت از 270 نفر 
گذشت و تعداد مجروحان نیز به 27 هزار نفر 

نزدیک شد.
 شمار زیادی از مردم فلسطین با حضور در امتداد 
مرزهای شــرقی غزه با اراضی اشغالی و در چهل و 
دومین تظاهرات بازگشت که روزهای جمعه بر گزار 
می شود، شرکت کردند. فلسطینی ها با برافراشتن 
پرچم فلســطین، جنایات رژیم صهیونیستی علیه 
شهروندان این کشور  اشغال شده را محکوم کردند. 
این در شرایطی است که نظامیان رژیم صهیونیستی 
برای سرکوب این تظاهرات مسالمت آمیز از گلوله 

جنگی و گاز اشک آور استفاده کردند.
به گزارش مرکز اطاع رسانی فلسطین به نقل 
از وزارت بهداشــت یک خانم که از ناحیه ســر به 
شــدت مجروح شــده بود به شهادت رسید و یک 
جوان فلســطینی دیگر نیز به دلیل اصابت گلوله 
به شــهادت رسید. 185 نفر دیگر نیز بر اثر اصابت 
گلوله مجروح و ده ها نفر نیز به دلیل استنشاق گاز 

سمی، دچار حالت خفگی شدند.
گفتنی است از زمان شروع تظاهرات بازگشت 

برگزاری چهل و دومین راهپیمایی بازگشت در غزه با 2 شهید و 185 زخمی

در ۳0 مــارس)10 فروردین( 2018 بیش از 270 
شــهروند به شهادت رســیده و نزدیک به 27هزار 
نفر مجروح شــده اند. راهپیمایی های بزرگ »حق 
بازگشت به سرزمین های اشغالی و شکست محاصره 
غــزه« در اعتــراض به اقــدام »دونالــد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا در شناســایی شــهر قدس 
بــه عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی و تصمیم 
واشنگتن برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به 
این شهر آغاز شد.از سرزمین های اشغالی نیز خبر 
می رســد که ترس شدید شهرک نشینان از پاسخ 

موشــکی مقاومت موجب شده شماری از شهرک 
نشینان به پناهگاه ها فرار کنند.این مسئله به علت 
ترس آنها از پرتاب موشــک های مقاومت از سوی 
غزه در واکنش به اقدامات روز جمعه ارتش اسرائیل 
علیه فلسطینیان در راهپیمایی های بازگشت صورت 
گرفت. شهرک نشینان صهیونیست جمعه شب را 

در پناهگاه ها به صبح رساندند.
سیلی دردناک به اعراب مرتجع

 اقدام »ماهاتیر محمد«، نخســت وزیر مالزی 
از عدم صــدور روادید بــرای ورزشــکاران رژیم 

صهیونیستی در رقابت های جهانی پارا شنا 2019 
در کشــورش با واکنش های زیادی مواجه شــد و 
»عبدالبــاری عطوان« تحلیلگر مطرح جهان عرب 
اعام کرد که نخســت وزیر مالزی با این کار سیلی 
محکــم و دردناکی به عادی ســازان عرب روابط با 
رژیم اشــغالگر اســرائیل زد.به گزارش خبرگزاری 
دانشجو، عطوان در سرمقاله روزنامه فرامنطقه ای 
»رای الیوم« نوشــت: »ماهاتیر محمد« در موضع 
خود جدی بود و هرگز تسلیم فشار های اسرائیل و 
جامعه جهانی نشده است. او دقیقا گفت: »ما ورود 
اسرائیلی ها به کشــورمان را قبول نمی کنیم. اگر 
کمیتــه بین المللی می خواهد حق میزبانی را از ما 
بگیرد پس این کار را بکند. این موضع شرافتمندانه 
و اصولی مردی که مالــزی را در صف قدرت های 
اقتصادی جهان قرار داده است، در زمانی اعام شد 
که کشور های عربی هر دو لنگه در ها و پنجره های 
خود را روی مسئوان و تیم های ورزشی اسرائیلی 
برای ورود به کشورهایشــان باز می کنند و سرود 
اسرائیل را پخش و پرچم این رژیم اشغالگر را نصب 

می کنند.
عطــوان افزود، ماهاتیر محمــد، به عنوان یک 
فرهیختــه بــزرگ جهانی درس های شــفافیت، 
وطن پرستی، دموکراسی و تمدن اسامی را آموزش 
می دهد در حالی که متاســفانه بســیاری از حکام 
عرب، در این کاس درس از همان دقیقه نخست 

رد می شوند.

در پی افزایش تنش میان پکن و واشنگتن،  وزارت دفاع 
آمریکا، )پنتاگون( تعدادی از بمب افکن های رادارگریز خود 

را در یک بندر جزایر هاوایی مستقر کرد.
پنتاگون ســه فرونــد بمب افکن رادارگریز از نــوع »بی-2« و 
200 نیــروی هوایی خود را برای گشــت زنی هوایــی در منطقه 
»ایندوپاســیفیک« به »پرل هاربر« اعــزام کرد. به گفته یک مقام 
نظامی آمریکا، این اقدام در راســتای نمایش توانمندی در دفاع از 
این کشــور و متحدان آن صورت گرفت. این دومین بار از آگوست 
2018)مرداد گذشته( است که بمب افکن ها و نیروی هوایی به پرل 
هاربر در هاوایی منتقل می شوند. منطقه  ایندوپاسیفیک در معادات 
آتی آمریکا و متحدین آن به ویژه از بابت مهار قدرت روزافزون چین، 

نقش مهمی ایفا می کند.
دو روز قبل نیز خبر رسید، چین یک نوع موشک کشتی زن را با 
موفقیت آزمایش کرده است. آمریکا طی دو ماهه اخیر تاش زیادی 
کرده اســت تا چین را از توســعه اقتصادی منحرف کرده و پکن را 
مجبور کند تا بخشی از منابع خود را در بخش نظامی هزینه نماید.

چندی پیش سرپرست جدید پنتاگون چین را یک خطر بزرگ 
برای آمریــکا خوانده و اعام کرده بود که تمــام تاش ها باید در 
راســتای مهار چین صورت گیرد. البته، مقامات چینی هم به این 
اظهارات پاسخ داده و تاکید کردند که پکن آمادگی مقابله با هر نوع 
تهدیدی را دارد. در هر حال،  تقابل همه جانبه این دو کشور ظاهرا 
در حال وارد شــدن به مرحله  جدیدی است. چین بارها نسبت به 
 حضــور نیروهای آمریکایی در دریای چین جنوبی اعام نارضایتی

 کرده است. 

اعزام بمب افکن های»بی-2« آمریکا
 به بندر »پرل  هاربر« با هدف مقابله با چین

یک سرکرده رده باای مخالفان دولت دمشق اعام کرد 
که کشورهای حامی معارضان و افراد مسلح سوری، مانند 

»دستمال کاغذی« آنها را دور انداخته اند.
روزنامه »ااخبار« لبنان دیروز به نقل از یک ســرکرده ارشــد 
معارضان سوریه نوشت: »تاریخ تکرار می شود؛ همان گونه که بسیاری 
پیش بینی می کردند، عرب های ]حاشیه[ خلیج ]فارس[ ما را مانند 

دستمال کاغذی دور انداخته اند.«
این معارض، که نام او ذکر نشــده اســت، در جریان نشست با 
شماری از سرکرده های گروه های تروریستی گفت: عرب های حاشیه 
خلیج فارس به خاطر اینکه نتوانســتند از طریق جنگ، نظام »بشار 
اســد« را سرنگون کنند، به ما می گویند که از امروز به بعد، نیازی 
به شما نداریم و راه های دیگری برای رسیدن به اهدافمان داریم.«

به گزارش فارس، ااخبار افزود که این معارض در نشست مذکور 
به شدت از بازگشایی سفارت امارات در دمشق انتقاد کرد و گفت: 
»زمانی که خبرهایی درباره قصد امارات برای بازگشایی سفارتش در 
دمشق به دست ما رسید، سریعا نزد میانجی های خود و اماراتی ها 

رفتم، ولی آنان پاسخ شفافی به من ندادند.«
وی در ادامه اعام کرد: »همین مسئله باعث شد پیش یک واسطه 
سعودی بروم و از او بخواهم که درباره این موضوع توضیح بدهد. او 
نیز با تکبر و غرور به من گفت: این مسائل در تخصص شما نیست 

و ارتباطی به شما ندارد«.
امارات ششــم دی ماه جاری پس از هفت سال، سفارت خود را 

در سوریه بازگشایی کرد. 
این اقدام و تأکید بحرین بر ادامه فعالیت سفارت منامه در دمشق 
و در کنار آن، تاش عربستان سعودی برای بازگشایی سفارت خود 

در سوریه، خشم معارضان سوری را به دنبال داشته است.
»یحیی العریضی« عضو هیئت عالی مذاکره کنندگان معارض 
ســوری هم از اقدام امارات به بازگشایی ســفارت خود در سوریه 

انتقاد کرده بود.
  عاوه بر کشورهای عربی، بسیاری از کشورهای اروپایی حامی 
تروریسم نیز در صدد از سر گیری مناسبات سیاسی با سوریه هستند. 
در این رابطه ، دیروز خبر رســید کــه دولت ایتالیا نیز به دنبال از 

سرگیری روابط با سوریه است.
انهدام 8 موشک توسط پدافند هوایی سوریه

پدافند هوایی ســوریه شامگاه جمعه هشت موشک که توسط 
جنگنده های رژیم صهیونیستی شلک شده بودند، را منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جنگنده های رژیم صهیونیستی 
این موشک ها را از حریم هوایی لبنان به سوی منطقه »الکسوه« در 

حومه دمشق شلیک کردند.
یک مقام نظامی گفت که تنها یکی از موشــک ها به انباری در 
فرودگاه دمشــق اصابت کرد.این حمله هیچ تاثیری بر پروازها در 

فرودگاه بین المللی دمشق نداشته است. 
آخرین حمله موشــکی اسرائیل، چهار دی صورت گرفته است. 

در این حمله، سه نیروی نظامی سوریه زخمی شدند.
ارتش سوریه به تازگی به ســامانه  دفاع موشکی »اس-۳00« 
روســی مجهز شده  است. این سامانه توان رهگیری و انهدام طیف 
متنوعی از هواپیماها و موشک های مهاجم را در یک زمان واحد دارد.

سایر رویدادها:
* ارتش ســوریه بــا اســتفاده از پهپاد، یک مقــر متعلق به 
تروریســت های »جبهه النصره« را در حومه شمالی »حماه« هدف 

قرار داد و به این گروه تروریستی خسارات سنگینی را وارد کرد.
* یک مقام در وزارت دفاع آمریکا اعام کرد، هنوز هیچ نظامی 

این کشور از سوریه خارج نشده است.
* در پی افزایش تحرکات داعش در استان »دیرالزور« سوریه، 

هزاران غیر نظامی از این استان گریختند.
* به گزارش ایسنا، »باجی قاید السبسی« رئیس جمهور تونس، 
قصد دارد طی روزهای آتی دعوتنامه ای را برای »بشار اسد« جهت 
شــرکت در نشست اتحادیه عرب، صادر کند. این نشست فروردین 

آینده در تونس برگزار می شود.

سرکرده تروریست ها در سوریه:
حامیان ما مثل دستمال

دورمان  انداختند!


