
مزایده 98/1
اقام مازاد، مستعمل و فرسوده اداری، برقی، تاسیساتی، 
خودرویی و آشپزخانه ای به همراه انواع ضایعات فلزی و...
شرح در صفحه 5 موضوع آگهی:م الف 933                                                                                

 SPARE PART FOR TEROFOX

 PNEUMATIC VALVE خرید
برای کسب اطاعات بیشتر به سایت این شرکت 

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی

RHP-7302507448-T21 :درخواست شماره

آگهی مناقصه عمومی
با اخذ سپرده

نوبت دوم

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گــردد. موضوع فعالیت: تولید 
انواع دســتگاه فرز دســتی قابل حمل، تولید انواع فرز انگشتی 
قابل حمل، تولید انواع دســتگاه دریل دســتی قابل حمل، تولید 
انواع دستگاه چکش برقی دســتی قابل حمل، تولید انواع ساب 
دستی قابل حمل، تولید انواع کنترل های جرثقیل صنعتی، تولید 
انواع کنترل های صنعتی، تولید ماشــین آات و لوازم صنعتی و 
کمکــی مصرفی خط تولیــد کارخانجات و معــادن، واردات و 
صادرات ماشــین آات و لوازم صنعتــی و کمکی مصرفی خط 
تولیــد کارخانجــات و معادن، ارائــه خدمات گارانتــی و بعد از 
فروش ماشین آات و لوازم صنعتی و کمکی مصرفی خط تولید 
کارخانجات و معادن داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی از شرکتهای 
داخلــی و خارجی، طراحی و ســاخت کارخانه صنعتی و انتخاب 
تکنولوژی خط تولید و ماشــین آات تولیدی و خدمات خرید و 
ورود تکنولوژی و ماشــین آات و تجهیزات و نصب، آموزش و 
راه اندازی کارخانه صنعتی، ارائه خدمات مشــاوره ای و تشــکیل 
ســمینار و کاس های آموزشی و تولید، ســاخت، مونتاژ و انواع 
ماشــین آات صنعتی و تجهیزات مربوطــه و واردات و صادرات 
کلیه کااهای مجاز. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم 
از مراجــع ذیربط مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: استان تهران- شهرســتان ری- بخش فشاپویه- 
دهستان حسن آباد- روستا شمس آباد- محله)شمس آباد(- کوچه 
فیروزه- بلوار امام خمینی- پاک 1391- پاساژ حلوایی- طبقه 
همکف- واحد 11 کد پســتی 1834194488 سرمایه شخصیت 

حقوقی عبارت است از مبلغ100/000/000 ریال نقدی منقسم به 
1000 ســهم 100/000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 35/000/000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی 
شماره 73/3663/48 مورخ 1397/6/17 نزد بانک صادرات شعبه 
ســوهانک با کد 3663 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشــد. اعضا هیئت مدیره آقای مسعود بیگی 
به شماره ملی 0051102633 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای علیرضا قهاری به شماره ملی 0070563403 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن 
قهاری به شــماره ملی 0439840562 و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 ســال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها عقود اســامی با امضاء 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
و همچنیــن کلیه نامه های عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه بازرسان آقای سیدمحســن میرمهدی به شماره ملی 
0074717081 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی آقای احســان حضرتی به شــماره ملی 1063969913 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

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

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

تاسیس شرکت سهامی خاص ابزار برشی گدار در تاریخ 1397/6/24 
به شماره ثبت 531438 به شناسه ملی 14007837509

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: وسایل 
کمک آموزشی. شرح فعالیت: این شرکت نوپا)استارت آپ( قصد 
دارد در حوزه وســایل کمک آموزشی مرتبط با کتب آموزش و 
پرورش فعالیت کند. این شرکت عاوه بر ارائه طرح به شرکت های 
فعال در زمینه ســاخت وسایل کمک آموزشــی، به مانند پل 
ارتباطی بین مدارس و شــرکت های تولیدکننده نیز می باشد و 
آمادگی دارد تا با ارائه فهرستی از محصوات موجود شرکت های 
تولیدی مختلف، مدارس را در زمینه تجهیزات کمک آموزشی 
یاری نماید. همچنین این شــرکت می توانــد ایده ها، نظرات و 
ســفارش های آموزگاران و مدیران مدارس را به شــرکت های 
تولید کننده رسانده و آنها را در ارائه محصوات جدید همراهی 
کند. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان 
تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- محله 
عباس آباد- اندیشــه- خیابان شهید محمدحسین علی اکبری- 
خیابان باغ- پاک 48- طبقه اول- کدپستی 1576914413 

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم آناهیتا لطیفی به 
شماره ملی 0061641820 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه 
خانــم یلــدا لطیفی به شــماره ملــی 0063668246 دارنده 
100000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم آناهیتا 
لطیفی به شماره ملی 0061641820 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود خانم یلدا لطیفی به شماره ملی 0063668246 
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضــا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک،  ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه 
نامه های عــادی و اداری با امضاء آناهیتا لطیفی و یلدا لطیفی 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت درج آگهی  های 
شــرکت تعیین گردید.  ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دانش افزار نوتاش در تاریخ 1397/06/03 
به شماره ثبت 530563 به شناسه ملی 14007800547 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/8/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی 

مدیر تصفیه به تصویب رسید
مــدت تصفیه و مــدت ماموریت مدیر تصفیــه تا تاریخ 

97/12/29 تمدید گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت خزر خز 
سهامی خاص به شماره ثبت 21550 

و شناسه ملی 10100671030

پیرو آگهی مکانیزه به شماره 139730400901077481 مورخ 
97/7/22 آدرس محل اصلی شرکت: استان تهران، شهرستان 
تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، آرژانتین - ساعی، خیابان 
ولی عصر، بن بســت گل، پاک 4، ساختمان گل، طبقه چهارم، 
واحــد 406 کدپســتی 1511943975 صحیح می باشــد که 

بدینوسیله اصاح می گردد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارس تجارت 
دوان سهامی خاص به شماره ثبت 228767 

و شناسه ملی 10102698970 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت 
اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه خدمات حقوقی باستثنای 
دخالت در امور وکالت،  در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای ازم مدت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان تهران- 
بخش مرکزی- شهر تهران- محله افسریه- خیابان 35 متری قصرفیروزه 
)خاتم اانبیا(- خیابان 15 متری چهارم شهرک شهید بهشتی- پاک0- 
بلوک 68 کارمندی- طبقه هشــتم- واحد 1 کدپســتی 1781754756 
سرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان 
سهم الشرکه شرکا: بهنام رحیمی به شــماره ملی 0011392053 دارنده 
500/000 ریال سهم الشرکه امین حاجیان به شماره ملی 2093067633  

دارنده 500/00 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: بهنام رحیمی به شماره 
ملی 0011392053 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود امین 
حاجیان به شــماره ملی 2093067633 به سمت عضو هیئت مدیره و به 
ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: همچنین امضاء 
کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته،  بروات، قراردادها،  
عقود اســامی و اوراق عادی اداری بــه امضاء منفرد آقای امین حاجیان 
همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
ثبت موضوع فعالیت مذکور،  به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری بشیر ترنم عدالت  غیروکالتی در تاریخ 
1397/05/01  به شماره ثبت 45180  به شناسه ملی 14007735188 

دهیاری حسن آباد کلج از توابع بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین در نظر دارد پروژه جدول گذاری، 
زیرسازی و لکه گیری آسفالت)بصورت ماشینی( بلوار اصلی روستا)مسیر حسن آباد کلج به سمت خاکعلی( را با برآورد قیمت 
اولیه به مبلغ 37/436/787/893 ریال)سی و هفت میلیارد و چهارصد و سی و شش میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار 
و هشتصد و نود و سه ریال( براساس فهرست بهای راه، باند و فرودگاه سال 1398 و بر اساس شرایط خصوصی و عمومی 
پیمان از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد 

مناقصه از تاریخ 98/3/26 به دبیرخانه بخشداری مرکزی شهرستان البرز مراجعه نمایند. 
توضیح اینکه:1- متقاضیان بایســتی پیشــنهادات خود را در یک پاکت دربســته و مهر و موم شــده حاوی پاکتهای 
الف)ضمانت نامه(، ب)گواهینامه صاحیت پیمانکاری مرتبط، رزومه کاری شرکت مربوطه و سایر مدارک مورد نیاز( و ج )برگه 
پیشنهاد قیمت( تهیه و حداکثر تا تاریخ 98/4/4 )برای آگهی نوبت اول( و تا تاریخ 98/4/14 )برای آگهی نوبت دوم( تحویل 

دبیرخانه بخشداری مرکزی شهرستان البرز نمایند.
2- زمان بازگشایی پاکتها مورخ 98/4/15 در محل بخشداری و در حضور اعضای کمیسیون عالی معامات می باشد.

3- به پیشنهادهای فاقد ضمانت  نامه، ناخوانا، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- هزینه انتشار آگهی نوبت اول و دوم برعهده پیمانکار برنده مناقصه می باشد.

5- ضمنا ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 1/870/000/000 ریال)یک میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون ریال( به شماره 
حساب 42228134614796/12 به نام دهیاری حسن آباد کلج نزد پست بانک واریز و یا ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه گردد.

6- پرداخت صورت وضعیت ها و مطالبات پیمانکار منتخب بر اســاس توان و موجودی ریالی دهیاری و با تشخیص کارفرما 
قابل پرداخت می باشد.

آگهی مناقصه

دهیاری حسن آباد کلج از توابع بخش 
مرکزی شهرستان البرز)استان قزوین(

)نوبت اول(

سال هفتادو هشتم   شماره 22209   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (یک شنبه 26 خرداد 1398   12 شوال 1440    16 ژوئن 2019

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
اصاحات نمی تواند 
برای مشارکت
 در انتخابات
 شرط و شروط 
بگذارد

۱۱

فارین افرز:

ترامپ سقوط آمریکا را
سرعت می بخشد

در اولین جلسه محاکمه مطرح شد

14 متهم ارزی برای رد گم کردن
به یورو »یونجه« می گفتند!

کدخدایی در نشست خبری:

مردم با حضور در پای صندوق های رأی
پاسخ شرط گذاران را می دهند

يادداشت روز

آخرین
 فریب

خبر ویژه

دومیننامهتظلمبورسیهها
بهرئیسدستگاهقضا

صفحه2صفحه2

* سخنگوی نیروی هوایی یمن: پهپادهای یمن 
به زودی شکست را بر ائتاف سعودی تحمیل 

می کنند.
* شیخ نعیم قاسم: آمریکا عامل همه بحران ها 

در منطقه و جهان است.

* جهان ادعای ترامپ درباره انفجار نفتکش ها را 
به سخره گرفت.

* تظاهرات ده ها هزار زن سوئیسی در اعتراض 
به ظلم و تبعیض علیه زنان در این کشور.

صفحه آخر

ماکرون: سرکوب جلیقه زردها اشتباه بود
جلیقه زردها: به جای عذرخواهی استعفا بده

* یک مســئول دولتی: امسال30 میلیون تن فواد 
در کشور تولید می شود.

* معــاون وزیر صنعت: 12 هــزار واحد صنعتی با 
ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند.

* یک کارشــناس: عدم بازگشت ارز های صادراتی 
کشور را با مشکل مواجه می کند.

* با وجود گذشــت یک مــاه از مصوبــه مجلس؛ 
 شــورای رقابــت هنوز بــه قیمت گــذاری خودرو

 بازنگشته است.
 * سازمان بسیج ســازندگی: راه جهاد سازندگی را 

با افتخار ادامه می دهیم.
صفحات 10 و 4

سردار رحیمی: پلیس با تبلیغات مبتذل سایت ها
برخورد قاطع خواهد کرد

* ســخنگوی شورای نگهبان: شــورای نگهبان فقط انجام وظیفه قانونی اش را دارد و براساس اختیارات 
قانونی اش عمل می کند و نگرانی از این ندارد که کســی اعام کند ما در انتخابات شــرکت می کنیم یا 

شرکت نمی کنیم. 
* این حرف ها ُقُرم ُقرم  کردن های انتخاباتی اســت. نزدیک انتخابــات از این حرف ها می زنند. مردم هم 
گوششــان بدهکار این مسائل نیست. همیشه از این مسائل داریم. موقع انتخابات هم مردم پاسخ روشنی 

به این اظهارات می دهند.
* اختیارات همه نهادها در قانون اساســی هست. اگر همه مسئولین در چارچوب همان اختیارات اقدام 
کنند، فکر می کنم کشور گلستان خواهد شد.                                                                  صفحه3

* متهمان این پرونده به اخال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و کاهبرداری شبکه ای 
از بانک های کشور با استفاده از اسناد مجعول متهم هستند.

* این افراد با پیش فاکتور های جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کاا می کردند و متعاقب آن به دور از 
سیستم کنترلی بانک مرکزی از بانک ها ارز و یورو می گرفتند.                                          صفحه10

روحانی در اجاس سیکا:

ایران به صورت یکطرفه نمی تواند در برجام باقی بماند
صفحه۳

* »فارین افرز«: دوســال است که هژمونی 
آمریکا مــرده و علت این مرگ نیز عادت ها 
و رفتارهای نادرست خارجی این کشور بوده 

است.
* هر چند علت این مرگ را بعدها تاریخ دانان 
باید مورد بحث و بررسی قرار بدهند، ولی از 
هم اکنون ما می توانیم برخی از دیدگاه ها را 

مطرح کنیم.
* عائمی که در بســیاری از)قدرت های در 
حال( افول مشاهده می شود، در مورد آمریکا 

هم دیده می شود.
* آمریکا هژمونی خود را به شکل نادرست 
اعمال و از قدرت خود نیز ســوء اســتفاده 

می کرده است.
* در دوره ترامــپ، آمریکا منافع خودش را 
و در واقع، ایمان)به آمریکا( را از دست داده 
است؛ ایمان و اعتقاد به ایده ها و اهدافی که 
بین المللی آمریکا طی سه چهارم  به حضور 

قرن جان می بخشیده است.
* منظــور تحلیلگر »فارین افرز« از جمات 
فوق، همان »رویای آمریکایی« اســت، که 

اکنون دیگر کسی به آن اعتقادی ندارد.
* رهبر معظم  انقاب نیز اخیرا و در اجتماع 
اظهار  امام خمینی)ره(  حرم  در  مردم  عظیم 
داشــته اند: انتخاب فردی با مختصات آقای 
دونالد ترامپ، واضح ترین و بهترین نشــانه 
برای افول سیاست آمریکا ست.      صفحه آخر

۷ اشکال قانونی
 ایحه »اعطای تابعيت 
به فرزند مادران ایراني
 با همسر غير ایرانی«

۱۱

نظر نمایندگان مجلس درباره 
مهلت 60روزه هسته ای به اروپا 
وعده های پوچ اروپا 
برجام را 
زنده نمی کند

۱۱

در ادامه هذیان گویی مقامات آمریکایی   
سناتور آمریکایی:
دولت ترامپ باید
 به ونزوئا حمله کند
 تا ایران و کره شمالی را 
بترساند!

۲



اخبار كشور

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* فتنه گران با اهداف سیاسی هماهنگ با غرب سعی دارند با ایجاد نوسان 
در قیمت ارز و سکه بار دیگر سفره معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند. 

نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید این فتنه را نیز در نطفه خفه کنند.
013---3297

* معمار اصلی تحریم ها علیه مردم ایران فتنه گران و حامیان فتنه بودند که 
با دادن خط تحریم به آمریکا مردم را تحت فشار گذاشتند پس برای پایان 

دادن به تحریم ها ابتدا باید ریشه فتنه را در داخل کشور خشکاند.
0919---3767

* دولتی ها کشــورهای اروپایی را دوستان ایران خطاب می کنند در حالی 
که اروپایی ها هیچ مخالفتی با اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران ندارند.

مهربان
* امروز تمام مشکات و گرفتاری ما از آمریکای جنایتکار و کسانی است که 
به این شیطان دل خوش کرده اند. باید همیشه فریاد بزنیم مرگ بر آمریکا.
0914---9915
* بازارچه قائم در محمدشهر کرج، خیابان گلستانک 18 سال پیش با سازه 
داربســتی احداث شد اما 2 سال است که عدم نظارت شهرداری موجبات 
هــرج و مرج و ناایمن بودن بازارچه را فراهم کرده اســت و این بازارچه به 
مکانی برای تجمع اراذل و اوباش تبدیل شــده است. از مسئولین مربوطه 

تقاضای رسیدگی داریم.
تعدادی از اهالی و کسبه محل
* بانک ... بنده را به دلیل دیرکرد در پرداخت دو قســط 350 هزار تومانی 
مبلغ یک میلیون و 700 هزار تومان جریمه کرده اســت. دولت بدهکاران 
میلیاردی بانک ها را رها کرده یقه من کارمند بیچاره را گرفته که هشتم گرو 

نه است و در این ماجرا بی آبرو شده ام.
0914---9590

* حدود 4 ماه اســت که امپ های روشنایی جاده اصفهان- نائین تقاطع 
خروجی ورزنه خاموش اســت. لطفاً مســئوان امر نسبت به رفع مشکل 

اهتمام ورزند.
محمد مبینی

* چرا به بازنشستگان بیمه تأمین اجتماعی به مانند بیمه های کشوری وام 
ضروری تعلق نمی گیرد؟! 

0910---9633
* در دولت نهم و دهم افراد ســالمند و نیازمندان با دریافت کارت منزلت 
توانستند از خدمات مفیدی بهره مند شوند و از تأمین حداقل هزینه های سفر 
درون شهری بهره ببرند اما در دولت کنونی و شورای شهر و شهردار فعلی به 

جای ارائه خدمات بهتر از تاریخ اعتبار کارت منزلت کاستند!
021---9866

* هــر روز که می گذرد نان مردم کوچک و کوچک تر می شــود چرا اجازه 
می دهند نانوایی ها این تخلفات را انجام بدهند؟ چرا مشکات این صنف را 

حل نمی کنند که شاهد انواع قانون شکنی آنان نباشیم؟
0912---9438

* از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه در سال 96 
هستم. بنویسید هنوز بکارگیری و مشغول به کار نشده ام. در ضمن به خاطر 
حضور در کاس های آموزش قوه قضائیه کار قبلی خود را نیز از دست داده ام.
0937---6430

* رئیس سازمان برنامه و بودجه از بنیاد مستضعفان درخواست اختصاص 300 
میلیارد تومان برای تکمیل پروژه اتوبان تهران - شمال کرده است. مگر نام این 
نهاد، بنیاد مستضعفان نیست؟ آیا رواست که برای قشر خاصی هزینه نماید؟
رحمانی

* به دلیل عدم نظارت و کنترل بر خصوصی سازی اتوبوسرانی در شهر تهران 
در موارد متعددی شاهدیم که خانم های مسافر به قسمت آقایان می آیند و 

رانندگان هم تذکر نمی دهند. چه کسی باید رسیدگی کند؟
حسینی

* پروژه های مختلف شهرستان قائن حال و روز خوبی ندارند و برای رسیدن 
به مرحله بهره برداری نیاز به مســاعدت بیشتر مسئولین در سطح کشور، 

استان و شهرستان است.
0915---5255
* چراغ روشــنایی نماد »من کنت مواه فعلی مواه« در محدوده بزرگراه 
امام علی)ع( به سمت رسالت )گلشن- وحیدیه( چند ماه است که خاموش 
است. پیگیری های ما تا به حال بی نتیجه بوده است. در حالی که در گذشته 

بافاصله مشکل رفع می شد.
021---4047

* بی سرپرست و 69 ساله ام با یک فرزند بیمار تحت پوشش کمیته امداد 
با 270 هزار تومان! رهن منزلی که نشسته ام از 12 میلیون به 30 میلیون 
با 300 هزار تومان کرایه افزایش یافته است. لطفا مسئوان امر یک ساعت 

خود را به جای ما بگذارند و زندگی ما را برنامه ریزی کنند؟!
0916---2805

* گویا خطر و پیامدهای منفی اسراری که نجفی شهردار اسبق تهران برای 
آشکار نشدن آنها توسط همسر دومش مرتکب قتل و جنایت شده به حدی 
بوده که اگر این اسرار برما می شده اصاح طلبان برای سالیان سال از تاریخ 
و سپهر سیاسی کشور حذف می شدند و روی نگاه کردن به مردم را نداشتند. 

برای همین است که این طور با وقاحت پشت سر قاتل ایستاده اند.
0912---4227

* در روزهایی که سیل خوزستان را فراگرفته بود دولتمردان برای جلوگیری از 
تکرار سیل، راهکارهای زیادی مطرح کردند از جمله ساخت سد بختیاری ولی 
با فروکش کردن سیل این نوع پیشنهادها نیز به فراموشی سپرده شده است!
علی ملکی - اندیمشک

* موسسه ... اعام کرد سهامداران این موسسه به خاطر ادغام در بانک سپه 
باید سهام خود را بفروشند که ارزش سهام از روز اول صد هزار تومان بود. 
حال با گذشت چند سال این همه افزایش قیمت ها، چه طور سهام این بانک 
روی همان صد هزار تومان باقی مانده است؟ یعنی طی این چند سال یک 

ریال هم با افزایش روبه رو نشده است؟!
0914---9590

* برای انتقال و جابه جایی ســنوات سوابق بیمه ای از سازمانی به سازمان 
دیگر یا سنوات 2 سال سربازی باید مبلغ کانی پرداخت کرد که پرداخت 
این مبلغ از توان قشــر مستضعف جامعه خارج است. از نمایندگان محترم 
مجلس و دولت درخواســت می شود مشکل این افراد را مرتفع نمایند تا با 

پرداخت حداقل بیمه مشکل شان رفع شود.
0919---4813

* همه روزه فضای ســبز بزرگراه رسالت غرب ورودی اتوبان شهید حقانی 
به محل تجمع ده ها ســگ گردان تبدیل شده است.  لطفا مسئوان امر با 
این افراد که موجب سلب امنیت جسمی و آرامش مردم را فراهم می کنند 

برخورد نمایند.
0902---9662

* در حالی که وزیر بهداشت و درمان اعام کرده در رابطه با داروهای تولید 
داخل مشکل نداریم شرکت پخش دارو قرص آنتی بیوتیک کو آموکسی کاو 
فقط تعداد 100 عدد به داروخانه بنده تحویل داده که با پنج نســخه تمام 
می شود. چرا این دولت با مردم خودش روراست نیست. داروهای خارجی به 
وفور در کشور وارد می شود ولی داروهای تولید داخل سهمیه بندی است. چرا 
بعد از گذشت 40 سال از انقاب پای مافیای دارو از کشور بریده نمی شود 

که مردم راحت بشوند؟
دکتر طوسی زاده
* در منطقه پایین دست سد استقال درختان سبز و جوان کنار رودخانه 
بناب را روز روشن قطع کرده و با دهها ماشین سنگین به شهرهای اطراف 

می برند. با این وضع چرا سیل نیاید و خسارت به بار نیاورد؟
0938---4353

پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه، دوشنبه 1398/2/23 صفحه 2 با 
مضمون: گرانی بلیت مترو بیش از درصد اعام شــده، ضمن تشکر از این 
مسافر گرامی، به اطاع می رساند قیمت های تعیین شده انواع وسایل حمل 
ونقل عمومی از جمله مترو، براساس ایحه قیمت بلیت که به تصویب شورای 
اسامی شهر تهران و فرمانداری تهران رسیده است، طبق مسافت طی شده 
مبلغ از اعتبار کارت مسافر کسر می شود. گفتنی است مسافران محترمی 
که به کسر وجه غیرمعقول از کارت بلیت خود اطمینان دارند، می توانند به 
پشتیبانی شرکت توسن در ایستگاه های متروی تهران )صادقیه(، جانبازان 
و تئاترشهر مراجعه و یا با شماره تلفن 6-88653000 تماس حاصل نمایند.

خبر ویژه
دومیننامهتظلمبورسیهها

بهرئیسدستگاهقضا
دانشجویان بورسیه در دومین نامه به رئیس قوه قضائیه، مطالبات جدی برای 
احقاق حقوق نقض شده خود در سال های اخیر توسط دولت را مطرح کرده اند. 
به گزارش وطن امروز، در بخش هایی از این نامه خطاب به آیت اه رئیسی 
آمده اســت: همانطور که مســتحضرید حدود 7 سال است تعدادی از فرزندان 
علمی - ارزشی مظلوم انقاب اسیر ظلم و جور سیاسی برخی صاحب نفوذان در 
وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و دانشگاه های کشور شده اند. ابعاد وسیع 
ظلم مشهود موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شد تا آنجایی که رهبر فرزانه 
انقاب با ورود به مســاله چندین بار خواســتار رفع فوری ظلم و ستم شده و با 
صدور حکم حکومتی مبنی بر لغو مصوبه 630 شورای عالی انقاب فرهنگی و 
دســتور موکد به مسئوان قضایی وقت، شرایط را برای ثبت شکایت ایشان در 
دیوان عدالت اداری و تظلم خواهی و احقاق حقوق تضییع شــده ایشان فراهم 
کردند و خواستار رسیدگی فوری و با اولویت به این پرونده ها شدند، اما به رغم 
ثبت شکایت مظلومان از 3 تا 4 سال پیش در دستگاه قضا و تاش های مسئوان 
و قضات محترم دیوان عدالت اداری، تاییدیه های معظم له و تمام دســتگاه های 
نظارتی کشور شامل دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی 
کل کشــور، کمیسیون های اصل 90 و آموزش مجلس شورای اسامی و اثبات 
سیاسی و واهی بودن مساله، »بی ادبی« برخی مسئوان مجموعه وزارت علوم و 
در نتیجه مشکات، ظلم و جور همچنان پابرجاست و به نظر می رسد مماشات 
بیش از حد دستگاه قضا موجب جری شدن ظالمان و ادامه ظلم بر مظلومان شده 
است. لذا »بورسیه های علمی ارزشی شاکی در دیوان عدالت اداری« با توجه به 
سوابق درخشانی که از شما در اعاده حق و مبارزه قاطعانه با ظلم و ظالم سراغ 
دارند، از جنابعالی انتظار دارند با ورود جدی به موضوع، موجبات: 1- تســریع 
در رسیدگی به معدود پرونده های باقیمانده در دیوان عدالت اداری که حدود 3 
سال از زمان ثبت آنها می گذرد، 2- اجرای صحیح و کامل احکام قطعی صادره 
در این مرجع قضایی که بیش از یک سال از صدور آنها می گذرد و 3- شرایط 
محاکمه قاطعانه خاطیان در دادگاه های کیفری را فراهم کرده و بر این ظلم و 
فتنه سیاسی تاریخی خاتمه دهید. همچنین 4- با توجه به وجود اطاعات غلط 
مبنی بر حل مشکل نزد مسئوان کشور، شاکیان مظلوم در دیوان عدالت اداری 
خواستار دیدار حضوری و طرح ریز مسائل و مشکات و ارائه راهکارها جهت رفع 

همه موانع با حضرتعالی هستند.
این نامه با اشاره به برخی کارشکنی ها می افزاید: مسئوان برخی دانشگاه ها 
ضمن امتناع از رعایت حق و عدالت درباره فارغ التحصیان بورسیه واجدالشرایط 
و دارای احکام بدوی یا قطعی دیوان عدالت اداری، ضمن بی سواد خواندن قضات 
شایسته، محترم و عدالت گستر دیوان و بی ربط خواندن مداخات قانونی دیوان 
در پرونده های ما، به طور متوسط هر یک از این دانش آموختگان را 5 تا 7 سال 
اســت باتکلیف و سرگردان کرده و موجب سوختن سرمایه جوانی و متاشی 
شــدن زندگی خانوادگی و خسارات روحی و روانی و جسمی به ایشان شده اند. 
رفتاری که متاسفانه با مابه ازای عینی و پیگیری از سوی وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری و سازمان امور دانشجویان نیز توأم بوده است.
فتنهگرفراری:تناقضاتسرانجنبشسبز

موجبریزشونابودیآنشد
ســردبیر فراری روزنامه آفتاب یزد که به اسم مشــاور به حلقه اطرافیان 
کروبی نفوذ کرد، می گوید جنبش سبز 10 سال قبل از بین رفت و مشکل آن، 

نام )آیت اه( خمینی بود.
مجتبی واحدی در دهمین ســالگرد فتنه سبز، دویچه وله نوشت: مشکل 
جنبش ســبز یک نام بود: روح اه خمینی. از جنبش سبز چیزی جز نام باقی 

نمانده و به تاریخ پیوسته است.
وی با دفاع از حرمت شــکنی فتنه گران در عاشورای سال 88 مدعی شد: 
بســیاری از افراد مرتبط با جنبش ســبز در روز عاشورا، به جدا شدن بخشی از 
همراهان جنبش از آن کمک کردند. از جمله در بخشــی از بیانیه میرحسین 
موسوی که پس از عاشورای هشتاد و هشت صادر شد، آمده بود: »در روز عاشورا 
شعارها و حرکاتی مشاهده شده که به صورت افراط غیرقابل قبول بوده است.«

برخــاف ادعای این عنصــر نفوذی و فراری، موســوی در بیانیه خود، از 
حرمت شــکنان، به ساحت امام حســین)ع( به عنوان »مردمان خداجو« دفاع 
کرد؛ و این در حالی اســت که در میان آنها اعضای ســازمان منافقین و فرقه 

صهیونیستی- انگلیسی بهائیت بازداشت شد.
واحدی در ادامه می افزاید: اگر چه در عاشورای88، افتراق در جنبش سبز آغاز 
شد، اما حوادث آن روز و پیامدهای آن را نمی توان مهم ترین عامل چند دستگی در 
جنبش دانست. بزرگ ترین  معضل در این جنبش، یک نام بود: »روح اه خمینی«. 
در واقع، هرگاه ادعاهای جنبش ســبز با این نام برخورد می کرد دچار بن بست 
می شــد. حامیان جنبش سبز از خامنه ای شکایت می کردند، اما نمی توانستند 
در مورد ریشه اصلی خودکامگی های او سخن بگویند. پس از عاشورای 88 در 
گفت وگوبا صدای آمریکا، موسوی و کروبی را مخاطب قرار دادم و از آنها پرسیدم : 

»برای وایت مطلقه فقیه، چه سهمی در خودکامگی خامنه ای قائل هستند؟«
البته در هنگام طرح سؤال مطمئن بودم که مخاطبان من امکان پاسخگویی 
نخواهند داشت، اما هدف از طرح سؤال، هشداربرای نسل دوم و سوم اصاح طلبان 
بود که »نمی توان هم  خمینیست بود هم  از خامنه ای شکایت کرد.« همین افراد 
در مواجهه با کشتار تابستان 67 ]اعدام منافقین[، زبان بسته بودند زیرا آمِر اصلی 
آن ، روح اه خمینی بود. فضای ایجاد شــده پس از آغاز جنبش سبز سؤااتی 
ایجاد کرد. اغلب این پرســش ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  به دوران ده  

ساله رهبری روح اه خمینی مربوط می شد.
ُمهره های اصلی جنبش ســبز که با حسرت از »دوران طایی امام« سخن 
می گفتند ، برای پرســش ها پیرامون شــباهت های رفتاری و حتی الگوبرداری 

خامنه ای از خمینی پاسخی نداشتند.
واحدی می نویسد: همین تناقض، روزبه روز بر ریزش ها در جنبش سبز افزود. 
ده ســال پس از آغاز جنبش سبز، اکنون با جرات می توان گفت که بسیاری از 
همراهان اولیه جنبش، راه خود را جدا کرده اند. باید اذعان کرد که از جنبش سبز 
نیز، جز نامی باقی نمانده است. بر این باورم که اگر چه ده سال از جنبش سبز 
می گذرد، اما نمی توان این جنبش را » ده ساله« نامید. با همه احترامی که برای 
سران محصور جنبش و زندانیان جنبش قائلم، آن جنبش را پیوسته به تاریخ 
می دانم و احیای آن را منتفی. کاهش تدریجی حساسیت ها نسبت به حصر سران 

جنبش، بهترین دلیل برای اثبات مدعای این یادداشت است.
ادعاهای واحدی در حالی است که سایت جرس )ارکان جنبش سبز وابسته 
به کدیور( 5 خرداد 92 در مقاله ای با عنوان »آیت اه خمینی در برابر خمینی«، 
به نفاق ســران فتنه سبز پرداخت و خواستار انتقام از امام و رهبری به واسطه 
تحریف مکتب امام)ره( شد. جرس نوشته بود: »گذار در ایران بر گسل عمیق شدن 
شکاف میان شاگردان و اطرافیان درجه اول آیت اه خمینی رخ می دهد؛ دسته ای 
با محوریت آقای خامنه ای که خود شاگرد آقای خمینی بود، به همراه کسانی 
چون آقای جنتی، و دسته دیگر، در عوض چند سال است به دموکراسی خواهی 
نزدیکتر می شوند، مهم ترین افراد در این دسته دوم میرحسین موسوی ، مهدی 
کروبی، هاشمی رفسنجانی ، سید محمد خاتمی و بیت  آیت اه خمینی هستند. 
به نظر می رســد استراتژی باید مانور دادن بر روی این شکاف باشد. باید کمک 
کرد که تمایز این دو دسته هر روز واضح تر و به تمایز طرفدار استبداد- طرفدار 
دموکراسی بدل شود. در این دید نباید با آیت اه خمینی همان معامله ای را کرد 
که با آقای خامنه ای می کنیم. آقای خمینی را باید به عنوان بخشــی از تاریخ 
این کشور نقد کرد، منتها توجه کرد که او به همراه بیتش همچون متنی است 
که دو قرائت هرمنوتیکی کاماً متضاد از آن می شود کرد. البته که دموکراسی 
تعریف مشخصی دارد و یحتمل دموکراسی دینی بی معناست. با این حال آقای 
خمینی و مجموعه ســخنان او در سیاست ایران در وضعیت کنونی حکم متن 
مقدس قرآن یا انجیل برای مســلمانان یا مسیحیان را دارند. یک راه برخورد با 
این متون این است که نگاهی ذات گرا به قرآن یا انجیل داشته باشیم و بگوییم 
این متون کًا تولید کننده خشونت اند، یک راه دیگر هم این است که همچون 
نواندیشان دینی بر آیات انسانگرایانه این متون مقدس بیشتر تأکید کنیم و به 
عنوان مثال آیات طرفدار جهاد و خونریزی را تأویل کنیم. در یک جامعه مذهبی 
روش دوم بیشتر جواب می دهد. محتمًا در وضعیت خاص ایران تا اطاع ثانوی، 
»آیت اه خمینی« حکم متن مقدسی را دارد که باید آن را به نفع دموکراسی 
تأویل کرد. هیچ اندیشیده ایم چرا عده زیادی در میان اندیشمندان دنیا از اک 
گرفته تا مارتین لوترکینگ و سروش و مجتهد شبستری کوشیده اند بگویند دین 
با دموکراسی یا حقوق بشر سازگار است، به جای اینکه بر تضاد این دو به نحوی 
ذلت گرایانه انگشت نهند؟ یکی از توجیه های مهم این رویکرد آن است که توجه 
شود دین از منظر هویتی برای بسیاری از انسانها مهم است و بر این اساس بهتر 
اســت دموکراسی خواهان یا حقوق بشر دوستان به جای آنکه خود را در برابر 
دین قرار دهند، از نیروی آن اســتفاده کنند. هکذا است داستان آقای خمینی 
در وضعیت بغرنج کنونی ما در ایران. در این نظر قرار نیســت دموکراســی را با 
معیار سخنان آقای هاشمی و خاتمی بسنجیم. البته که دموکراسی معیارهایی 
مستقل دارد. بلکه قرار است کوشش کنیم شکاف را عمیق تر کنیم. در این نگاه 
اصاح طلبانی چون هاشمی یا خاتمی را در حال شدن و تغییر نگریسته می شوند 
نه هویت هایی لزوماً ثابت. تغییرات میرحسین و کروبی و رهنورد پس از جنبش 

سبز بهترین مثال های امکان چنان تغییری است«.
در عین حال مجید محمدی از اعضای فراری حلقه کیان، آبان 88 درباره 
علت بن بست فتنه ســبز در وبسایت رادیو فردا تصریح کرد: اسامگرایی )و نه 
وایت فقیه با قانون رسمی در پوی« جدی ترین مانع و بزرگ ترین مخاطره در 

برابر جنبش سبز است.«

بیبیسیوحسامآشنا
درسریالآمریکاییبههمرسیدند

شبکه دولتی انگلیس همزمان با حسام الدین آشنا، به تحسین سریال آمریکایی 
چرنوبیل پرداخت.

اخیرا حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور خواستار تماشا و عبرت گرفتن 
سریال چرنوبیل شده که می پرسد تاوان دروغ چیست. او همچنین نوشت: حرف 
این است که برای پیشگیری از بحران و در حین مدیریت بحران، بیش از هر چیز 
با مشکات ارتباطی مواجه خواهیم شد و تنها تدبیر کارگشا، مشورت و حراست 
و دقت و خوب گوش دادن بر کسانی است که از دانش و تجربه کافی برخوردارند.

جالب اینکه برخی مدیران ارشــد و مشــاوران دولتی، مصداق تاکید و اشاره 
مشاور رئیس جمهور در خاف گویی، پنهان کاری، گوش نسپردن به مشورت ها و 

نقدها، - حتی در حد وقت ندادن به مدیران زیردست- هستند.
اما مســئله مهم تر این است که چرا آمریکایی ها برای هیروشیما و ناکازاکی 
فیلم نمی سازند و برای حادثه اتمی چرنوبیل سریال می سازند و در سطح جهانی 
منتشر می کنند؟ عجیب تر زمانی اســت که یک مشاور دولتی در ایران از چنان 

سریال سازی هایی استقبال می کند؛ تخطئه و پرخطر نمایی برنامه هسته ای!!
عجیب تر اینکه شبکه دولتی انگلیس هم ضمن استقبال از سریال چرنوبیل 
نوشــت: »مجموعه تلویزیونی »چرنوبیل« که به تازگی از شــبکه HBO پخش 
شده، بحث و جدل در باره انرژی هسته ای را دوباره داغ کرده است. البته به ظاهر 
این سریالی است در نقد سیستم مدیریتی شوروی سابق و نه لزوما در باره سود و 
زیان انرژی هسته ای. اما به هر حال هول و وای حاکم بر تک تک لحظات هر پنج 
قسمت این مجموعه مخاطب را نسبت به این نوع انرژی هراسان می کند. تاکید 
مدام بر خطر انفجار یک نیروگاه هسته ای عما سریال چرنوبیل را می تواند در ژانر 

ترسناک قرار دهد. موفقیت این مجموعه غافلگیر کننده بوده است.«
پرسش بزرگ اما به هر حال این است که انرژی هسته ای بااخره آری یا نه؟ 
برای پاســخ به این پرسش می توانیم برگردیم به جانمایه اصلی سریال چرنوبیل: 

اینکه ریسک باای استفاده از این نوع انرژی به منافع آن نمی ارزد. 
با هر مقدار مراقبت و رعایت استانداردهای ایمنی بااخره ممکن است حادثه ای 

همچون چرنوبیل گستره وسیعی از کره زمین را به کام مرگ بکشد. 
بی بی سی می افزاید: موافقان انرژی هسته ای در رد این انگاره می گویند نسل 
جدید نیروگاه های هسته ای استاندارد و سیستم ایمنی کاما متفاوتی با نیروگاه 
چرنوبیل دارند. آن نیروگاه حتی نسبت به استاندارد عقب مانده آن زمان هم ناایمن 
و نامناسب بوده است. در عین حال این تردید و نگرانی همیشه باقی است: امکان 
ایمن سازی مطلق و صددرصد هرگز وجود ندارد. و به هر حال وجود یک نیروگاه 
هسته ای در هر منطقه ای به معنای مهیب ترین خطر محتمل برای آن منطقه است. 
با درصد وقوع خیلی کم، اما ریســک بسیار بزرگ در صورت وقوع. و البته اینکه 
همه انرژی هسته ای را می خواهند اما همه قادر به تامین بااترین استاندارد ایمنی 
نیستند. بی بی سی فارسی در پایان -بی آنکه مخاطب خود را دولتمردان انگلیسی 
به عنوان دارندگان و سازندگان بمب اتمی قرار دهد- می نویسد: هر کشوری باید 
بسته به اقتضائات سرزمینی خود راه خویش را برای یک برنامه جامع »مهار گرمایش 
جهانی« و »انطباق با تغییرات اقلیمی« پیدا کند. چاره کار در این باره سپردن بازی 
به دانشمندان و اعتماد به آنهاست. بر عکس باید دامنه تصمیم سازی سیاستمداران 
را محدودتر کرد. شاید هم در نهایت سریال چرنوبیل می خواهد به همین نتیجه 
برسد. سریالی که به واقع عمدتا در باره دروغگویی مدام سیاستمداران است. حتی 

در حوزه حساسی مثل انرژی هسته ای. می گوید به آنها اعتماد نکنید. هرگز.
آرمان:بطحاییقربانی

سهمخواهیحزباعتدالوتوسعهشد
یک روزنامه اصاح طلب و همسو با دولت تصریح کرد وزیر مستعفی آموزش 

و پرورش تحت فشار برخی دولتمردان برای تحمیل مدیران به وی بوده است.
آرمان به قلم محمود صادقی نوشت: سیدمحمد بطحایی شخصیتی بود که 
ســال ها در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش بوده و انتظار می رفت بتواند بر 
مشکات فایق آید، اما چنین نشد به نظر می رسد ریاست جمهوری برای جایگزینی 
باید از نیروهای تراز اول و کارآمد استفاده کرده و بر ماحظات سیاسی فایق آید. 
برخی گزینه هایی که برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش مطرح می شوند، 
نشان از ماحظات کسانی دارد که دیدگاه حزبی اعتدال و توسعه ای دارند و به نظر 
می رسد چنین نگاهی خطرزا باشد. از این زاویه که افراد بعضاً ضعیف هم در بین 
این گزینه ها دیده می شوند که وابستگی حزبی آنها روشن است و از جانب برخی 
این افراد به سیدمحمد بطحایی تحمیل شده بودند شگفت آور است که این افراد 
جزو گزینه های جایگزین مطرح می شوند. اگر این رویکرد برای جایگزینی وزیر غلبه 
کند، نه تنها وزارت آموزش و پرورش بلکه کلیت دولت را در معرض مخاطره قرار 
می دهد.  مسأله معلمان مسأله ای سیاسی نیست، مسأله معلمان و آموزش و پرورش 
مسأله ای مدیریتی، صنفی و گره خورده با مطالبات فرهنگیان است. اشخاصی که در 
سیستم نه چندان کارآمد فعلی بتوانند تحولآفرین بوده و نگاه توسعه گرایانه داشته 
و از خاقیت برخوردار باشند و در اک محافظه کاری نباشند، ارجحیت تمام دارند.

1- این روزها دهمین سالگرد انتخابات 88 و آغاز فتنه سبزی که از آشوب سیاسی 
به مقدمه چینی برای 8 سال حصر اقتصادی ملت ایران انجامید. همچنین در ششمین 
سالگرد انتخابات 92 قرار داریم که وعده داده شد از طریق تعامل با آمریکا و اروپا، چرخ 
سانتریفیوژها و اقتصاد با هم بچرخد و مردم از پول یارانه بی نیاز شوند. دهه سپری شده، 
درس های بسیاری برای اهل عبرت و دقت دارد و می تواند توشه راه دهه آینده ما شود. 
یک پرسش مهم درباره دهه گذشته این است که آیا منطقا امکان داشت آمریکا، دشمن 
ملت ما در 78 سال گذشته بلکه دشمن شماره یک بسیاری از ملت ها پس از جنگ دوم 

جهانی باشد، اما سیاستمدارانی در کشور ما، او را دوست و شریک بپندارند؟!
2- ده سال قبل، مردم ما به چشم دیدند که اوباما و وزیر خارجه اش هیاری کلینتون، 
چگونه از آشوبگرانی با عنوان »جنبش سبز« برای براندازی حمایت می کنند. آمریکا و 
انگلیسی که حتی سیاستمدار سکوار و غربگرایی مانند دکتر محمد مصدق را تحمل 
نکردند و به زیر کشــیدند، چگونه حامی فتنه ســبز و سران آن شده و تمام امکانات 
رســانه ای را در اختیارشان گذاشته بودند؟ شاید کسانی بگویند آن ماجرا رنگ و بوی 
سیاسی داشت. اما به دو سال نکشید که همان تیم اوباما-کلینتون با مشورت طیف هایی 
از گردانندگان فتنه سبز، »تحریم های فلج کننده«را علیه ملت ایران به اجرا گذاشتند. 
با این وجود، همچنان سیاسیونی بودند که تلقی یا تلقین شان، دوست انگاری و شریک 
پنداری دولت اوباما در صورت مذاکره و توافق بود. چرا؟ کجای کارشان می لنگید که رژیم 
حامی براندازی و ترور و تحریم اقتصادی بی سابقه و راه انداز فتنه ضدامنیتی داعش در 
کنار مرزهای ایران را قابل اعتماد می نامیدند؟ ما از خرداد 88 و سپس خرداد 92، راهی 

پر عبرت و تجربه را طی کرده ایم که می تواند توشه راه آینده مان باشد.
3- نخست وزیر ژاپن که ماموریت داشت پیغام ترامپ را به ایران بیاورد، یک جمله 
مهم و طایی را در دیدار رهبر انقاب گفت که هم ادعای ترامپ درباره مذاکرات صادقانه 
را باطل می کند و هم رازگشایی از علت بی فایدگی میانجی گری هایی از این دست می باشد. 
آقای آبه تصریح کرد »آمریکایی ها همواره می خواهند طرز فکر و عقاید خود را به دیگر 
کشورها تحمیل کنند«. نخست وزیر ژاپن در سفر به ایران به جای آنکه نقشه واشنگتن 
را پیش ببرد، به عنوان رئیس دولتی که 74 سال است در اردوگاه دوستان و زیر دستان 
آمریکا قرار گرفته، شهادت داد آمریکا فقط دنبال »تحمیل« است، نه تعامل دو جانبه و 
برد- برد. با این وصف، اگر کسانی نسخه مذاکره و »تسلیم در مقابل تحمیل« را می پیچند، 
از صاحیت ساقطند و حق ندارند از حقوق بشر و آزادی و کرامت انسان و از این قبیل دم 
بزنند. آنها رفیق قافله ای هستند که به نام راه بلدی، کاروان را به بیراهه و وسط کمین 

دزدهای سرگردنه می کشانند.
4- مولوی در دفتر اول مثنوی و ذیل عنوان »متابعت نصاری وزیر را« از حقیقتی تلخ 
سخن می گوید می گوید »... صد هزاران دام و دانه ست ای خدا- ما چو مرغاِن حریِص بی نوا/ 
دم به دم ما بسته دام نوییم- هر یکی گر باز و سیمرغی شویم/ می رهانی هر دمی ما را 
و باز- سوی دامی می رویم، ای بی نیاز/ ما درین انبار گندم می کنیم- گندم جمع آمده گم 
می کنیم/ می نیندیشیم آخر ما به هوش- کین خلل در گندم است از مکر موش/ موش 
تا انبار ما حفره زدســت- وز فنش، انبار ما ویران شدست/ اول ای جان دفع شر موش 
کن- وانگهان در جمع گندم جوش )کوش( کن«. همان اشرافیتی که به بهانه فشارهای 
اقتصادی بر مردم، آدرس التماس از دشــمن را می دهد، هنگام تدبیر و تصمیم سازی، 
خواص و هم قبیله ای ها را بر عامه مردم ترجیح می دهد. یا دست کم، مردم را در مقابل 

دشمنان و بدخواهان و زالو صفتان تنها می گذارد.
5- چه چیزی حال ما را خوش یا ناخوش می کند؟ دو پزشک را در نظر بگیرید. یکی، 
برای درمان موثر، داروی تلخ می دهد یا حتی ممکن است جراحی را تجویز کند و دومی، 
می گوید خودت را اذیت نکن؛ مورفین تزریق می کنم و توپ توپ می شوی! این، حکایت 
دو رویکرد به مردم و دغدغه ها و چالش های پیش روی آنهاســت. بارها دیده و شنیده 
ایم این دو گانه را. یکی، تازه داماد و همسر و پدری است که عروس یا زن و فرزند تازه 
به حرف افتاده و یا نوه شــیرین تر از فرزند را می گذارد و می رود تا از حیثیت و ناموس 
و عزت و شرافت صیانت کند -هر جا که می خواهد باشد- و دیگری پیرانه سر، دل به 
انواع شهوات دنیا از جاه و مقام و ثروت و کاخ نشینی می بازد و در زندگی اشرافی غرق 
می شود، بی آنکه از خود بپرسد » از مردمی که عائله تو محسوب می شوند، خبر داری؟ 
مردم به کنار! از زن و فرزند خود خبر داری؟!«. اولی -همان که برای مردم، از عزیزترین 
عزیزانش گذشت- هر جا قدم گذاشت، آباد کرد و ساخت، و دومی هر جا گذرش افتاد، 

فرصت ها را از مردم دریغ کرد.
6- رهبر انقاب 24 مهر 91 در دیدار بسیجیان خراسان شمالی، از یک دوگانه مهم 
سخن گفتند که مسئله امروز و فردای ماست. ایشان فرمودند: »یک مسئله، مسئله  ایثار 
است. ایثار در لغت، نقطه  مقابل استئثار است. استئثار یعنی هرچه که وجود دارد، ما برای 
خودمان بخواهیم. گاهی در بعضی از دعاهای ائمه )علیهم الّسام( از مستأثرین شکایت 
شده اســت. مستأثرین یعنی آن کسانی که هرچه هست، برای خودشان می خواهند؛ 
دنبال منافع شخصی و دست اندازی به داشته های دیگرانند. ایثار، نقطه  مقابل این است؛ 
یعنی از سهم خود، از حق خود برای دیگران گذشت  کردن، و به نفع دیگران از حق خود 
صرف نظر کردن... آن قله های بسیج که عرض کردیم، آنهائی هستند که جان خودشان 
را در کف دســت گرفتند، رفتند برای دفاع از اسام، برای دفاع از انقاب، برای دفاع از 
امام، برای دفاع از کشور، برای حفظ مرزهای کشور جنگیدند. از خودگذشتگی، بااتر از 
این؟ بیش از این؟ این، قله  ایثار است. پائین تر از این، صرف نظر کردن و گذشتن از منافع 

کوتاه مدت مادی است«.
7- پیش از امام خامنه ای، امام خمینی)ره( 29 تیر 1367 در پیام مربوط به پذیرش 
قطعنامه 598، همین دوگانه را یادآور شدند و فرمودند »ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی 
و راستین ارزش های اسامی هستند، به خوبی دریافته اند که مبارزه، با رفاه طلبی سازگار 
نیست؛ و آنها که تصور می کنند مبارزه در راه استقال و آزادی مستضعفین و محرومان 
جهان، با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه اند. و آنهایی هم 
که تصور می کنند سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند 
و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می کنند، آب در هاون می کوبند. بحث 
مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی، دو 
مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی شوند. و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که 
درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت، گردانندگان 
و برپادارندگان واقعی انقابها هستند. ما باید تمام  تاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که 
ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم... از اتهامات نباید ترسید. باید 
خدا را در نظر داشت، و تمام هّم و تاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به 

کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید«. )جلد 21 صحیفه امام خمینی، صفحات 86-87(
8- در جهان قاعده مند از منظر خالق آن، نمی توان یلخی و بی قاعده زیست و انتظار 
موفقیت داشت. امیر مومنان در خطبه 241 نهج الباغه و در حالی که یاران خویش را به 
جهاد تشویق می کرد، برخی از این قانونمندی ها را که کلید پیروزی و رمز ظفرمندی است، 
بیان کرد؛ »َواَه ُمْسَتأِْدیُکْم ُشْکَرُه َو ُمَوِرّثُُکْم أَْمَرُه َو ُمْمِهُلُکْم ِفی ِمْضَماٍر َمْحُدوٍد لَِتَتَناَزُعوا 
ْوَم  وا ُعَقَد اَلَْمآِزِر َو اِْطُووا ُفُضوَل اَلَْخَواِصِر. اَ تَْجَتِمُع َعِزیَمٌه َو َولِیَمٌه؛ َما أَنَْقَض اَلَنّ َسَبَقه،ُ َفُشُدّ
َلَم لَِتَذاِکیِر اَلِْهَمِم. خداوند، شکر گزاری را بر عهده شما نهاده، و  لَِعَزائِِم اَلَْیْوِم َو أَْمَحی اَلُظّ
امر حکومت را در دست شما گذارده، و مهلتی محدود داده تا برای پیش افتادن و جایزه 
گرفتن، با هم ستیز کنید. پس کمربندها را محکم ببندید، و دامن هّمت بر کمر زنید، که 
عزم و اراده برای )به دست آوردن ارزش های واا( با خوشگذرانی و شکم بارگی قابل جمع 
نیست. چه قدر نابود کننده است خواب  برای تصمیم های روز، و تاریکی های فراموشی 
برای هّمتهای بلند!«. راز موفقیت ها و ناکامی های خود در دهه گذشته را می توانیم ذیل 

همین چند فراز از بیانات امیر کام )ع( جست و جو کنیم.
9- فریبکاری است که بزک کنندگان شیطان بزرگ بگویند مذاکره با آمریکا نه، پس 
چی؟ انگار با مردمانی فاقد حافظه رو به رو هستند یا مردم ما تازه به آمریکا رسیده اند 
و به ویژه، تجارب یک دهه گذشته را ندارند. عیار رویا بافی ها درباره آمریکا و اروپا، در 
تیزاب واقعیت ها آشکار شد اما عجیب اینکه کسانی، بی راهه و بن بست را تنها راه وانمود 
می کنند و طلبکارانه می پرسند اگر این مسیر [بن بست] نه، پس کدام مسیر؟ راهی که 

کشور را معطل عملیات فریب دشمن کند و فرصت ها را بسوزاند، باتاق است نه راه.
10- نقشه دشــمن و عناصر همسو با آن برای شرطی سازی، آسیب های مهمی به 
سیاست و اقتصاد ما وارد کرده است. این آخرین جادوی دشمن را باید در هم شکست. در 
دوره »تعلیق و انتظار برای معجزه گری برجام«، به تدریج رکود اقتصادی حاکم شد. درعین 
حال نقدینگی رها شده، سراغ بخش های دالی غیر مولد رفت و شرایط رکود تورمی را 
حاکم کرد. اما از همه بدتر، »شرطی سازی« مردم و تصمیم گیران، به مذاکره با آمریکا 
و اروپا بود. به بازار و مردم و برخی مدیران چنین تلقین شد که هر وقت بوی سفرهای 
دیپلماتیک و مذاکره می آید، حال اقتصاد رو به بهبود می شود و هر وقت می خواهیم پای 
حداقل حقوق خود بایســتیم یا در برابر تهدید دشمن از خود اقتدار نشان دهیم، بازار 
ملتهب می شــود! دولت متاثر از این عملیات فریب، شش سال معطل و منتظر ماند اما 

نتیجه ای جز تضعیف بنیه اقتصادی کشور و معیشت مردم نگرفت.
11- متاسفانه اســتدال های صاحب نظران کمتر  شنیده شد. کسی نگفت چرا 
ظرفیت های اقتصادی داخلی مورد بی مهری قرار می گیرد و نابود می شود. صرف آمد و 
شد هیئت های خارجی در انتخابات برای مردم فاکتور شد. برخی مدیران، به جای اهتمام 
به رونق اقتصاد ملی )هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا( و توسعه دیپلماسی عزتمندانه و 
حکیمانه در جهان غیر غرب، تماشاچی بازی چند ایه غرب شدند. رندان معارض با 
نظام و انقاب هم که سرنوشت ملت و اعتبار دولت نیز برایشان مهم نیست، همچنان 
با اّا کلنگ ارز بازی  کردند تا دولت و دیگر نهادها جرئت نکنند به بازی دشمن پایان 
دهند. اما واقعیت این اســت که این بازی مدتهاست  اشباع شده و پایان یافته است. 
وزارتخانه ها و معاونت های رئیس جمهور، بالغ بر بیست دستگاه را شامل می شوند. دولت، 
فقط وزارت خارجه نیست، همچنانکه وزارت خارجه، صرفا متولی برجام و مذاکره با اروپا 
و آمریکا نیست. کل مسئولیت های دولت با این رویکرد، به یک چهلم یا یک پنجاهم 
آن فروکاسته شده و تصویری کاریکاتوری از پیکره عملکرد دولت ساخته است. باید 

نقطه پایان بر این رفتار گذاشت.

آخرین فریب
گفت و شنودیادداشت روز

محمد ایمانی

صفحه 2
یک شنبه 2۶ خرداد ۱۳۹۸ 
۱2 شوال ۱۴۴۰ - شماره 222۰۹

مقامات  هذیان گویی  ادامه  در 
آمریکایی  یک سناتور  واشنگتن، 
در پیشنهادی مضحک مدعی شد 
که دولت ترامــپ باید به ونزوئا 
حمله کند تا ایران و کره شــمالی 

را بترساند.
»لیندســی گراهام« سناتور ارشد 
جمهوری خواه کنگره آمریکا که اخیراً 
خواستار تشــدید تحریم ها علیه ایران 
شــده است، در پیشــنهادی مضحک 
که بیشــتر به یک هذیان گویی شبیه 
بود، مدعی شــد که دولت ترامپ باید 
بــه ونزوئا حمله کند تــا ایران و کره 

شمالی را بترساند.
به گزارش شبکه روسی»راشاتودی« 
گراهام در اظهاراتی مدعی شد که دولت 
آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ«  »دونالد 
باید برای ترساندن ایران و کره شمالی 
درخصوص آنچه که به آنها گفته شده 
است، »گزینه نظامی به ونزوئا و )شاید 

کوبا( را بر روی میز قرار دهد«.
شــبکه  بــا  گفت وگــو  در  وی 
»فاکس نیوز«، در پاســخ به ســؤالی 
درباره اینکه ترامپ چگونه باید، نزاع های 
خارجی خود را مدیریت کند، گفت:به 
کوبــا اولتیماتوم بدهید-بــدون کوبا، 
مادورو یک روز هم دوام نمی آورد- به 
کوبا بگویید که از ونزوئا خارج شــود. 
آنچــه که ریگان در گرانادا انجام داد را 
انجام دهید-گزینه نظامی را روی میز 

قرار دهید.
ایــن ســناتور جمهوری خــواه از 
ایالــت »کارولینای جنوبی« ادامه داد: 

با حیــاط خلوت خود شــروع کنید، 
ونزوئا و هرآنکس دیگری که می دانید 
درخصوص آنها جدی هستید را اصاح 

کنید.
طبــق این گــزارش، گراهــام به 
طور ضمنی اشــاره کرد، در صورتیکه 
ونزوئا تنبیه شود، ایران و کره شمالی 
 نیز در مســیر درســت قرار خواهند

 گرفت.
سردرگمی ترامپ

به گزارش فارس، آمریکا و گروهی از 
متحدان این کشور سوم بهمن ماه سال 
گذشــته در اقدامی غیرقانونی »خوان 
گوایدو« رهبر کودتاچیــان ونزوئا را 
به عنــوان »رئیس جمهور موقت« این 
کشــور به رسمیت شــناخته و ادامه 
دولت مادورو را که تنها چند ماه پیش 
از آن با رأی باای مردم ونزوئا مجددا 
بود،  انتخاب شده  به ریاست جمهوری 

غیرقانونی اعام کردند.
به نوشته رسانه های آمریکایی، کاخ 
سفید هنگام اعام به رسمیت شناختن 
گوایدو انتظار داشته وی ظرف تنها چند 
روز رسماً مادورو را کنار بزند و نظامیان 
را نیز با خود همراه کند. با گذشت چند 
ماه، این ســناریو عما شکست خورده 
و تاش های واشــنگتن برای ترغیب 
نظامیــان به حمایــت از گوآیدو ناکام 

مانده است.
علیرغم توطئه های گسترده آمریکا 
علیه دولت و مــردم ونزوئا، تحوات 
این کشــور به سمتی پیش می رود که 

مطلوب کاخ سفید نیست.

هذیان گویی
در روزهای گذشته »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهــور آمریــکا در مصاحبه با 
شبکه فاکس نیوز گفته بود:»من کسی 
نیستم که وارد جنگ شوم. من به دنبال 

جنگ با ایران نیستم«.
در هفته های گذشــته همزمان با 
حضور ناو هواپیمابر »آبراهام لینکلن« 
برخــی  خلیج فــارس،  نزدیکــی  در 
رسانه های آمریکایی مدعی شدند که 
واشنگتن گزینه درگیری نظامی با ایران 
را مورد بررسی قرار داده است. اظهارات 
»جان بولتون« مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید که مدعی شد استقرار این ناو و 
بمب افکن های آمریکایی در منطقه برای 
مقابله با »تهدید ایران« است هم بر این 

فضا دامن زد.
با این وجــود، »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریــکا در چند توییت 
این ادعاها را رد و رسانه ها را به انتشار 

»اخبار جعلی« متهم کرد.
آمریــکا در ماه های اخیــر ابتدا به 
اف زنــی و گنده گویــی درباره حمله 
نظامــی به ایران پرداخــت، اما پس از 
آنکه این ترفند نخ نما برای امتیازگیری 
از ایــران جواب نــداد، از اف زنی های 
مضحک خود عقب نشینی کرده و شماره 
تماس داد و پای تلفن نشست تا مقامات 
ایرانی با او تمــاس بگیرند. ترامپ در 
مرحله بعدی، واسطه ها را برای تطمیع 
راهــی تهران کرد. حال پس از ناکامی 
آن ترفندهای نخ نما، مقامات آمریکایی 

به هذیان گویی افتاده اند.

گفت: سناتور »لیندسی گراهام« برای مقابله با جمهوری اسامی 
ایران پیشنهاد تازه ای به ترامپ داده است!

گفتم: خونه خرس و بادیه مس؟! حاا چه پیشــنهادی 
داده است؟!

گفت: پیشــنهاد کرده که آمریکا بــه ونزوئا حمله کند تا ایران 
بترسد و حاضر به مذاکره شود!

گفتم: اواً کــه آمریکا به قول نیویورک تایمز توان هیچ 
حمله ای را ندارد. ثانیاً ونزوئای کنونی، ونزوئای ده ســال 
پیش نیست و ثالثاً مگر همین چند ماه قبل »خوان گوایدو« 

را به صحنه نیاوردند و شکست خوردند!
گفت: چه عرض کنم؟! درباره ایران هم که مگر جرج بوش رسما 
اعام نکرده بود که هدف اصلی آمریکا از حمله به عراق و افغانستان 
مقابله با ایران اســت؟! خب، وقتی در دو سوی کشورمان آمدند چه 
غلطــی کردند که حاا با حمله به ونزوئا در آن ســوی کره زمین 
دنبال آن باشــند؟! مثل اینکه یادشان رفته در منطقه چه بایی به 

سرشان آمده است؟!
گفتم: از پشه ها پرسیدند چرا زمستون ها پیداتون نمیشه؟ 

گفتند؛ نه اینکه تابستون ها خیلی تحویلمون می گیرید؟!

پشه ها!

در ادامه هذیان گویی مقامات آمریکایی  

سناتور آمریکایی: دولت ترامپ باید به ونزوئا حمله كند
 تا ایران و كره شمالی را بترساند!

یک مقام آمریکایی مدعی 
از  ایران  اســتفاده  که  شــد 
سانتریفیوژهای پیشرفته نقض 
برجام است و در عین حال بار 
دیگر پیشنهاد مذاکره با تهران 

را تکرار کرد.
به گــزارش رویتــرز، »جکی 
والکات« نماینده آمریکا در آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی خطاب به 
نشست فصلی شورای حکام گفت: 
تسریع ایران در غنی سازی اورانیوم 
باعث نمی شود واشنگتن از سیاست 
خود برای منزوی کردن ایران عقب 

بنشیند.
به نوشــته رویترز، برجام این 
امکان را به ایران می دهد تا هزاران 
ســانتریفیوژ نســل اولی IR-1 را 
بــه کار گیرد امــا محدودیت های 
ســخت گیرانه ای بــر اســتفاده از 
مدل هــای پیشــرفته تر آن اعمال 
کرده است. آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ماه گذشته در گزارش فصلی 
خود اعــام کرد که ایــران تا 33 
سانتریفیوژ IR-6 نصب کرده است 
اما تنهــا 10 عدد آن بــا اورانیوم 

هگزافلوراید آزمایش شده است. 
رویترز می افزاید: برجام به ایران 

اجازه داده اســت که تــا 30 عدد 
از این ســانتریفیوژها را »آزمایش 
کند« البته بعد از هشت سال و نیم. 
دیپلمات های غربی می گویند: اینکه 
ایــران چگونه و چه تعــداد از این 
ســانتریفیوژها را می تواند آزمایش 
کند »یک منطقه خاکستری« است 
و اگر ایران اورانیوم به آنها تزریق کند 
مصداق عبور از خط قرمز خواهد بود.
نماینــده آمریــکا در آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی گفت: ایران 
مدعی است که به پایبندی به برجام 
ادامه می دهد اما اینک گزارش شده 
کــه توافق را نقض کرده اســت. از 
آنجایی که آمریکا دیگر عضو برجام 
نیست، والکات از طرف های باقیمانده 
در توافق خواســت تا بــا برگزاری 
کمیسیون مشترک برجام دست به 

اقدام بزنند.
وی افــزود: آمریــکا از ایــران 
می خواهــد کــه بــدون تأخیر به 
پایبندی بــه برجام بازگــردد. ما 
می دانیم که کمیســیون مشترک 
برجام بــا جدیتی که ازم اســت 
این مسئله را بررسی می کند. ما از 
طرف های برجام می خواهیم که این 
مسئله را در اسرع وقت بررسی کنند.

وقاحت آمریکایی: 
ایران چرا به برجام پایبند نیست؟!

سردبیر یک رسانه آمریکایی می گوید 
نه ترامپ اهل جنگ است و نه مذاکره با 

او فایده ای دارد.
هوگو گوردون سردبیر واشنگتن اگزمینر 
و سردبیر سابق پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا 
)هیــل(، به ایلنا گفت: ترامــپ پس از روی 
کارآمدن، شــروع به افزایش تهدید و فشار و 

تحریم کرد.
اما تحریم ها نتوانسته موجب تسلیم ایران 
شــود. این تحلیلگر سیاسی در ادامه بر مؤثر 
نبودن تحریم های آمریکا علیه ایران اشاره کرد 
و در این باره گفت: ایران در گذشته هم توان 
کنارآمدن و دورزدن تحریم ها را داشته است.

وی درباره احتمال مذاکره میان ایران و 

آمریکا گفت: مذاکره در شرایط فعلی بی فایده 
اســت. ترامپ از مذاکره صحبت می کند اما 
هدف خوبــی از مذاکره با ایران ندارد. ترامپ 
نمی خواهد به منافع ایــران احترام بگذارد و 
می خواهد ایران را کشــوری کند که تسلیم 

خواسته هایش است.
گــوردون تأکید کرد: در واقع اگر ترامپ 
می خواهد حسن نیت خود را نشان دهد، برای 
مذاکره با ایران ابتدا ازم است که تحریم ها را 
بردارد تا از این طریق هم حســن نیت خود را 
نشان دهد، هم اینکه اعتماد سران ایران را به 

خود جلب کند.
وی در ادامه اتهامات ترامپ علیه ایران را 
بی اساس خواند و گفت: قابل قبول نیست ملتی 

مانند ایران که به تاریخ خود افتخار می کنند را 
به عنوان دشمن بدانیم و این اتهامات را علیه 
آنها مطرح کنیم. گوردون در ادامه گفت: ملت 
ایران ملتی باغرور اســت و به گذشــته خود 
افتخار می کند. در طول تاریخ هرگز ندیدیم 
ایران تسلیم شــود. آنها بارها بر این موضوع 
تأکید کردند. بنابراین ترامپ نمی تواند از این 

طریق به اهداف خود برسد.
سردبیر واشنگتن اگزمینر، در مورد اینکه 
آیا ترامپ به دنبال جنگ با ایران است یا خیر 
گفت: من حاضرم قســم بخــورم که ترامپ 
نمی خواهد یک جنگ دیگر را در خاورمیانه 
آغاز کند. ترامپ می داند این جنگ چه عواقبی 
دارد و نمی خواهد وارد درگیری با ایران شود.

ترامپ نه اهل جنگ است و نه اهل مذاكره



اخبار كشور

یک فیلمساز:
چند شغله بودن رئیس سازمان سینمایی 

عامل آشفتگی سینماست
یک فیلمساز تصریح کرد: مدتی است که شاهد هستیم به خاطر سکوت 
سازمان سینمایی، برخی از چهره های مشهور آنقدر گستاخ شده اند که به مردم 

نیز اهانت می کنند! 
محمد دیندار، مستندساز و منتقد سینما در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
ضمن بیان این مطلب گفت: در عرصه ورزش اگر یک ورزشــکار به دیگران یا 
به تماشاگران توهین کند، کمیته انضباطی وی را احضار کرده، تذکر می دهد 
و اگر تخلف ســنگین تر باشد با جریمه و محرومیت، ورزشکار خاطی را تنبیه 
می کند. اما جای تعجب است که در عرصه سینما این گونه نیست. طوری که 
طی ســال های اخیر برخی از بازیگران و سینماگران به بدترین شکل به مردم 

توهین می کنند اما هیچ برخوردی با آنها نمی شود. 
دیندار اظهار کرد: ســازمان ســینمایی دارای مرکزی با عنوان نظارت و 
ارزشیابی اســت که وظیفه اش نظارت بر رفتار حرفه ای بازیگران و هنرمندان 
اســت. بارها شــاهد بوده ایم وقتی یک رسانه از یک بازیگر انتقاد کرده، مدیر 
اداره نظارت و ارزشــیابی فورا دســت به کار شــده و علیه آن رسانه مطلب 
نوشــته و از بازیگــر به طور تمام قد دفاع کرده اما همیشــه در مقابل توهین 
بازیگران به مردم ســاکت است. سؤال این است؛ دفاع از ملت ایران ارجحیت 
دارد یــا دفاع از یــک بازیگر؟ همه افرادی که جایگاهــی در جامعه یافته اند، 
از جمله هنرمندان، رســالتی جز خدمت به مــردم ندارند، اما وقتی به جایی 
 برســیم که ایــن افراد به مردم توهین کنند، چه کســی بایــد از مردم دفاع 

کند؟
این کارشــناس رســانه ادامه داد: این روزها به طور آشــکار شاهد نوعی 
آشــفتگی در مدیریت سینمای کشور هستیم. منشــأ آشفتگی این است که 
رئیس سازمان ســینمایی گرچه مرد محترم و شریفی است اما مدیریت ازم 
را بر ســینما ندارد. یعنی به نظر می رســد که آقای حسین انتظامی به جای 
اینکه مدیریت کند، مدیریت می شــود. یکی از دایل این مســئله نیز تعدد 
مسئولیت های ایشان است. یعنی آقای انتظامی عاوه  بر اینکه رئیس سازمان 
ســینمایی است، قائم مقام وزیر ارشاد، دستیار ارشد وزیر ارشاد، دبیر کارگروه 
کاغذ، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی به اطاعات هم هست. پنج مسئولیت 
مهــم که برای هر یک از آنها باید وقت زیادی بگذارد و بنابراین فرصت تمرکز 
و رسیدگی به مسائل سینما را ندارد. این درحالی است که به خاطر مشکات 
زیادی که در عرصه ســینما وجود دارد، سازمان سینمایی نیازمند یک مدیر 
تمام وقت است. نتیجه حضور یک فرد چند شغله در مصدر امور این سازمان 
این شــده که سینمای ما فاقد هدفمندی است. به طور مثال، در شرایطی که 
کشــور ما درگیر جنگ اقتصادی و تحریم های دشــمن اســت، ما حتی یک 
فیلم هم درباره این موضوع نداریم! ســینمای مــا منطبق با منافع ملی جلو 
 نمی رود و این هم به خاطر آشــفتگی و ضعف مدیریت در سازمان سینمایی 

است.
رادیو عدالت 

از اول تیر آغاز به کار می کند
شبکه رادیویی »عدالت« به زودی افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار کیهان، به مناســبت آغاز هفته قــوه قضائیه در اول 
تیــر ماه، »رادیو عدالت« فعالیت خود را به عنوان یکی از شــبکه های صدای 

جمهوری اسامی آغاز خواهد کرد.
این رادیو، اخبار و فعالیت های قضایی کشور را منعکس خواهد کرد و مردم 

را با حقوق خود آشنا خواهد نمود.
رادیو عدالت 24 ســاعته خواهد بود و روی مــوج اف ام ردیف 95 و نیم 

کیلوهرتز در سراسر کشور دریافت خواهد شد.
کیهان به زودی گفت وگویی با عباس نعمتی، مدیر این شبکه رادیویی را 

منتشر خواهد کرد.
یک هنرمند:

شخص سفیر انگلیس 
در اغتشاشات سال 88 شرکت می کرد

یک هنرمند به بهانه برگزاری یک نمایشــگاه هنری ضدانگلیسی گفت: 
تاریخ معاصر ما پر اســت از خباثت های سردمداران مستکبر انگلیسی. آخرین 
اتفاق تلخ، دخالت انگلیس در فتنه 88 بود که شــخص ســفیر در اعتراضات 

حضور یافت.
محمدعلی رجبی، اســتاد نگارگری، درباره نمایشــگاه »آسوده باش، من 
ملکه ام«   گفت: هنر چه بخواهد چه نخواهد باید زیبا باشد، حتی اگر موضوعی 
را که می خواهد به آن بپردازد زیبا نیســت اما وظیفه دارد اثر خلق شده زیبا 
باشــد. این زیبایی به آن معنا نیست که محتوای اثر نیز زیباست، نیک با زیبا 
متفاوت اســت. ما باید تاش کنیم در کارهای هنری ریشه های محتوایی اثر 
را شناســایی کنیم، که هدف هنرمند از خلق چنین اثری چیســت، باید هر 
محتوایی که داریم را در قالبی زیبا به مخاطب عرضه کنیم. از همین رو امروز 
موضوع ملکه انگلیس، اســتعمار انگلیس درســت است که محتوای تلخی را 
دارد اما در قالبی زیبا عرضه شده و از این رو به هنرمندان عرصه کاریکاتور و 

کارتون تبریک می گویم.
وی ادامه داد: دولت استعماری انگلیس در مدت زمان بسیار زیادی به ما 
ضربات بسیار و خســارات جبران ناپذیری را وارد کرده است. تاریخ معاصر ما 
پر است از خباثت های ســردمداران مستکبر انگلیسی. درست است که امروز 
آمریــکا به عنوان ســردمدار در جهان نقش بازی می کند و اما کشــوری که 
همچنان به عنوان شریک و یارغار آمریکا در کنارش حضور دارد انگلیس است. 
ملت ما از این کشورها ضربات بسیار خورده است و با دل و جان این خباثت ها 
را درک می کند. آخرین اتفاق تلخ دخالت انگلیس در فتنه 88 بود که شخص 
ســفیر در اعتراضات حضور یافت. اینکه امــروز عده ای هنرمند دور هم جمع 
شــده اند تا دخالت های انگلیس را تصویر کنند، بســیار جای خرسندی دارد. 
دیدن آثار به نمایش درآمده در نمایشــگاه »آسوده باش، من ملکه ام« نشان 

می دهد که تا چه اندازه هنرمندان ما آگاه هستند.
خاطرات مشاور حاج قاسم سلیمانی 

منتشر شد
»برایم حافظ بگیر« روایتی داستانی از زندگی فرمانده مدافع حرم و مشاور 

حاج قاسم سلیمانی شهید شعبان نصیری منتشر شد.
کتاب خاطرات شــعبان نصیری روایتی اســت داستانی از زندگی سراسر 
اخــاص و جهاد این فرمانــده گمنام که با بیش از ۱۰۰ نفــر از همرزمان و 
دوســتان و نزدیکانش از جمله سرلشکر حاج قاسم ســلیمانی فرمانده سپاه 
قدس، ابــو مهدی المهنــدس )فرمانده حشد الشــعبی عــراق( و همچنین 
حجت ااسام »سید سعیدرضا عاملی« دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی و… 

مصاحبه شده است.
برایم حافظ بگیر مجموعه خاطرات شــهید مدافع حرم شــعبان نصیری 
به کوشــش زینب ســوداچی در ۳44 صفحه توسط انتشارات شهید کاظمی 

منتشرشد.
ســردار شعبان نصیری که از یادگاراِن 8 ســال دفاع مقدس بود و سابقه 
حضور طوانی در »ســوریه« به منظور دفاع از »حرِم بانوی مقاومت، حضرت 
زینــب کبری)س(« را در کارنامه خود داشــت، در شــِب اول رمضان ســال 
۱۳9۶، در جبهه عراق و طی عملیات آزادسازی »موصل« از  اشغاِل »مزدوران 

سعودی« و »پیروان اسام آمریکایی« بال در بال مائک گشود.
سردار ســلیمانی دو سال پیش در مراسم چهلم ســردار بی ادعا، شهید 
»شعبان نصیری« از این شــهید این گونه یاد نمود: »شهید نصیری از اولیای 
الهــی بود که در جامعــه ما مخفی ماند. او مثل شیشــه عطر بزرگی بود که 
باید درِ آن برداشــته می شد، تا جامعه ما عطر آن را استشمام کند و بشناسد 

خصوصیات چنین شهیدی را...«

در صفحات اجتماعی رئیس  قوه قضائیه منتشر شد

فراخوان آیت اه رئیسی 
برای مشاركت مردم و نخبگان 
در روند تحوات دستگاه قضایی

فراخوان رئیس  قوه قضائیه درخصوص مشارکت جویی از 
مردم و نخبگان در روند تحوات دستگاه قضایی منتشر شد.
بــه گزارش میزان، متن این فراخــوان که در صفحات آیت اه 
رئیسی در رســانه های اجتماعی منتشر شده، آمده است: »امروزه 
با گســترش دسترسی های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب های سنتِی 
خشک و دیوان ســاارانه، فضای مجازی و رسانه های اجتماعی به 
فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله های زمانی و مکانی در ارتباطات 
و به  اشتراک گذاری نظرات تبدیل شده است. از این فرصت باید برای 
دریافت نظرات مردم و نخبگان از »ایده تا بازخورد« به بهترین نحو 

استفاده کرد.
آســیب های فضای مجازی -که در جای خود باید به طور جدی 
دنبال و رفع شود- نباید ما مسئوان را دچار خطای محاسباتی کند 
و موجب شــود که خود را از فرصت کم نظیر ارتباط با مردم در این 

بستر محروم  نماییم.
به تعبیر رهبر معظم انقاب اسامی باید از فرصت با ارزش فضای 
مجازی استفاده کرد و با اطاع از نظرات و سؤال های افکار عمومی، 

یک حضور مؤثر و جریان ساز را به نفع مردم رقم زد.
نیــل به »قوه قضائیه تراز انقاب اســامی« در گام دوم، بدون 
مشــارکت و نقش آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقاب ممکن 
نیســت. در مدت کوتاهی که از مسئولیتم در قوه قضائیه می گذرد، 
و پیش از آن نیز خصوصاً در دوره خدمت در آستان قدس رضوی، 
از نظرات ارزشــمند کاربران رسانه های اجتماعی استفاده کرده ام و 
از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ســاخت قوه قضائیه ای 

مردمی، انقابی و ضدفساد یاری کنید.
بر این اساس اعام می کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه 
قضایی برای ارتباط دو ســویه با مردم و نخبگان در دســترس قرار 
بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانه های اجتماعی، یکی از 

مسیر های دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.
عاوه  بر اینکه مردم عزیزمان می توانند رأساً نظرات خود را از این 
مسیر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب مورد، فراخوان هایی جهت 
دریافت نظــرات درخصوص ایجاد، اصاح یا تکمیل برخی رویه ها، 
رویکردها، دستورالعمل ها و آئین نامه ها اعام خواهم کرد و در انتظار 

نظرات راهگشای صاحب نظران و متخصصان این امر خواهم بود.
امید اســت این رویکرد مورد رضای خداوند متعال از باب عمل 
به کریمه  »و شــاورهم فی اامر« و موجب اعتماد و دلگرمی عموم 

انسان های حق طلب و عدالت خواه باشد.«

میزان ارز همراه زائران حج 
تمتع 200 دار تعیین شد

ارز همراه زائران حج امسال نیز 200 دار تعیین شد که با 
توجه به هماهنگی صورت گرفته با بانک عامل قبل از سفر 
در اختیــار زائران قرار خواهد گرفت و آغاز پروازهای رفت 
 حجاج ایرانی به حج تمتع از دهه ســوم تیرماه سالجاری 

است.
رئیس  سازمان حج و زیارت با  اشاره به اینکه ارز تخصیصی برای 
قیمت گذاری حج 98 بالغ بر هفتاد هزار ریال است، گفت: میزان ارز 

همراه زائران ایرانی حج تمتع 2۰۰ دار تعیین شد.
به گزارش تسنیم از ساری، علی رضا رشیدیان در حاشیه همایش 
آموزشی و توجیهی کارگزاران استان های گیان، مازندران، گلستان 
و خراسان شمال در حج 98، ارز تخصیصی برای قیمت گذاری حج 
98 را 7۰ هزار ریال اعام کرد و اظهار داشــت: برای قیمت گذاری 
حج امســال دولت ارز 7۰ هزار ریالی را مبنا قرار داد و قیمت حج 

برای حجاج میانگین 25۰ ریال تعیین کرد.
وی افزود: ارز همراه زائران حج امسال نیز 2۰۰ دار تعیین شد 
که با توجه به هماهنگی صورت گرفته با بانک عامل قبل از سفر در 
اختیار زائران قرار خواهد گرفت و آغاز پروازهای رفت حجاج ایرانی 

به حج تمتع از دهه سوم تیرماه سالجاری است.
رشیدیان، کیفیت بخشی و تسهیل ارائه خدمات برای زائران حج 
سال جاری را از اقدامات سازمان حج و زیارت دانست و گفت: سازمان 
حج و زیارت با انجام تدابیر ازم برای ارائه همه خدمات سفر برای 
حجاج حج امسال را با برنامه ریزی درست همه خدمات تسهیل کرد.
رئیس  سازمان حج و زیارت تصریح کرد: با توجه به انجام پرواز با 
هواپیمای داخلی، میانگین اقامت حجاج در عربستان ۳5 روز است.

رشیدیان گفت: مذاکرات حج با طرف سعودی در حج امسال به 
دور از روابط سیاســی حاکم بین ایران و عربستان صورت پذیرفت 
که عملیات حج امسال در فضای آرام و به دور از جریان های سیاسی 

انجام می شود.
وی، راه اندازی دفتر نمایندگی حج و زیارت در عربســتان را از 
دیگر مفاد تفاهم نامه در حج ســالجاری عنوان کرد و گفت: ایجاد 
دفتر نمایندگی حج و زیارت انجام برنامه های مناســبتی و ادعیه و 
افزایش تعداد زائران اعزامی از 8۱ هزار نفر به 84 هزار نفر و تامین 
به موقع مسکن و امور تغذیه و تدارکات از دیگر مفاد تفاهم نامه با 
طرف سعودی بود که همراه با حج باعزت و آرام رقم خواهد خورد.

اخبار ادبی و هنری

آیت اه خوشوقت)ره(: رحمت خدا همه جا را پُر کرده 
اســت، اما معاصی مانع می شــوند. اگر ما معصیت نکنیم، 

رحمت خدا از همه چیز به ما نزدیکتر است.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

زمانی که اشرار حاکم 
و دعاها مستجاب نمی شود!

امام علی)ع( در وصیت نامه خود: »بر شما باد به پیوستن 

به یکدیگر و بخشش به همدیگر، مبادا از هم روی گردانید 

و پیوند دوستی و ارتباط با یکدیگر را از بین ببرید. امر به 

معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدهای شما بر شما 

مسلط می گردند. آنگاه هرچه خدا را بخوانید جواب ندهد.«
نهج الباغه- نامه 47

صفحه 3
یک شنبه ۲۶ خرداد ۱3۹8
۱۲ شوال ۱44۰ - شماره ۲۲۲۰۹

رئیس دانشگاه عالی دفاعی ملی با بیان اینکه 
»صد در صد آنچه را امروز در بحث مقاومت داریم 
مرهون تدابیر حضرت آقاســت« گفت: شکست 
اسرائیل در جنگ های ۳۳ روزه، 22 روزه، ۸ روزه و 
اخیرا 2 روزه نیز در دوره زعامت ایشان اتفاق افتاد.

سردار وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاعی ملی در 
گفت وگو با فارس در پاسخ به سؤالی درخصوص فرماندهی 
حضرت آیت اه خامنه ای بر نیروهای مسلح بیان کرد: با 
آغاز رهبری حضرت آقا و فرماندهی کل قوا، اقدام ایشان 
این تفکر که نیروهای مسلح باید جمع و جور شوند و ادعا 
می شد که هزینه نیروهای مسلح زیاد است را دور کردند.
وی افزود: در مرحله بعدی باید سیاست اصلی نسبت 
به دشمن یعنی سیاست اصلی دفاعی باید شکل می گرفت 

که این سیاست نیز بر مبنای »بازدارندگی« شکل گرفت 
که اینها همه توسط حضرت آقا مشخص شد.

سردار وحیدی تصریح کرد: در موضوع سازماندهی 
نیز گام هایی از جمله تثبیت نیروها برداشته شد. در این 
بین حضرت آقا دو ابتکار جدید دیگر را نیز ارائه کردند 
که یکی تشکیل نیروی مقاومت بسیج برای عمق بخشی 
راهبردی داخلی و دیگری نیروی قدس سپاه برای عمق 
بخشــی راهبردی خارجی بود و ساختار و سازمان سپاه 

در اینجا ابعاد خود را کاما بازیابی کرد.
رئیس دانشگاه عالی دفاعی ملی در پاسخ به اینکه 
نقــش رهبری در تعیین راهبردهــای دفاعی و حفظ 
آرامش کشــور در کوران حوادث ســی سال گذشته 
چگونه بوده، گفت: تا کســی در بطن شرایط آن زمان 

نبوده باشد، نمی تواند به درستی درک کند که حضرت 
آقا درآن شــرایط خطیر چــه راهبری هایی کردند که 
امروز کشــور در ساحل امن ثبات و آرامش قرار دارد و 
از این جهت نقش ایشــان در موضع فرماندهی معظم 

کل قوا استثنایی است.
وی با  اشاره به نقش رهبری در هدایت محور مقاومت 
گفت: تاش های زیادی از ســوی رژیم صهیونیســتی 
صورت گرفت تا با استفاده از ترفندهای مختلفی مانند 
ایجــاد اختافات داخلی و جنگ بین جریانات مقاومت، 
سد راه این جریان شوند؛ اما همه این توطئه ها با تدبیر 
مقام معظــم رهبری و همچنین عزیزان فعال در محور 
مقاومت خنثی شد و ما امروز شاهد درخت تناوری مانند 

حزب اه هستیم.

ســردار وحیدی افزود: این روند مثبتی که جریان 
مقاومت طی کرد باعث شد تا به عنوان یک نظریه اثبات 
شده در نقاطی دیگر مانند یمن، عراق، سوریه، لبنان و ... 
نقش خود را نشان می دهد. به طور کلی صد درصد آنچه 
را امــروز در بحث مقاومت داریم مرهون تدابیر حضرت 
آقاســت و شکست اسرائیل در جنگ های ۳۳ روزه، 22 
روزه، 8 روزه و اخیرا 2 روزه نیز در دوره زعامت ایشــان 

اتفاق افتاد.
وی با  اشاره به پیشرفت های دفاعی کشورمان گفت: 
تمام پیشــرفت های ما از نظر فنی و تکنولوژی مرهون 
حمایت های حضرت آقاســت؛ اگــر می بینید که امروز 
صنعت دفاعی در نقطه اوج قدرت ایستاده مرهون تدابیر 
رهبری اســت که بعضا به جزئیات فرموده اند چه کاری 

را انجام دهید. 
سردار وحیدی افزود: مثا زمانی که ما می خواستیم 
اس-۳۰۰ را از روســیه بخریم، روس ها در آن دوره این 
ســامانه را به ما نمی دادند؛ در اینجا حضرت آقا در یک 
جمله برای ما نوشتند که »خودتان بسازید« و این شروع 
شــد در وزارت دفاع و من امروز این را اعام می کنم آن 
چیزی که امروز جمهوری اســامی از نظر فنی قادر به 
ساختش است به مراتب توانمندی بیشتری از اس-۳۰۰ 
دارد و یا در حوزه هوایی هم ان شاءاه در آینده نزدیک 
هواپیمای جدید آموزشی جمهوری اسامی ایران توسط 
وزارت دفاع به پرواز درخواهد آمد و این خواست شخص 
حضرت آقا از ما بود که حتی ایشان پیگیری کردند این 

طرح به کجا رسید.

رئیس جمهور کشــورمان گفت: اکنون که 
نهایت حسن نیت ما از یک سو و قانون شکنی 
آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، 
جمهوری اسامی ایران تصمیم گرفته تا طبق 
بندهای 26 و ۳6 برجام اجرای تعهداتش را برای 
بازگرداندن توازن در توافق مزبور کاهش دهد. 
در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، به ناچار 

اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.
حجت ااســام روحانی روز شنبه در پنجمین 
نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا 
)ســیکا( که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار 
شد، طی ســخنانی در این نشست گفت: جمهوری 
اســامی ایران به عنوان یک نقش آفرین کلیدی در 
منطقه، بارها آمادگی خود را برای تدوین و تصویب 
سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه سیاسی و امنیتی 
به منظور تضمین صلح و امنیت همگانی اعام کرده 
و در این راه از هرگونه تعامل و تبادل نظر با کشورهای 
عضو سیکا درخصوص راه های مواجهه با چالش ها و 

مقابله با تهدیدات موجود استقبال کرده است.
روحانی در ادامه تصریح کرد: مداخات خارجی 
برخی قدرت ها در امور داخلی کشــورهای منطقه 
خاورمیانه، سیاســت های قهرآمیز یکجانبه گرایانه، 
تروریسم و افراط گرایی، پیمان شکنی و قانون گریزی 
آشــکار آنان در موضوعات مربوط به صلح و امنیت 
بین المللی از جمله قرارداد مهم هسته ای ایران موسوم 
بــه برجام، منطقه ما را به یکی از بحران خیزترین و 

بی ثبات ترین مناطق جهان تبدیل کرده است.
رئیس جمهور کشورمان درخصوص برجام یادآوری 
کرد: اجرای کامل تعهدات ایران بارها به تأیید آژانس 
بین المللی انرژی اتمی رسیده و با وجود خروج آمریکا، 
از سرگیری تحریم های غیرقانونی یکجانبه این کشور 
و نیز حمایت ناچیز سایر طرف های موافقتنامه از آن، 
همچنان معتقد هستیم که انجام تعهدات پذیرفته 
شده توسط کلیه طرف های ذی ربط، نقش مهمی در 

افزایش ثبات منطقه ای و جهانی ایفا خواهد کرد. 
وی بــا تاکید بر اینکه ایران به صورت یک طرفه 
نمی تواند تنها طرف متعهد به برجام باقی بماند و سایر 
کشورها نیز ازم است سهم خود را برای حفظ این 
توافق مهم بپردازند افزود: اکنون که نهایت حسن نیت 
و شکیبایی استراتژیک ما از یک سو و قانون شکنی 
آمریکا از ســوی دیگر بر همگان ثابت شــده است، 
جمهوری اســامی ایران ضمن اعام آمادگی برای 
هرگونه تعامل، تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 
2۶ و ۳۶ برجام اجرای تعهداتش را برای بازگرداندن 

تــوازن در توافق مزبور کاهش دهد. در صورت عدم 
دریافت پاسخ مناســب، به ناچار اقدامات بیشتری 

انجام خواهیم داد.
وضعیت فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان 

و یمن پیامدهای سیاست آمریکا است
روحانــی در بخش دیگر ســخنان خود با بیان 
اینکه همه به نقش سیاست های دولت فعلی آمریکا 
در بی ثبات سازی کشورهای منطقه به خوبی واقفیم، 
تصریح کرد: وضعیت کنونی فلسطین، عراق، سوریه، 
افغانســتان و یمن نمونه هایی بارز از پیامدهای این 
سیاســت در سال های اخیر اســت. این سیاست ها، 
ناقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق 
اساسی و ذاتی همه ملت ها در بسیاری از کشورهای 

منطقه بوده است.
وی ادامه داد: جمهوری اســامی ایران به عنوان 
سدی قدرتمند در مقابل تروریسم تکفیری، در سوریه 
و عراق عمل کرده و مانع نفوذ و گسترش تروریزم به 
دیگر نقاط جهان شده و از این طریق سهم شایسته ای 
در تأمین صلح و ثبات در منطقه و جهان ایفا کرده 
اســت. همچنین از ابتدای شروع تهاجم خارجی به 
خاک یمن، با ارائه طرح گفت وگوهای فراگیر یمنی– 
یمنی، خواستار توقف عملیات نیروهای خارجی بودیم 
و اعتقاد داریم هر چه در اجرای این طرح تعلل شود 
خسارت های جانی و مالی بیشتری به بار خواهد آمد.

اعام آمادگی برای مشارکت 
در طرح های توسعه ای کشورهای عضو سیکا

رئیس جمهور کشورمان در ادامه گفت: ما به عنوان 
کشــوری در تاقــی کریدورهای شــمال– جنوب 

و شــرق– غرب با زیرســاخت های قوی صنعتی و 
تکنولوژیک، نیروی انسانی تحصیل کرده و فرصت های 
بزرگ در بخش انرژی، معدن، توریســم و ترانزیت، 
با آغوش بــاز از حضور و فعالیت تّجار و بازرگانان و 
شرکت های کشورهای عضو این کنفرانس در ایران 
اســتقبال می کنیم. همچنین، تجار، و شرکت های 
صنعتی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی 
ایران، در طرح های توسعه ای کشورهای عضو، آمادگی 

مشارکت دارند. 
وی افزود: پیگیری سیاســت منطقه گرایی فعال 
شامل ایجاد بازار مشترک تجارت، انرژی و توریسم 
و تقویت شــبکه راه های جاده ای و ریلی از ســوی 
کشورهای عضو نیز می تواند موضوع همکاری مشترک 
ما در جهت رشــد اقتصادی و ارتقاء رفاه و کیفیت 

زندگی ملّت های آسیایی باشد.
روحانــی در پایان تاکید کرد: در شــرایط امروز 
جهان، یک کشور به تنهایی قادر به مقابله با چالش ها 
و اســتفاده از فرصت ها نبوده و دســتیابی به سطح 
قابل قبولی از صلح، ثبات و توسعه، نیازمند گسترش 
همــکاری و گفت وگوهای منطقه ای با هدف تقویت 
تفاهم اســت. سیاســت خارجی جمهوری اسامی 
ایران مبتنی بر همکاری، هم افزایی و یافتن راه های 
دســتیابی به منافع مشترک، سود متقابل و در یک 

کلمه، سیاست برد– برد است.
مخالفت ایران و ترکیه با تحریم و یکجانبه گرایی 

در روابط بین الملل
روحانی روز شــنبه همچنین در دیدار »رجب 
طیــب اردوغــان« رئیس جمهــوری ترکیــه در 

حاشیه پنجمین نشست ســران کنفرانس تعامل 
و اعتمادسازی در آسیا )سیکا( گفت: برای توسعه 
و تعمیق روابط ایران و ترکیه طی ســال های اخیر 
گام های ارزنده ای برداشته شــده و این روند باید 
متناسب با ظرفیت ها و فرصت های فراوان، شتاب 

بیشتری بگیرد.
وی همکاری های منطقه ای ایران و ترکیه را موثر، 
موفق و با اهمیت دانست و اظهار داشت: همکاری های 
دو جانبه و ســه جانبه، از جمله با روسیه در حوزه 
مسایل منطقه ای و در روند آستانه، مبارزه با تروریسم 
و فرایند ثبات در سوریه بسیار با اهمیت و در راستای 

تقویت صلح و ثبات منطقه است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در 
این دیدار گفت: مناســبات ایــران و ترکیه در همه 
عرصه ها نزدیک و رو به توســعه بوده و تقویت بیش 
از پیش این روابط در عرصه های دوجانبه و منطقه ای 

برای آنکارا بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: ترکیه مصمم اســت روابط خود را با 
تهران در همه زمینه ها توسعه دهد.روسای جمهوری 
اســامی ایران و ترکیه در ایــن دیدار همچنین بر 
مخالفت خود با هرگونه تحریم و یکجانبه گرایی در 

مناسبات بین المللی تاکید کردند.
همکاری با کشورهای همسایه 

از اصول ثابت سیاست خارجی ایران است
روحانــی همچنین در دیــدار امیرقطر، رایزنی 
دوجانبه و چند جانبه و همکاری بیشــتر را تنها راه 
کاهش اختافات و حل و فصل مشکات منطقه ای 
دانست و گفت: ایران همواره آماده مشارکت در این 

عرصه است.
وی اظهارداشت: جهان اسام نیازمند وحدت و 
یکپارچگی است و دو کشــور بی تردید می توانند با 

همکاری یکدیگر در این عرصه تاش کنند.
روحانی روابط ایران و قطر را برادرانه و دوستانه 
و به نفع مردم منطقه دانســت و گفت: ظرفیت های 
فراوانی برای تقویت بیش از پیش روابط اقتصادی دو 
کشور وجود دارد که باید از این ظرفیت ها در راستای 

منافع دو ملت استفاده کرد.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این 
دیدار گفت: قطر نیز بر این اعتقاد است که حل تمام 
اختافات در منطقه تنها از طریق گفت وگو، همکاری 

جمعی و پیگیری راه های سیاسی امکان پذیر است.
امیر قطــر همچنین اظهارداشــت: دوحه برای 
توسعه روابط خود با تهران در همه حوزه های مورد 

عاقه، آماده است.

سرویس سیاسی ـ
ســخنگوی شــورای نگهبان در واکنش به 
برای  اصاحات  مدعیان  از  برخی  شــرط گذاری 
شــرکت در انتخابات گفت: شورای نگهبان فقط 
انجام وظیفه قانونی اش را دارد و براساس اختیارات 
قانونی اش عمل می کند و نگرانی از این ندارد که 
کسی اعام کند ما در انتخابات شرکت می کنیم یا 
شرکت نمی کنیم. این حرف ها ُقُرم ُقرم  کردن های 
این حرف ها  از  انتخابات  نزدیک  انتخاباتی است. 
این مسائل  بدهکار  می زنند. مردم هم گوششان 
نیست. همیشه از این مسائل داریم. موقع انتخابات 
هم مردم پاسخ روشنی به این اظهارات می دهند.

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان دیروز مانند 
همیشه با طرح ســؤاات و موضوعات مختلف از سوی 
خبرنگاران و پاسخ های عباسعلی کدخدایی برگزار شد. 
وی در این نشست به سؤااتی پیرامون ناکارآمدی قانون 
انتخابات و ضرورت اصاح آن، اختیارات رئیس جمهور، 
ادعــای مضحک تقلــب در انتخابات ســال 88، دیدار 
و گفت وگو با چهره های سیاســی، الکترونیکی شــدن 
انتخابات، شرط گذاری یک جریان سیاسی برای شرکت 
در انتخابات و شکایت شــورای نگهبان از یک نماینده 

مجلس پاسخ داد.
سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای نشست درباره 
ایحه »اصاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« گفت: این ایحه 
اصوا مورد قبول هر دلسوزی هست، قانونی هم که فعا 
داریم، کلیتش با این ایحه تفاوتی نمی کند. تشریفاتی 
در قانون فعلی هست که مجلس محترم آن تشریفات را 
تقریبا به طور مطلق حذف کرد. اعضای محترم شــورای 
نگهبان معتقد بودند که با عنایت به اینکه در ماده واحده، 
مباحث کیفری و مســائل امنیتی از متن مصوبه ای که 
در قالب ایحه از ســوی دولت محترم تقدیم شده بود، 
به طور مطلق حذف شده است، این را خاف موازین شرع 
و مغایر بند 5 اصل سوم قانون اساسی تشخیص دادند. یک 
تبصره ای هم در مجلس به ایحه دولت اضافه شده بود؛ 
»در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده 
یا در دسترس نباشــند، در صورت ابهام در احراز نسب 
متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می باشد و اینکه به 
پدر کسی که تابعیت می گیرد اقامت دائم داده می شود.« 

)تبصــره ۱( در این تبصره هم اعضای محترم شــورای 
نگهبان اطاق اعطای پروانه اقامت به پدر را بدون لحاظ 
مسائل امنیتی، مغایر شرع مقدس و مغایر بند 5 اصل ۳ 
قانون اساسی تشخیص دادند. البته نمایندگان محترمی 
که پیگیر مصوبه بودند، تشریف آوردند، توضیحات ازم 
را خدمتشان ارائه کردیم. ان شاءاه با رفع آن اشکاات، در 
صورتی که مجددا نظرات اعضای شورای نگهبان را تأمین 
کند، این مصوبه هم مراحل نهایی  اش را طی خواهد کرد.

خاصه نظر شورای نگهبان از این قرار است: ۱ـ اطاق 
اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکات 
و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خاف موازین شرع 
و مغایر بند 5 اصل ۳ قانون اساســی شــناخته شد. 2ـ 
اطــاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نســبت به مواردی 
که خوف بروز مشــکات و مسائل امنیتی وجود داشته 
باشــد، خاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل ۳ قانون 

اساسی شناخته شد.
قانون انتخابات کارآمد و منطبق با نیازهای روز نیست

کدخدایی در پاسخ به ســؤالی درباره اصاح قانون 
انتخابات، اظهار داشت: این درد قدیمی ما هست، قانون 
انتخابــات یک قانون کارآمد و منطبق با نیازهای روز ما 
نیســت. تاش هایی هم برای اصاح صورت گرفت که 
متأسفانه به نهایت نرسید. امیدواریم که ان شاءاه اصاح 
قانون انتخابات انجام شود که ما هم بتوانیم بهتر پاسخگو 

باشیم و نظام انتخاباتی ما هم از این مشکاتی که دارد، 
نجات پیدا کند.

خبرنگاری درباره شکایت شورای نگهبان از یکی از 
نمایندگان مجلس پرسید و اینکه آیا این شکایت مغایر 
با اصل 84 قانون اساسی مبنی بر اینکه »هر نماینده در 
برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل 
داخلي و خارجي کشــور اظهارنظر نماید« نیست؟ که 
سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: ایشان نسبت هایی 
دادند، ما به مجلس شکایت کردیم. ایشان افترایی زدند. 
اصل 8۶ می گوید »نماینــدگان مجلس در مقام ایفاي 
وظایف نمایندگي در اظهار نظر و رأي خود کامًا آزادند 
و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار 
کرده اند یا آرایي که در مقام ایفاي وظایف نمایندگي خود 
داده اند تعقیب یا توقیف کرد.« یعنی در بیان نظرات در 
انجام وظایف قانونی شــان. آیا مشتمل بر جرم می شود؟ 
آیا می  تواند مرتکب جرم شــود؟ خبرنگار اینجا ســؤال 
کرد؛ آیا این شــکایت در بررسی صاحیت نمانیده برای 
دوره آینده تأثیر دارد؟ سخنگوی شورای نگهبان گفت: 
بــه هر حال اگر نتواند ثابت کند، حتما تأثیر دارد. چون 

می شود یک دروغ.
همه مسئوان در چارچوب اختیارات قانونی خود 

اقدام کنند کشور گلستان می شود
خبرنگاری هــم درباره اختیــارات رئیس جمهور و 

مباحثی که درباره کم بودن این اختیارات مطرح شده، 
پرســید که کدخدایی پاسخ داد: اختیارات همه نهادها 
در قانون اساسی هست. اگر همه مسئولین در چارچوب 
همان اختیارات اقدام کنند، فکر می کنم کشور گلستان 

خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره شرط گذاری 
یک جریان سیاسی برای حضور در انتخابات هم گفت: 
شــورای نگهبان فقط انجام وظیفه قانونی اش را دارد و 
براساس اختیارات قانونی اش عمل می کند و نگرانی از این 
ندارد که کسی اعام کند ما شرکت می کنیم یا شرکت 
نمی کنیم. ضمن اینکه مردم هم گوششــان بدهکار این 
مسائل نیست. همیشه از این مسائل داریم. این حرف ها 
ُقُرم ُقرم   کردن های انتخاباتی است. نزدیک انتخابات از این 
حرف ها می زنند. موقع انتخابات هم مردم پاسخ روشنی 

به این اظهارات می دهند.
تقدیر از پاسداشت زبان فارسی توسط شورای نگهبان

کدخدایی در پاسخ به این سؤال که اقدام شورای 
نگهبان در زمینه مصوباتی که در آن واژه های غیرفارسی 
به کار برده شــده، چیست، اظهار داشت: در مصوباتی 
کــه برای مــا می آید، اگر واژه هایی باشــد که معادل 
فارســی دارد و مجلس در مصوبه واژه فارسی را به  کار 
نبرده باشد، مغایرتش با اصل ۱5 اعام می شود. برخی 
از آقایان سیاســی هم متنی را برای شــورای نگهبان 
فرستادند و از پاسداشت زبان فارسی توسط این شورا 

تشکر کردند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که 
توصیه تان به افرادی که اخیرا ادعای تقلب در انتخابات 
88 را داشــته اند، چیست، گفت: به هر حال مملکت ما 
یک مملکت آزادی اســت، هر کسی هر روز یک حرفی 
می زند، خیلی هم ظاهرا معیار مشــخصی ندارد که این 
حر ف ها توهین یا افترا باشــد. آنچه که مســلم اســت، 
انتخابات ســال 88 انتخابات سالمی بود، اعام نظر هم 
شد، اگر هم گاهی اوقات ما مطالبی را منتشر می کنیم، 
فقط جهت تقویت این مســئله و آگاه سازی مردم است، 
بنابراین خیلی توجهی به این اظهارات نداریم که برخی 
افراد گاه و بیگاه مطرح می کنند. کدخدایی در پاسخ به 
خبرنــگار دیگری در همین موضوع، تصریح کرد: خیلی 
مایل نیســتم درخصوص اظهارت ایشان صحبت کنم. 

خیلی هم اهمیتی برای ما ندارد.

روحانی در اجاس سیکا:

ایران به صورت یکطرفه نمی تواند در برجام باقی بماند

کدخدایی در نشست خبری:

مردم با حضور در پای صندوق های رأی
پاسخ شرط گذاران را می دهند

سردار وحیدی:

شکست رژیم صهیونیستی در دوران آیت اه خامنه ای رقم خورد

زاده
شیخ 

لی 
مدع

 مح
س:

عک



اقتصادی
صفحه 4

یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ 
۱۲ شوال ۱44۰ -شماره ۲۲۲۰۹

قیمت )به تومان(نوع سکه
4.676.000سکه تمام طرح جدید
4.549.000سکه تمام طرح قدیم

2.457.000نیم سکه
1.668.000ربع سکه
999.000گرمی

428.500هرگرم طای 18 عیار
نوع ارز

12.940دار
14.846یورو
17.069پوند

2.297لیر ترکیه
3.690درهم امارات

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف
39.681.00050.900.000پراید 1111
37.381.00045.000.000پراید 2131
40.213.00045.300.000پراید 3151
127.000.000182.000.000چانگان4
42.743.00054.200.000تیبا صندوق دار5
55.943.00060.000.000ساینا دنده ای6
63.158.00080.700.000پژو 7405
8SLX 67.888.00085.600.000پژو
65.578.00082.200.000پژو 405 دوگانه سوز9
78.338.000102.000.000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کاس 1113
67.283.00085.000.000پژو 206 تیپ 122
79.418.000109.000.000پژو 206 تیپ 135
80.754.000108.000.000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66.770.00086.000.000سمند ال ایکس
16EF7 89.000.000-سمند
92.500.000-سمند دوگانه سوز کاس 1716
113.000.000-دنا18
--تندر پاس دنده19
96.730.000132.000.000پژو 207 دنده ای20
273.000.000413.000.000مزدا213
22H30  75.000.000130.000.000
103.100.000161.000.000استپ وی23
170.000.000-  207 اتوماتیک24
114.994.000327.000.000پژو252008
67.440.00081.000.000رانا26

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت خودرو های داخلی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان تهران گفت: هیچ نهاد و بانکی 
نمی تواند واحد هــای تولیدی را به دلیل 

بدهی و مشکات مالی تعطیل کند. 
صابر پرنیان در یک برنامه تلویزیونی اظهار 
داشت: شــرایط به وجود آمده بر اثر تحریم ها 
فرصت بسیار مناسبی برای تولید داخلی است 

و باید از آن خوب استفاده کرد.  
وی ادامه داد: تولیدکننده ها در حال افزایش 
ظرفیت تولید هستند. حفظ اشتغال و در مرحله 
بعدی ایجاد اشتغال جدید در دستور کار واحد ها 
قــرار دارد. طبق قانون واحدی که در حال کار 
است نباید به هیچ بهانه ای از سوی نهادی ملزم 

به تعطیلی شود.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان تهران با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولیــد گفت: هیچ واحد تولیدی 
به علت چک برگشتی تعطیل نمی شود و هیچ 
نهاد و بانکی نمی توانــد واحد های تولیدی را 
به دلیل بدهی و مشــکات مالی تعطیل کند. 
این مصوبه ســتاد در حکم قانون است و ستاد 
رفع تحریم و موانع تولید و ســازمان صنعت و 
اســتانداری ها برای مساعدت به محض اطاع 

وارد مذاکره می شوند.  
پرنیان افزود: همه مشکل تولید، تنها کمبود 
نقدینگی نیست بسیاری از واحد ها مشکل مالی 
ندارند بلکه قوانین مزاحم و بروکراســی اداری 

پیچیده از موانع تولید است. 

 برای رونق تولید باید فضای کان کسب و 
کار را بهبود ببخشیم و جهت گیری کان اقتصاد 
به ســمت تولید داخل باشد در این راستا باید 
همه قوا کمک کنند و همه مسئوان در کنار 

تولیدکنندگان باشند.
به گزارش فــارس ،همچنین عضو هیئت 
مدیره یک شــهرک صنعتی نیز درباره موانع 
تولید گفت: واحد های تولید نرخ تســهیات 
باایــی پرداخــت می کنند و آســتانه تحمل 
بانک ها در برخورد با واحد های تولیدی کوچک 

و متوسط بسیار پایین است.
نوده فراهانی ادامه داد: بانک ها دستورالعمل ها 
و بخشنامه های بانک مرکزی را دور می زنند به 
طور مثال در بحث وثایق درصدی از تسهیات 

را به عنوان تضمین نگه می دارند یا به ســمت 
وثیقه ملکی در شــهر ها رفته انــد چراکه این 
 نظــر را دارند کــه واحد هــای صنعتی حتما 

زمین می خورند.
وی با اشاره به سخت گیری بانک ها تصریح 
کرد: نگاه بانک ها به واحد های تولیدی کوچک 

و متوسط باید تغییر کند.
این فعال صنعتی ادامه داد: در حال حاضر 
تولیداتی در کشــور داریم که در رده های دو و 

سه جهانی قرار دارند.
 مردم باید بدانند که تولیداتمان، ارزش های 
ملی محســوب می شــوند و در این شــرایط 
تولیدکنندگان، ســربازان کشور هستند و باید 

از آنها حمایت شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران:

بانک ها نباید واحدهای تولیدی را به دلیل بدهی تعطیل کنند

تسلیت
اوست پایدار

جناب آقای محمدحسین شایسته نیا
در غم از دست دادن مادر عزیزتان به سوگ نشستن، صبری 
می  خواهد عظیم. می دانیم داغی که بر دلتان نشسته به همین 
راحتی ها تحمل نمی شــود. تنها می توانیــم از خداوند برایتان 
صبری عظیم طلب کنیم و امیدواریم وسعت صبرتان به اندازه 

دریای غمتان باشد.
روحش شاد و یادش گرامی

کارکنان و کارمندان دفتر سرپرستی کیهان در فارس

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عدم بازگشت ارز های صادراتی، 
کشور را با مشکل تأمین کاا های اساسی مواجه می کند، گفت: مسئولیت 

عدم بازگشت ارز های حاصل از صادرات بر عهده مقامات دولتی است.
جعفر قادری، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آمار های ارائه 
شده در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: مسئولیت عدم بازگشت 
ارز های حاصل از صادرات بر عهده مقامات دولتی اســت و زمان آن رســیده تا 
دولت، کنترل و مراقبت های ارزی را جدی در این باره انجام داده و اجازه خروج 
ســرمایه و عدم بازگشــت ارز حاصل از صادرات را ندهد، چراکه در صورت عدم 
بازگشت ارز های صادراتی، کشور برای تأمین کاا های اساسی با مشکات جدی 

مواجه خواهد شد.
وی بــا انتقاد از روش صادرات ریالی افزود: اصطاح صادرات ریالی بی معنی 
اســت و می توان آن را مصداق خروج ارز و سرمایه از کشور قلمداد کرد؛ افرادی 
کــه کاا ی خود را به عراق و افغانســتان صادر می کنند بایــد در مقابل آن ارز 

خارجی دریافت کنند.
 نماینده ادوار گذشته مجلس با اشاره به عدم سودمندی این نوع از صادرات 
ادامه داد: دلیلی برای عدم دریافت ارز خارجی وجود ندارد و عدم بازگشــت ارز 
حاصل از صــادرات، هرگونه خروج کاا از کشــور را بی معنی می کند. در واقع 
می توان گفت که تنها نتیجه اجرای این روش، »کمبود کاا برای مصرف کننده 

داخلی« و »عدم دریافت ارز خارجی« است و سودی برای اقتصاد کشور ندارد.
قادری با بیان اینکه صادرات ریالی یک حربه برای کسانی است که به دنبال 
خارج کردن سرمایه های خود از کشور هستند، گفت: مایه تأسف است که روش 
صادراتی در کشور اعمال می شود و نتیجه آن مشکات متنوع برای اقتصاد کشور 
و مردم است. در شرایط محدودیت منابع ارزی، دولت باید به سمتی حرکت کند 

که حداکثر ارز صادراتی به کشور بازگردانده شود.
وی با اشاره به هدر رفتن یارانه های بخش تولید، تأکید کرد: نباید به هر قیمتی 
صادرات انجام داد؛ صادرات کاا هایی که از ارز یارانه ای اســتفاده کرده اند، نوعی 
هدررفت منابع کشور است. صادرات برای کاا هایی توجیه اقتصادی دارد که از 
ارز دولتی استفاده نکنند و در نهایت منجر به ورود ارز خارجی به کشور شوند.

این کارشــناس اقتصادی با رد ادعای موافقان صادرات ریالی مبنی بر اینکه 
اجرای این روش موجب تقویت پول ملی کشور می شود، افزود: این موضوع صحت 
ندارد و در اصل بهانه اســت؛ ارز های حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و 
پاسخگوی نیاز های اساسی مردم باشد؛ همچنین باقی مانده ارز حاصل از صادرات 

می تواند جهت کنترل بازار آزاد و نرخ ارز استفاده شود.
قادری با تأکید بر لزوم برخورد با متخلفان ارزی خاطرنشان کرد: اجرای روش 
نادرســت صادرات ریالی، فرصتی برای افراد ایجاد کرد تا ســرمایه ها را از کشور 
خارج کنند، اما به طور حتم باید مقابل این حق کشی و خروج سرمایه گرفته شود.
 بر اساس این گزارش، طبق آخرین آماری که کنفدراسیون صادراتی مطرح 
می کند، فعا معافیت صادرات ریالی از تعهد ارزی تنها برای کسانی که تا پایان 
۱۶ مرداد ســال ۹۷ کاای خود را به صورت ریالی فروخته اند، اعمال می شــود 
و بعد از آن صادرات ریالی تا حدودی در گردابی عجیب گرفتار شــده اســت و 
صادرکنندگان یا باید کاای خود را به صورت رسمی و ارزی بفروشند یا فکری 

به حال خروج داان ارزی از چرخه اقتصادی کنند.
رقمی بالغ بر هشت  تا ۱۱ میلیارد دار این صادرات به صورت منابع ارزی 
رسما  از ایران خارج و به کشور بازنگشته است. حال باید دید که مسئوان بانک 
مرکزی برای جبران خأ صادرات ریالی مطرح شــده از جانب مسئوان بانکی و 
نمایندگان مجلس چه تدابیری خواهند اندیشید، چرا که این نوع صادرات عاوه بر 
محدودسازی فروش اقام تولیدی داخل، هیچ سودی جز افزایش تعداد داان و 

سفته بازان ارز نخواهد داشت.

یک کارشناس: 
 عدم بازگشت ارز های صادراتی
 کشور را با مشکل مواجه می کند

معاون وزیر صنعت:

۱۲ هزار واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند

درحالی که یک ماه از تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در 
مجلس و بحث ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو 
می گذرد هنوز این طرح به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده 

و وضعیت بازار و قیمت خودرو هم باتکلیف تر از گذشته است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، اواخر اردیبهشت ماه امسال مجلس 
شــورای اســامی با مصوبه ای پای شــورای رقابت را به قیمت گذاری 
خودرو باز کرد. براســاس یکی از ماده های طرح ساماندهی بازار خودرو، 
نمایندگان مجلس مصوب کردند شورای رقابت به صورت قانونی مرجع 

قیمت گذاری خودرو باشد.
همین موضوع عاملی شــد تا نقل و قول های مختلفی در مورد ورود 
دوباره شــورای رقابت به قیمت گذاری خودرو مطرح شود. از یک طرف 
وزارت صنعت همچنان مصّر به تعیین دستورالعمل قیمت خودرو براساس 
چارچوب های گذشته اســت، و در همین راستا مقیمی معاونت صنایع 
وزارت صنعت اعام کرده »در چارچوب سیاست های دولت، تدوین و اباغ 
دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بافاصله از طریق سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار داده ایم که پس از 
طرح در کمیته خودرو، حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب 
نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت گذاری قرار خواهد گرفت«. سعید 
زرندی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت هم به خبرگزاری فارس گفته 
است: »تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو یکی از اختیارات سازمان 

حمایت است و تا اباغ قانون جدید در این سازمان انجام خواهد شد«.
از طرف دیگر شیوا رئیس  شورای رقابت هم مصوبه مجلس را دارای 
ابهامات می داند و معتقد است اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل 
قیمت گذاری خودروها را اعام کند دیگر ارســال قیمت محاسبه شــده 
خودروســازان چه الزامــی دارد؟ اگر قیمت های اعامی شــرکت های 
خودروســاز با معیارهای شــورای رقابت مطابقت نداشــته باشد ما چه 

وظیفه ای داریم؟
شــیوا با اعام اینکه این بند از طرح ساماندهی بازار خودرو در مورد 
شــورای رقابت و قیمت خودرو مبهم است، تصریح کرد: البته به صورت 
کلی ما احتیاجی به مصوبه مجلس نداشتیم زیرا براساس ماده 58 اصل 
44 قانون اساسی، شــورای رقابت باید در بازارهای انحصاری ورود پیدا 
کرده و دســتورالعمل قیمت گذاری هــا را تعیین کند به این ترتیب این 
وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی تواند خاف قانون عمل کند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر یک ماه از مصوبه مجلس می گذرد 
و هنوز طرح ساماندهی بازار خودرو به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده 
است. عاوه بر این وضعیت بازار قیمت خودرو هم باتکلیف تر از گذشته 
اســت و هنوز هیچ مدیریت قیمتی در خودروها اعمال نمی شود. به نظر 
می رسد مسئوان باید با بررسی هزینه های تولید، تصمیم نهایی را برای 
قیمت خودروها بگیرند تا در ادامه آن با افزایش عرضه خودرو، ثبات به 

بازار برگردد.

با وجود گذشت یک ماه از مصوبه مجلس
شورای رقابت هنوز به قیمت گذاری خودرو 

بازنگشته است

 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر 
صنعت اعام کرد برنامه تولید فواد برای 

سال جاری ۳۰ میلیون تن می باشد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر سرقینی 
با اعام اینکه سال گذشته ۲5 میلیون تن فواد 
در کشــور تولید شد و برنامه تولید فواد برای 
ســال جاری نیز ۳۰ میلیون تن است، اظهار 
داشت: ایران با تولید ۲5 میلیون تن فواد در 
سال گذشته توانســت دو کشور را پشت سر 
بگذارد به طوری که امروز در تولید فواد رتبه 

دهم جهانی را دارد.
وی افزود: کشور رتبه تک رقمی تولید فواد 
را با توجه بــه برنامه ریزی های صورت گرفته 
حداکثر تا دو ســال آینده تجربه خواهد کرد. 
به طورکلی در چشــم انداز ۲۰ ساله کشور 55 
میلیون تن ظرفیت برای فواد منظور شده است 
یعنی در سال ۱4۰4 باید به ظرفیت تولید 55 

میلیون تن فواد در ایران رسید. 
معاون امور معــادن و صنایع معدنی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه مزبور در 
سرلوحه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار 
گرفت و از ســال ۱۳۹۲ به شدت این موضوع 
تعقیب شد به گونه ای که ظرفیت ۱8 میلیون 
تنی تولید فواد کشــور در شش سال قبل با 
راه اندازی طرح های مختلف امروز به ۳5 میلیون 

تن در سال رسیده است.
سرقینی اضافه کرد: طرح های بسیاری طی 
این شــش سال در کشور راه افتاد و امروز ۳5 
میلیون تن ظرفیت تولید فواد در کشور وجود 
دارد. مصرف فواد با توجه به رکود ســاخت و 
ساز در داخل طی چند سال گذشته به حداقل 

رسیده است.
وی ادامــه داد: مصرف فواد هم اکنون در 
کشــور ۱4 تا ۱5 میلیون تن بیشــتر نیست 

معنی حرف اینکه اگــر ۳۰ میلیون تن فواد 
در ایران تولید شــود باید ۱5 میلیون تن روی 
ریــل صادرات قــرار گیرد در حالی که ســال 
 گذشته 8,5 میلیون تن فواد از مملکت صادر

 شده است.
 چالش اصلی صنعت فواد ایران در شرایط 
حاضر پیدا کردن بازارهای صادراتی اســت که 
باید در این مسیر تاش های مضاعفی صورت 

گیرد.
در همیــن زمینــه، خــداداد غریب پور، 
رئیس  هیئت عامل ســازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( اظهار 
داشــت: ایمیدرو در بیــش از 4۰۰ محدوده 
اکتشافی مشــغول به فعالیت بوده که حاصل 
آن تاکنون، صدور 4۰ پروانه اکتشافی برای آن 

مناطق بوده است. 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

وی افــزود: در ایــن 4۰ پروانه، وارد فاز نهایی 
اکتشــاف شده ایم که به معنای ورود به بخش 
عمومی و تفصیلی اســت. توسعه فعالیت های 
اکتشــافی ایمیدرو در ســال های گذشــته، 
نویدبخش کشــف ذخایر جدیــد برای تأمین 
خــوراک کارخانه های فــرآوری و در نهایت 
برنامه های توســعه ای حــوزه معدن و صنایع 

معدنی شده است. 
رئیس  هیئــت عامل ایمیدرو با اشــاره به 
تاکید  اکتشاف،  بخش  برنامه های ایمیدرو در 
کرد: یکــی از اهدافی که همزمــان پیگیری 
می کنیم توانمندســازی بخــش خصوصی در 
حوزه مشــاوره و پیمانکاری است که این امر 
نیز به تقویت برنامه های اکتشافی می انجامد. 

جلســات متعددی با بخــش خصوصی از 
جمله مشاوران و پیمانکاران با هدف به روزآوری 

تجهیزات و امکانات برگزار می شود. 

یک مسئول دولتی: 

 امسال۳۰ میلیون تن فواد در کشور 
تولید می شود

رئیس  خانه صنعت تهران گفت: امــروز برخی از واحدهای 
تولیدی که 18 قطعه خود را از محل واردات تأمین می کردند این 

رقم را به 1۰ قطعه رسانده اند. 
سید محمدرضا مرتضوی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به 
اینکه در حال حاضر با بروز مشکات در اقتصاد کشور واحدهای تولیدی که 
درصد ساخت داخل باایی دارند وضعیت بهتری پیدا کرده اند، اظهار داشت: 
هر چقدر وابســتگی واحدهای تولیدی به مواد اولیه وارداتی کمتر باشد 
به همان میزان آنها عملکرد مناسب تری را در سطح بازار خواهند داشت.
وی با بیان اینکه همچنان مشکات نقل و انتقال ارز برای واحدهای 
تولیدی که مواد اولیه خود را از محل واردات تأمین می کند وجود دارد، 
افزود: اگر در شــرایط فعلی واحدهای تولیدی تمرکز خود را به افزایش 
ســاخت داخل و کنترل کیفیت محصوات خود قرار دهند، به طور حتم 

سهم آنها در بازار افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت تهران با اعام اینکه هنوز افزایش 
قیمت محصوات پتروشیمی با عامت سؤال های بسیاری از تولیدکنندگان 
روبه رو است، گفت: چه دلیلی برای گران شدن مداوم محصوات پتروشیمی 
هســت؟ امروز تولیدکنندگان نیازمند تأمین مواد اولیه از داخل کشــور 
هستند و از طرف دیگر نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه گران ندارند.
مرتضوی با بیان اینکه خوشــبختانه آن دســته از واحدهای تولیدی 
که ســاخت داخل باایی دارند از فروش نســیه به فروش نقدی گرایش 
پیدا کرده اند، اضافه کرد: پیش از این فروش ها به صورت ســه ماهه بود 
امــا این واحدهای تولیدی به صورت یک ماهه نیز محصوات خود را به 

فروش می رسانند.
وی بــا اعام اینکه واحدهای تولیدی هنوز در باتکلیفی قرار دارند، 
بیان کرد: سرمایه در گردش واحدها بسیار اندک شده و منابع جدیدی در 
اختیار واحدهای تولید قرار نمی گیرد عاوه بر این خط اعتباری شرکت ها 
هم به روز نشــده همین موضوع عامل شده تا سرعت توسعه فعالیت ها و 

حتی تولید محصول در سطح واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند.
به اعتقاد رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت تهران، دولت در شرایط 
فعلی می تواند با الزام خرید محصوات ســاخت داخل کمک بسزایی به 
تولیدکنندگان کشور کند. امروز برخی از واحدهای تولیدی که ۱8 قطعه 
خود را از محل واردات تأمین می کردند این رقم را به ۱۰ قطعه رسانده اند.

مرتضوی اضافه کرد: با ارتقا سطح ساخت داخل می توان از تأثیرهای 
منفی فشــارهای بین المللی و تحریم های خارجی بر ضد تولید کاســت 
عاوه بر این دولت می تواند با افزایش پروژه های عمرانی فضا را برای فروش 

محصوات داخلی فراهم آورد.

وزارت امــور اقتصادی و دارایــی اعام کرد:  
ضریب جینی در ســال ۹۷ با رشد ۳.۱ درصدی 
نسبت به ســال قبل خود مواجه بود و این روند 

افزایشی امسال نیز ادامه خواهد یافت.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در بسته رونق تولید برای سال 
۹8 به عوامل متعدد و مشکات پیش روی رونق 
تولید و رشد اقتصادی اشاره کرده است. در بخش 
کاهش رفاه مردم و افزایش نابرابری آمده اســت: 
عوامل اقتصاد کان مانند رشد اقتصادی تورم و 
بیکاری در حوزه نظر و حســب مطالعات تجربی 
می توانند باعث افزایش نابرابری در جامعه باشند 
به طور مشخص افزایش بیکاری و تورم به عنوان 

عواملی برای تشدید نابرابری معرفی می شوند.
در عین حال عاوه بر متغیرهای کان اقتصادی 

خصوصیات فردی و اجتماعی خانوارها نیز می تواند 
بر نابرابری موثر باشد. بررسی روند ضریب جینی به 
عنوان مهم ترین شاخص نابرابری بیانگر آن است 
که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ این شاخص افزایش 
یافت سپس در سال ۱۳۹4 با کاهش مواجه شده 

و در سال ۹5 افزایش یافته است.
این ضریب در ســال ۹۶ نسبت به سال قبل 
با اندکی بهبود مواجه شــده است به گونه ای که 
از ۰,4۰45 در سال ۹5 به ۰,4۰۰8 در سال ۹۶ 
رسیده است. براساس پیش بینی های صورت گرفته 
و ضریب جینی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل با 
۳,۱ درصد رشد معادل ۰,4۱۳۱ خواهد شد و این 
روند افزایشی در سال ۹8 نیز ادامه خواهد یافت.

گفتنی اســت، »ضریب جینی« شــاخصی 
اقتصادی برای محاســبه توزیع ثروت در میان 

مردم به شــمار می رود؛ باا بودن این ضریب در 
یک کشور معمواً به عنوان شاخصی از باا بودن 
اختاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور 
در نظر گرفته می شود، هرچقدر این شاخص به 
عدد یک نزدیک تر باشد، نشان دهنده بیشتر بودن 

نابرابری می باشد. 
همچنین براساس آمارهای مرکز آمار، شاخص 
ضریب جینی در سال ۱۳۹5 معادل ۰,۳۹ بوده 
و تا پایان سال ۹۶ به ۰,۳۹8۱ افزایش یافته بود. 
متاســفانه در طول پنج سال قبل از آن هم، این 
شاخص به طور مداوم بدتر شده، چنانچه آمارهای 
مرکز آمار نشان می دهد از سال ۹۲ تا ۹5، ضریب 
جینی به ترتیب ۰,۳۶5، ۰,۳۷8، ۰,۳85 و ۰,۳۹۰ 

بوده است!
ازم به ذکر اســت در سال ۱۳۹۰ و ۹۱ هم 

که سال های قبل از روی کار آمدن دولت کنونی 
محســوب می شود، ضریب جینی کمتر از میزان 
کنونی بوده و بر همین اساس می توان گفت: در 
سال ۱۳۹۷ بدترین شکاف طبقاتی در دهه ۱۳۹۰ 

به ثبت رسیده است. 
متاسفانه در طول شش ســالی که از دولت 
روحانی گذشــته و شکاف طبقاتی سال به سال 
افزایش یافته، شــاهد هیچ گونه موضع گیری از 
سوی رئیس جمهور و یا دولتمردان در این زمینه 
نبوده ایم. افزایش شــکاف طبقاتی در این دوره 
در شــرایطی رخ داده که در دولت قبلی )ســال 
۱۳84 تا ۱۳۹۱( شــاهد پاییــن آمدن ضریب 
جینــی از ۰,4۲4 به ۰,۳۶5 رســیده بودیم که 
 در نوع خود کاهش محســوس و چشــمگیری

 محسوب می شود.

رئیس  خانه صنعت تهران خبر داد 
کاهش وابستگی واحدهای تولیدی 

به مواد اولیه خارجی

آمارهای وزارت اقتصاد نشان داد

افزایش ۳ درصدی شکاف طبقاتی در سال ۹۷

سازمان بسیج سازندگی در چهلمین سالروز تاسیس جهاد سازندگی با 
انتشار اطاعیه ای تاکید کرد راه پر افتخار جهاد سازندگی را ادامه می دهیم.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی بسیج سازندگی؛ در این بیانیه آمده است: تاریخ 
گواه آن اســت که کمتر از 4 ماه از طلیعه فجر انقاب اســامی نگذشته بود که 
نهاد خود جوش مردمی ، اصیل و مستقل جهاد سازندگی به فرمان بنیانگذار کبیر 
انقاب اســامی با اراده الهی برای رفع محرومیت ها و ترمیم خرابی های گسترده 

بجا مانده نظام طاغوت تشکیل گردید.
حضــور بی ریا، خالصانه و فداکارانه جهادگران عرصه محرومیت زدایی در آن 
نهاد مقدس برگ زرینی در تاریخ پرشــکوه انقاب اسامی رقم زده است که بعد 
از گذشــت چهار دهه هنوز هم طعم شــیرین آن خدمات ارزنده و گسترده جهاد 
سازندگی در کام مردم عزیز ایران اسامی باقی است. بی شک مجاهدت های هزاران 
جهادگر مخلص در بدو انقاب جایی که سال ها خرابی و ویرانی به جای گذاشته 
را باید کنار می زدند و روحیه و نشــاط انقاب را در دل محرومین و مستضعفین 
می کاشتند و در جنگ تحمیلی نیز اگر نبود تاش هزاران جهادگر در قالب سنگر 
سازان بی سنگر این پیروزی شکوهمند با این اقتدار شاید به دست نمی آمد. دلیل 
این مدعا تقدیم بیش از ۳ هزار شــهید جهادگر بعنوان سنگر سازان بی سنگر در 

هشت سال دفاع مقدس و سایر عرصه های جهاد سازندگی است.
در این بیانیه اشاره شده است که؛ اینک که در آستانه ۲۷ ام خرداد قرار داریم بر 
خود فرض می دانیم چهلمین سالروز تاسیس آن نهاد مقدس را به همه پیشکسوتان 
عرصه جهاد ملت شــریف تبریک عرض نمائیم و اعام می داریم پس از ادغام آن 
نهاد خدمت رسان با وزارت کشاورزی در سال ۷۹؛ سازمان بسیج سازندگی که به 
تدبیر حکیمانه مقام عظمای وایت و با تکیه بر حضور جوانان داوطلب جهادگر و 
مشارکت خیرین دریا دل و مردم عزیز تشکیل و راه اندازی شده است، ادامه دهنده 
راه پر افتخار آن نهاد عظیم جهاد سازندگی می باشد و ایمان داریم با توفیقات الهی 
و هدایت های روشنگرانه رهبر فرزانه انقاب اسامی این مسیر پر برکت تا تحقق 

کامل آرمان های جهاد سازندگی ادامه خواهد داشت.
گفتنی اســت ،پس از ادغام نهاد جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی در سال 

۷۹؛ سازمان بسیج سازندگی به تدبیر رهبر معظم انقاب تشکیل شد.

سازمان بسیج سازندگی: 
راه جهاد سازندگی را با افتخار ادامه می دهیم

معاون نظارت بر بورس سازمان بورس و 
اوراق بهادار تایید کرد که گزارش های مالی 
برخی شــرکت های بورسی فاقد کیفیت 

ازم است. 
حســن امیری در نشســت خبری دیروز 
خود و در پاسخ به ســؤال خبرنگار اقتصادی 
کیهان مبنی بر اینکه برخی شرکتهای بورسی 
گزارش هــای مالی خود را منتشــر نمی کنند 
گفت: یکی از تکالیف شرکتهای بورسی انتشار 
اطاعات است واعضای هیئت مدیره و کسانی که 
اطاعات را تهیه می کنند، باید مسئولیت های 

خود را به طور کامل بدانند.
امیری با بیان اینکه شــرکت ها به صورت 
سه ماهه و شش ماهه اطاعات خود را منتشر 
می کنند، خاطرنشــان کرد: اگر شرکت ها طی 
دوره ذکر شــده اطاعات خود را ارائه ندهند، 
برای آنها پرونده تخلفاتی تشــکیل می شــود 
و به خاطــر همین ســختگیری هایی که در 
ارائه اطاعات انجام شــده تأخیر در عدم ارائه 

اطاعات از 5۰ روز به 4 روز کاهش پیدا کرده 
و رشــد خوبی در زمینه شفافیت اطاعات در 

کشور داشتیم. 
همچنیــن بین کشــورهای منطقه، جزو 
کشــورهایی هســتیم که اطاعات شرکت ها 
 بــه صــورت شــفاف و ۱۲ بــار در ســال 

ارائه می شود.
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در عین 
حال گفت: برخی از شرکت ها اطاعاتی را که 
ارائه می دهند به موقع اســت، اما کیفیت ازم 
را ندارد به همین دلیل امســال سال افزایش 
کیفیت اطاعات اســت برای اینکه ما بتوانیم 
اعتماد مردم را بیشتر کنیم؛ ضمن اینکه ما به 
عنوان سیاستگذار، وظیفه داریم که در راستای 
شفافیت اطاعات اقدامات ازم را انجام دهیم 
و شرکت ها باید در این راستا اطاعات خود را 

به بازار عرضه کنند.
وی در پاسخ به ســؤال خبرنگار ما درباره 
افزایش قیمت شــرکت های زیان ده بورســی 

نظیر ایران خودرو اظهار داشــت: اینکه مردم 
ســهام این شــرکت های زیان ده را بخرند یا 
خیر بــه عهده خود آنان اســت، زیرا خرید و 
فروش ســهام صرفاً بنا به سودآوری شرکت ها 
 نیســت بلکه بــه ارزش ذاتی شــرکت ها نیز

 توجه می شود.
امیری همچنین درباره سؤال دیگر خبرنگار 
کیهان درخصوص تاثیر اظهارات ترامپ بر بازار 
ســرمایه توضیح داد: هوشمندی ازم در بازار 
سهام نسبت به اخبار سیاسی وجود دارد و ما 
در طی چند ماه گذشته همواره شاخص مثبتی 
را در بازار داشــتیم، چون مسئوان ما در سال 
جاری به دنبال رونق تولید هســتند و اگر این 
امر تحقق پیدا کند شاخص در بازار مثبت باقی 

خواهد ماند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
درخصوص برگزاری لیگ ستارگان بورس نیز 
خاطرنشــان کرد: گسترش عمق بازار سرمایه 
در سطوح دانشگاهی از اهداف اصلی برگزاری 

این لیگ محسوب می شود و این در حالی است 
که با توجه به اینکه این لیگ امسال به صورت 
بین المللی برگزار می شود، تاکنون چند گروه از 
کشورهایی همچون عراق، سوریه و عمان برای 

حضور ثبت نام کرده اند.
امیری با بیان اینکه لیگ ستارگان بورس از 
۱5تیرماه تا ۳۰مردادماه امسال برگزار خواهد 
شد، افزود: در این دوره از لیگ ستارگان بورس 
به هر گــروه ۲۰ میلیون تومــان اعتبار اعطا 
می شود و شــرکت کنندگان در صورت بیش 
از ۱5 درصد زیان از لیگ خارج می شــوند اما 
در صورت کسب سود، گروه ها سود را دریافت 
می کنند؛ اما به هر حال گسترش مفاهیم نوین 
بازار سرمایه مانند ابزارهای جدید و چکش کاری 
دستورالعمل های جدید نیز از دیگر مقاصد مهم 

برگزاری این لیگ محسوب می شوند.
وی خاطرنشــان کرد: در این دوره از لیگ 
ستارگان رشــته های دانشگاهی غیرمرتبط با 

بورس نیز اجازه حضور دارند.

معاون سازمان بورس در پاسخ به کیهان:

گزارش های مالی برخی شرکت های بورسی فاقدکیفیت ازم است

معاون وزیر صنعت با اشاره به مشکل 
نقدینگی صنایع کشــور، اظهار کرد: 12 
هزار واحد صنعتی بــا ظرفیت ۳۰ تا 5۰ 

درصد فعال هستند.
ســعید زرندی با اشــاره به مشکل تامین 
نقدینگی برای واحدهــای تولیدی، گفت: در 
حال حاضــر برخی واحدهــای صنعتی راکد 
هستند که از مردم می خواهیم به جای ایجاد 
واحدهــای جدید، برای فعال کردن واحدهای 

راکد سرمایه گذاری کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۰ 
هزار واحد صنعتی در کشور داریم، اعام کرد: 
۱۲ هــزار واحد با ظرفیــت ۳۰ تا 5۰ درصد 

فعال هستند.
معــاون وزیر صنعــت با بیــان اینکه در 
کشــور با پارادوکس نقدینگی روبرو هستیم، 
اظهار داشــت: حجم نقدینگــی نزد مردم باا 
اســت و در مقابل، در بخــش تولید با کمبود 
 نقدینگی مواجه هستیم که این پارادوکس را 

باید برطرف کنیم. 
زرندی افزود: شــرکت های بزرگ صنعتی 
باید برای تامین نیاز مالی خود به ســمت بازار 

سرمایه حرکت کنند.
وی ادامه داد: تحریم ها اثر کوتاه مدت منفی 

بر بخش تولید داشت ولی این اثر دائمی نیست 
و پس از گذشــت یک دوره، اثر منفی تا حدی 

کم شده است. 
به گفته این مسئول، سهم نقدینگی بخش 
تولید در کل تســهیات بانکی در سال ۹۷ با 
کاهش روبرو بوده به طوری که این ســهم از 
۳۱ درصد در سال ۹۲ به ۲۷ درصد در شرایط 

فعلی رسیده است.

زرندی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن 
بر قیمت تمام شده تولید صنعت، عنوان کرد: 
هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز،  هزینه کاای 
تولیدی را 8۹,5 درصــد افزایش می دهد، به 
همین دلیل مدیریت نرخ ارز از اهمیت ویژه ای 

در رونق تولید برخوردار است.
وی کمبود نقدینگــی واحدهای تولیدی، 
بی ثباتی سیاســت ها و تغییرات نرخ ارز، بیمه 

تامین اجتماعی،  افزایش هزینه های مباداتی، 
مالیات و گمرک را از جمله دغدغه های وزارت 
صنعت برای حمایت از بخش تولید عنوان کرد.
به گزارش فارس، معاون وزیر صنعت با اشاره 
به تعیین ۳5 پروژه برای بهبود وضعیت تولید، 
گفت: بهبود فضای کسب و کار،  تأمین مالی و 
توسعه سرمایه گذاری،  توسعه معادن و صنایع 
معدنی و همچنین توســعه و تعمیق ساخت 
داخل از جمله محورهای تعیین شــده در این 

زمینه است. 
زرندی در ادامه با بیان اینکه از 4۲ میلیارد 
دار واردات انجام شده در سال گذشته، حدود 
۳5 میلیارد دار بــه واردات کااهای صنعتی 
اختصاص داشته است، تأکید کرد: در 55 ردیف 
کد تعرفه ای حــدود ۱۲ میلیارد دار واردات 

صورت می گیرد.
وی افزود: پروژه توســعه صنایع دریایی و 
توسعه ناوگان ریلی مدنظر وزارت صنعت است 
و در این زمینه برنامه ریزی برای تولید ۱۳ هزار 

و ۱۰۰ واگن در سال ۹8 مدنظر قرار دارد.
به گفته معاون وزیر صنعت، در سال گذشته 
از 4۶ میلیارد دار صادرات کشور، ۲۳,4 میلیارد 
دار مربوط به صادرات به ۱5 کشور هم مرز و 

یا نزدیک به ایران بوده است.



گزارش روز
صفحه ۵
 یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ 
۱۲ شوال۱۴۴۰ -شماره ۲۲۲۰۹

افقی:
 1- پدیده ای که امروزه موتور توسعه اقتصاد در جهان لقب 
گرفته اســت- مهم ترین تفاوت انسان با حیوانات 2- شهر 
بندری و تجاری روسیه در شمال دریاچه مازندران- درسی 
کــه قوه تفکــر را در دانش آموزان باا می بــرد 3- افزایش 
قیمت آن باعث نگرانی بیماران شــده اســت- مجموعه ای 
که در شــب های ماه رمضان از شــبکه دو ســیما پخش 
می شــود- دعای معروف شــب های جمعــه 4- از داوران 
بین المللی فوتبال کشورمان در گذشته- از مشکات روده ای 
افراد ســالمند- کلمه نهیب زدن 5- صد مترمربع- آهنگر 
انقابی- کم جمعیت ترین استان کشورمان 6- برای روشن 
شدن موضوع در قانون می آورند- خانم فرانسوی- اسب چاپار 
7- استاندار قدیمی- قسمتی از پا- آتش عرب- بعضی ها در 
بازی آن استاد هستند 8- کشوری که آمریکا جهت کسب 
منافع نامشروع خود به دنبال کودتا و دخالت نظامی در آن 
اســت- دوستی که انسان را به بیراهه می برد 9- کلمه کار 
خراب کن- تشبیهی برای نوع زندگی مردم در عصر حاضر- 
اســب بارکش 10- رها و نجات یافته- موسیقیدان بزرگی 
که با نوآوری موسیقی ایرانی را متحول کرد 11- ویتامینی 
که در تامین ســامتی بدن نقش تعیین کننده ای دارد- از 
وسایل زراعتکاران و کشاورزان- شهری بین المللی در کشور 
ســوئیس- فوت و فن کار 12- واژه فرانسوی به معنی زیاد 
و فراوان که در زبان محاوره ما زیاد تکرار می شــود- ماری 
با ســر پهن و قطــر زیاد- آخرین توان- پاکت بی ســروته 
13- تفرجگاهی در تهران- مالی که خوردنش دنیا و آخرت 
مــا را تباه می کند- نام یکی از همســران پیامبر اکرم)ص( 
14- رکنــی در کعبه- زینت آدمــی- پیامبری که تعبیر 
خواب می کرد 15- یکی از دو روستایی که مردم آن توسط 
اشغالگران صهیونیستی به خاک و خون کشیده شد- اثری 

از جال آل احمد.

عمودی:
 1- توازن میان این دو نشــان از رونق اقتصادی 
می دهد 2- سوره ای که در آن احکام خمس آمده 
است- خوردن آن اعان جنگ با خداست- کاری 
را عهده دار شدن و عواقب آن را پذیرفتن 3- یکی 
از دو اصلی که پیامبر عظیم الشأن اسام)ص( بر 

شماره 11426 جدو    ل

حفظ و نگهداری آن به امت خود سفارش فرمودند- 
 ذکر روز جمعه- پلی قدیمی در شــمال پایتخت

 4- جرثقیل ساختمان با دکل ثابت و بلند- ارشاد 
آن معروف شــد- زائو ترسان 5- نوعی پسوند- 
بعضی ها از آن کوه می سازند- فرزند ابدیت- دختر 
مزرعه 6- یکی از دو رســانه پرمخاطب ملی- از 
رشــته های گران قیمت ورزشــی 7- ظرف پول 
کاســب ها- گردهمایی و نشست- اثری از حکیم 
ابوعلی سینا 8- عروسی پاکستانی ها- شهری در 
استان فارس- از نام های خداوند در دعای جوشن 
کبیر 9- شهری در خراســان رضوی که بزرگان 
بســیاری را به جامعه تحویل داده است- مبحثی 
در علم فیزیــک- روز گذشــته 10- مهم ترین 
پژوهشکده ایران- اتم باردار- مادر باران 11- زمین 
آذری- صحابه بزرگوار پیامبر اکرم)ص( که والی 
مدائن شد- پیامبری که مورد غضب خداوند قرار 
گرفــت 12- تنها و بی همتا- نامی که مردم آلمان 
در دوران امپراطوری برای کشــور خود انتخاب 
کرده بودند- از دست دادن آن گناه و تباهی است 
13- نوعی اسم- عامت ماضی استمراری- فضای 
درون هــر چیز را گویند- شــهر زادگاه حضرت 
ابراهیم خلیل 14- رویــداد و ماجرا- ایالتی در 
کشور آمریکا- نوعی چاشنی غذا 15- منظومه ای از 
نظامی گنجوی- مسجدی مقدس در کشور عراق که 
مسافران می توانند نماز خود را کامل در آن بخوانند.

40 در فرهنگ ما، از قدیم تاکنون، معنا 
و حس خاصی داشته است. رسیدن به این 
رقم، مفهوم اتمام یک دوره و شروع عصری 

جدید است.
40 یعنی قرار داشــتن در مسیر تکامل 
و تجربه؛ مرز بین جوانی و میان ســالگی، 
آغاز دورانی باشکوه و حرکت به سوی قله 
زندگی! البته این دوران معموا با دشواری 
و پیچیدگی هایــی هم همراه اســت. همه 
از پدیده ای به اســم »بحران 40 سالگی« 
شنیده ایم و برخی نیز این وضعیت را تجربه 
کرده انــد. اما این مقطع، به »بلوغ دوم« نیز 
مشهور است. یعنی بحرانی است که در پس 
آن، نه تنها یأس و انحطاط وجود ندارد، که 
شروعی دوباره با توشه ای از تجربه و آموخته 

است. 
به همین دلیل هم بســیاری از هنرمندان و 
نویسندگان، آثار ماندگار خود را پس از 40 سالگی 
خلق می کنند و خیلی از مخترعین و مکتشفین 
و دانشــمندان، تازه از این ســن به بعد، کارهای 
بزرگ خود را به انجام می رسانند. پس این زمان را 
می توان تاریخ تولد دوم هم دانست؛ به شرط پندار 
نیک و کردار نیکو؛ آسیب شناسی گذشته و حال، 
شناخت همزمان کمبودها، فرصت ها و ظرفیت ها 
و طراحی چشم اندازی روشن برای آینده، حیاتی 

تازه را به فرد یا جمع 40 ساله می بخشد.
بهار 98 عاوه بر شــروع یک ســال نو برای 
ملــت ایران، آغــاز یک دوره جدید هم هســت؛ 
اولین ســال در چله دوم انقاب و چهلمین سال 
تشــکیل نخستین حکومت بر پایه دین و آئین و 
رأی مردم در این سرزمین. در مقطعی قرار داریم 
که کم شــباهت به دوره بلوغ دوم و 40 ســالگی 

یک فرد نیست.
 با درک این شــرایط و معنای 40 ســالگی 
انقاب، می توان به اهمیت نگارش بیانیه »گام دوم 
انقاب« پی برد. بیانیه ای که در آن توســط رهبر 
انقاب، ضمن مرور گذشته و مسیر پشت سر، هم 
افتخارات و دســتاوردها معرفی شده و هم نقاط 
ضعف و آسیب ها برشمرده شده اند و نیز اهداف و 
ظرفیت ها و بایسته های پیش رو شناسانده شده اند. 
اما چله دوم انقاب نیز همچون چهل ســال 
اول، بــدون در نظر داشــتن »فرهنگ« و اجزای 
آن، به ویژه هنر و رسانه، امکان پذیر نیست. نقش 
فرهنــگ و اهالی فرهنگ در تبدیل این بیانیه به 
عمل چیست؟ گزارش پیش رو، جست وجویی برای 

یافتن پاسخ این پرسش است. 
تصویرسازی از آینده

طبــق بیانیه گام دوم، ایران در این دوره وارد 
»مرحله ی خودسازی و جامعه پردازی و تمّدن سازی 
شده  است.« »خودسازی«،»جامعه پردازی« و به 
ویژه »تمدن سازی« سه مفهومی هستند که بدون 

»آینده شناسی« امکان به وقوع پیوستن ندارند.
 آینده شناســی و ترســیم جامعــه و جهان 
آینده، یکی از کارکردهــای آثار هنری و به ویژه 
سینماســت. در هالیوود، هر ســال ده ها فیلم با 
مضامین آخرالزمانی ساخته می شوند. به طور مثال، 

هنرمندان و اهالی فرهنگ چگونه به تحقق بیانیه گام دوم انقاب کمک کنند؟

هنِر تمدن ساز و تصویرسازی از ایراِن آینده 
آرش فهیم

 وحید جلیلی، 
نظریه پرداز فرهنگی 

و دبیر شورای 
سیاست گذاری 
جشنواره عمار: 

در نگاه به آنچه 
داریم باید نگاه به 
قله هایی هم که در 
پیش داریم مدنظر 

باشد. این هم باعث 
می شود که ما تاش کنیم نعمت هایی را که انقاب برای ما آورده بهتر بشناسیم 

و هم ما را از محافظه کاری دور می کند و روحیه آرمان خواهی، تحرک و همت را 
برای رسیدن به قله ها، تقویت می کند.

در بســیاری از این فیلم ها، پیشرفت های جامعه 
آمریکا در 50 سال یا مثا یک قرن بعد بازسازی 
می شود. برخی از این آثار نیز به بحران های جهان 
آینده می پردازند و از هم اکنون اذهان عمومی را 
نسبت به آن بحران ها آماده می کنند یا جهان بینی 
و ایدئولوژی خاصی را در قالب فرجام جهان نمایش 
می دهند. متأسفانه این رویکرد پرجاذبه و تأثیرگذار 
در سینمای ایران نادیده گرفته شده است و به جز 
تعداد انگشت شماری، طی همه سال های اخیر، آثار 
چندان قابل ماحظه ای با گرایش به تصویرسازی 

آینده ساخته نشده است.
با این حال، یک جریان سینمایی دست به کار 

شد و آینده شناسی را سرلوحه کار خود قرار داد. 
جشــنواره فیلم عمار در دوره اخیرش که دی ماه 
سال گذشته برگزار شد »ایران آینده« را به عنوان 
موضوع ویژه خود معرفی کرد. در این جشــنواره 
همچنیــن یک رمان مختص کــودک و نوجوان 
با رویکرد آینده شناســی با عنوان »زایو« معرفی 
شد که داستان آن به ایران 1420 می پردازد. اما 
آینده شناسی و به بیان بهتر، تصویرسازی از آینده 
در آثار هنری، به طور خاص در ســینما باید چه 
ویژگی هایی داشته باشد که اهداف بیانیه گام دوم 

انقاب اسامی را جا دهد؟
وحیــد جلیلی، نظریه پــرداز فرهنگی و دبیر 
شورای سیاست گزاری جشنواره عمار در این باره 
به گزارشــگر روزنامه کیهــان می گوید: »نگاه به 
آینــده، یکی از مهم ترین عناصر فرهنگ اســت. 
واژه culture در فارسی به فرهنگ تعبیر شده. 
فرهنگ، اضافه مقلوب است. یعنی آهنِگ فر، که 
به معنای قصد قله ها را داشتن و در مسیر شوکت 
و شــکوه بودن است. وقتی فرهنگ در زبان ملی 
ما مترادف با حرکت به ســمت آینده درخشان و 
پرشــکوه است، قطعا کار فرهنگی در 40 سالگی 
انقــاب باید به این معنا وفادار باشــد. اما کمتر 
می بینیــم که با این زاویــه دید به فرهنگ و کار 

فرهنگی نگاه شود.«
وی می افزاید: »واقعیت این است که در عین 
اینکه حتما باید دســتاوردهای تا به امروز انقاب 
را در مقایسه با آنچه در گذشته بوده و در مقایسه 
با آنچه امروز در کشورهای دیگر دنیا وجود دارد 
تبیین کنیم اما به نظرم بزرگداشــت 40 ســاله 

انقاب نباید صرفا به این مقوله اختصاص پیدا کند؛ 
بلکه نگاه به آینده و ظرفیتی که انقاب اســامی 
برای یک جهش تاریخی در ایران اســامی ایجاد 
کرده حتما باید یکی از محورهای گرامیداشــت 
40 سالگی انقاب باشــد. حتما در نگاه به آنچه 
داریم باید نگاه به قله هایی هم که در پیش داریم 
مدنظر باشــد. این هم باعث می شود که ما تاش 
کنیم نعمت هایی را که انقاب برای ما آورده بهتر 
بشناسیم و هم ما را از محافظه کاری دور می کند 
و روحیه آرمان خواهــی، تحرک و همت را برای 

رسیدن به قله ها، تقویت می کند.«
جلیلی تصریح می کند: »متأسفانه شاید بتوانیم 

بگوییم یکی از مهم ترین آسیب هایی که امروز در 
جامعه ما وجود دارد ناشکری است. با نگاه قرآنی 
هم اگر بخواهیم بررســی کنیــم می فرماید: »...

لَِئْن َشــَکْرتُْم َلَِزیَدنَُّکْم...« )بخشی از آیه 7 سوره 
مبارکه ابراهیم( یعنی یک نسبت خیلی جدی بین 
ُشکر و پیشرفت وجود دارد. اگر شما قدر آنچه را 
خدا داده اســت دانستید و شکرش را بجا آوردید 
به وعــده قطعی الهی پیشــرفت های روزافزونی 

خواهید داشت.«
رضا اسماعیلی، نویسنده و شاعر به گزارشگر 
روزنامــه کیهان می گوید: »بیانیه گام دوم بر این 

تأکید دارد که انقاب شکوهمند اسامی با ایمان 
و وحدت کلمه ملت ما با قدرت به مســیر خودش 
ادامه می دهد و همه فراز و نشــیب ها و تهدیدات، 
پشت سر می گذاریم و با سربلندی و افتخار این راه 
را ادامه می دهیم. در ادامه راه باید تجدید قوا کنیم 
و در جهت محورهایی که رهبر انقاب تبیین کردند 
بتوانیم انقاب را استمرار بخشیم. به طور طبیعی 
هنرمندان متعهد و مســئول باید با زبان هنر، این 
آرمان ها را تبیین کنند و جامعه را برای ادامه مسیر 
و حضور در صحنه های انقاب آماده نمایند. خدا 
را شــکر که ملت ما گوش به فرمان وایت است 
و در همین روز جهانــی قدس دیدیم که با همه 

تهدیدها حضور حماسی و باشکوه خود این پیام 
را فرستادند که ایستاده ایم و پرقدرت از قبل راه 
را ادامه می دهیم. امیدواریم که همه در توان خود 
بتوانیم در حمایت و صیانت از انقاب گام برداریم 

و آنچه در توان داریم کوتاهی نکنیم.«
وی می افزایــد: »بیانیــه گام دوم چند محور 
دارد که به نظرم هنرمندان و به خصوص شاعران 
و نویسندگان می توانند این محورها را برجسته تر 
کننــد. ازجمله مبحث توجه به معنویت و اخاق 
که اهمیت زیادی دارد. همچنان که در آثار بزرگانی 
چون عطار، ســعدی و موانــا، بحث معنویات و 

اخاق گرایی همیشــه مطرح بوده اســت و این 
بزرگان سعی کرده اند که با آفرینش آثار منثور و 
منظوم خود حکمت ها و فضایل و دقایق معنوی 

را بیان کنند.«
جوان گرایی در فرهنگ و هنر

یکی از کلیدواژه های اصلی و اساســی بیانیه 
گام دوم انقاب، »نسل جوان« است. به طوری که 
مخاطب اصلی رهبر انقاب اسامی در این بیانیه 

نیز، جوانان هستند.
رضا اسماعیلی درباره جوان گرایی نیز می گوید: 
»یک محور دیگر بیانیه گام دوم که به نظرم مهم 
اســت جوان گرایی و زمینه ســازی برای حضور 

پرقــدرت جوانان در عرصه های گوناگون اســت. 
ضرورت دارد که این محور مورد توجه هنرمندان 
قرار بگیرد. چرا که جوانان قابلیت و ظرفیت بسیار 
باایی دارند و قشری هستند که با ایمان و خصلت 
پاک خودشــان می توانند در خدمت آرمان های 
انقاب بدرخشند. در ادبیات نیز ما باید سعی کنیم 
زمینه برای حضور پررنگ تر و بیشتر دیده شدن 
فراهم شود. به ویژه اینکه در دیدارهای ساانه رهبر 
معظم انقاب اسامی با شاعران می بینیم که ایشان 
توجه خاصی به جوانان دارند و ســعی می کنند 
شــاعران جوان را بیشتر تشوق کنند. هنرمندان، 

به ویژه پیران و پیشکســوتان نیز باید سعی کنند 
دستشان بر سر جوانان باشد.«

وحید جلیلی هم درباره نسل جوان سینمای 
انقاب بیان می کند: »نســل جدید سینماگران 
انقــاب هم اعتماد به نفس خیلی باایی از خود 
نشــان دادند. این ها مثل مخملباف آن قدر خام 
نیستند که دو ســفر خارجی بروند و برگردند و 
کل ایدئولوژی شان 180 درجه بچرخد و یا آن قدر 
از نظر شخصیتی حقیر نیستند که تا یک مقدار 
پولدار شوند به یک نوکیسگی اشمئزازآوری برسند. 
نســل جدید انقاب اسامی الگوها و عبرت های 
زیــادی از این 40 ســال را ذخیره کرده و تاش 
می کند تا با تکیه بر همه داشته ها سینمای ایران 
را به اوج برساند. یک نمونه را بخواهم مثال بزنم 
این است که شهید آوینی بنیانگذار مستند انقاب 
اسامی بود. اتفاقا تجربه آوینی هم مورد تمسخر و 
تحقیر روشنفکرها قرار می گرفت و می گفتند این ها 
مستند نیست و پروپاگانداست. اما می بینید که یک 
جریان هوشــمند و خوش فکر جوان آمد ظرفیت 
روایت فتح را چگونه وارد سینمای داستانی کرد. 
ظرفیتی که در روایت فتح ایجاد شــده بود، شد 
»آخرین روزهای زمستان« بعد شد »ایستاده در 
غبار« و بعد کار درخشان »ماجرای نیمروز«. نسل 
جوان می توانند همه داشته های سینمای انقاب را 
نقد و فرآوری کنند و تجربیاتی که در این 40 سال 
نسل های پیشکسوت اندوخته اند را بازآفرینی کرده 
و به یک تراز بااتری در سینمای ایران برسانند. از 
دل تجربیات امروز همین جشنواره عمار که شاید 
در نگاه اول جدی گرفته نشــوند، شاید در آینده 
ســبک های جدیدی ظاهر شود یا سرفصل های 

موضوعی و ابتکارات تازه خواهد جوشید و سینمای 
انقاب را در فرم و محتوا و مخاطب به تراز بااتری 

خواهد رساند.«
تولید آثار هنری

 درباره محورهای بیانیه
توجــه به محورهای هفت گانه بیانیه گام دوم 
انقاب، پیشــنهاد وزیر اســبق فرهنگ و ارشاد 

اسامی به هنرمندان است.
ســیدمحمد حســینی، چندی پیش در یک 
ســخنرانی گفته بود: »وظیفه جریان هنری فقط 
پرداختن به مســائل اقتصادی، علمی و پژوهشی 
نیست بلکه هنرمندان باید جریان سازی فرهنگی 
داشته باشند تا بیانیه گام دوم دچار فراموشی نشود. 
بیانیه گام دوم ابعاد مختلفی دارد؛ در ابتدای آن، 
آرمان بزرگ تشکیل تمدن نوین اسامی مطرح 
شده است. سؤال این اســت که اصًا هنرمندان 
چه ایده و نگاهی نسبت به تمدن اسامی دارند؟ 
تک تک هفت دستاورد مطرح شده در بیانیه گام 
دوم انقاب می تواند سوژه برای کار هنری باشد.«

رئیس کانون دانشــگاهیان ایــران همچنین 
دلیل صــدور بیانیــه گام دوم را ضعف فعالیت  
مجموعه های فرهنگی عنوان کرده و بیان نموده 
بود: »شاید یکی از دایلی که رهبری تصمیم به 
صدور بیانیه گام دوم گرفتند، ضعف و کم کاری 
مراکز پژوهشی ما بود. تک تک واژه های ایشان در 
بیانیه حساب شده است و انتظار دارند روی این 
مســائل کار کنیم. امیدواریم در همه زمینه های 
تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، شعر و داستان 
و سایر زمینه ها بتوانیم در این زمینه کار کنیم و 
صاحبان فکر، ایده بدهند و هنرمندان نیز تولیدات 

داشته باشند.«
وی همچنیــن تأکید کرد: »یــک مورد که 
رهبری خیلی مشــخص بــه آن تاکید فرمودند 
»سبک زندگی« است. چیزی که خیلی واضح است 
مربوط می شود به هنرمندان و در همین سریال ها 
و بازی های رایانه ای می بینیم که چگونه فرهنگ 
و ســبک زندگی غربی القا می شود. هنرمندان ما 
متقابًا بایــد کار کنند و از ابزارهای جذاب برای 

این موضوع استفاده شود.«

فرماندهی پشتیبانی ودجا در نظر دارد اقام مازاد، مستعمل و فرسوده را از طریق مزایده عمومی فروش رساند:
اقام مازاد، مستعمل و فرسوده شامل: لوازم برقی - تاسیساتی - خودرویی - آشپزخانه ای و اداری به همراه انواع ضایعات فلزی و...

نشانی:
1( تهران - انتهای اتوبان یادگار امام)ره( جنوب - جنب ورزشگاه میاد - پادگان قدس )جی(

2( اتوبان کرج قزوین - بعد از شهر آبیک - نرسیده به نیروگاه - مرکز آموزش شهدای جوادنیا
تلفن: 021-28833458

الف: زمان بازدید و ارائه قیمت پیشنهادی روزهای سه شنبه 98/3/28 و چهارشنبه 98/3/29
ب: ساعت بازدید 8:00 صبح الی 16:00 بعدازظهر

ج: سپرده جهت شرکت در مزایده الزامی است.
د: فروشنده در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار است.

م الف 933

»مزایده ۹۸/۱«

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 ۶۱۰۴ ۳۳77 ۴۳۹7 متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰۶7۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

6/380/0003/190/0001/595/000۷/490/0003/۷45/0001/8۷2/500روزانهکیهان فارسی
9/200/0004/600/0002/300/00010/560/0005/280/0002/640/000روزانهکیهان انگلیسی

9/200/0004/600/0002/300/00010/560/0005/280/0002/640/000روزانهکیهان عربی
2/۷90/0001/390/000695/0004/160/0002/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی
2/۷90/0001/390/000695/0004/160/0002/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/394/00069۷/000349/0002/080/0001/040/000520/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها
ــــــــ350/000ــــــــ342/000دو ماهانهمجله کیهان فرهنگی

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

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

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

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

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

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

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

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/5/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب 
تقی پــور آهنگر به شــماره 
ملــی 2060701163 بــه 
سمت بازرس اصلی و آقای 
رضا عائی به شــماره ملی 
5579142064 به ســمت 
برای  علی البــدل  بــازرس 
یکسال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراانتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت 
انتخــاب شــد. - ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 1396/12/29 به 
تصویب مجمع رسید. اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دو 
انتخاب  ســال به قرار ذیل 
شــدند. شــرکت مهندسی 
)ســهامی  بهینه ســاز  آماد 
خــاص( بــه شناســه ملی 
10102251738 شــرکت 
خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز 
)ســهامی خاص( به شناسه 
 10102262391 ملــی 
شرکت حمل و نقل آزادگان 
)ســهامی خاص( به شناسه 
 10101259330 ملــی 
طلیعــه  گــروه  شــرکت 
)ســهامی  جهــان  ســبز 
خــاص( بــه شناســه ملی 
شــرکت   10102853650
کنترل  و  مهندسی  بازرسی 
کیفیت ســنجش گستردانا 
)ســهامی خاص( به شناسه 

ملی 10102384287

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید شرکت 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۸۳۳۴۰

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت جهاد تعاون به شماره شناسه ملی 
10101382904 به نمایندگی آقای حسین فهمیده شماره ملی 0041974451 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی 
نعمتی جم به شماره ملی 0036203270 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدماتی نباتات علوفه ای ایران 
بشماره شناسه ملی 10101405565 به نمایندگی آقای محمدحسن مشکوری 0451915501 سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی 
با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای 2 تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. در خصوص نامه و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میاد سازندگان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۹۸۴۰۱  و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۴۰۸۶

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مــورخ 1396/4/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان شرکت منتهی به 
95/12/29 مــورد تصویب قرار گرفت. آقای علیرضا 
بکلــری به شــماره ملــی 0045100829 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای افشین رضاخان ویلیائی بشماره 
ملی 0044001363 بســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراانتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت 
جهاد تعاون )سهامی خاص( به شماره شناسه ملی 
10101382904 به نمایندگی آقای حسین فهمیده 
شماره ملی 0041974451 آقای مجتبی نعمتی جم 
شماره ملی 0036203270 و شرکت خدماتی نباتات 
علوفه ای ایران )ســهامی خاص( شماره شناسه ملی 
10101405565 به نمایندگی آقای محمد حسن 
مشکوری شماره ملی 0451915501 برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میاد 
سازندگان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۴۰۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۴۰۸۶ 

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

آگهی دعوت از بستانکاران)نوبت اول(
شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا

)سهامی خاص/ در حال تصفیه( به شماره ثبت 39995 
و شناسه ملی 102605۷6559

در راســتای اجرای ماده 225 ایحه اصاحی قانون تجارت و پیرو آگهی انحال 
شــماره 2084 مورخ 1395/8/15 روزنامه کثیراانتشار کیهان، بدینوسیله از کلیه 
بســتانکاران شرکت خدمات بازرگانی ســرو اتحاد اسپادانا)سهامی خاص/ در حال 
تصفیه( به شــماره ثبت 39995 دعوت به عمل می آید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ 
انتشار آگهی نوبت اول، با در دســت داشتن مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه: 
اصفهان، کیلومتر 28 جاده تهران، جنب شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، شرکت 
تعاونی هســایاران کد پســتی 8337185487، آقای علی اشــتیاقی)مدیر تصفیه( 

مراجعه فرمایید.
علی اشتیاقی- مدیر تصفیه 
شرکت خدمات بازرگانی سرو اتحاد اسپادانا

زاده
یخ 

ی ش
د عل

حم
س: م

عک



adabhonar@kayhan.ir

حسن شایانفر)محقق( سیمین دخت وحیدی)شاعر(محمد مهدی سیار)شاعر(مرحوم شهریار)شاعر(علی محمد مؤدب )شاعر(علیرضا قزوه)شاعر(حبیب اه معلمی)شاعر(شهید احمد زارعی)شاعر(حمید سبزواری)شاعر( نصراه مردانی )شاعر(مهرداد اوستا )شاعر( صلواتیان)نویسنده و تصویرگر(محمد علی گودینی)نویسنده(امیر حسین فردی)نویسنده( مسعود شجاعی طباطبایی)کاریکاتوریست(شهید رسول کاظم نژاد)عکاس(ابوالفضل عالی)گرافیست(

صفحه 6
 یک شنبه ۲6 خرداد ۱۳۹۸ 
۱۲ شوال۱۴۴۰ -شماره ۲۲۲۰۹

دهه درخشش سرودهای حماسی
به اذعان اکثر کارشناسان، دوران انقاب - بخصوص 
دهــه اول انقاب - دهه درخشــان و طایی ســاخت و 
تولید ســرودهای حماســی و انقابی بود، به طوری که 
اکثر برنامه های صدا و ســیما در آن سال ها با سرودهای 
انقابی پر می شــد. دهه ای که شاعران برجسته ای چون 
حمید سبزواری، سپیده کاشانی، مشفق کاشانی و محمود 
شــاهرخی، و آهنگســازان و خوانندگان شاخصی مانند: 
حمید شــاهنگیان، احمدعلی راغب، محمد گلریز، محمد 
نوری، اســفندیار قره باغی، و... با شــوقی قابل ســتایش 
و انگیــزه ای مقــدس و واا دســت به خلــق و آفرینش 
ســرودهایی فاخر و ماندگار با موضوع »انقاب اسامی« 
و »دفــاع مقدس« زدند. ســرودهای خاطره انگیزی که تا 
به امروز زمزمه می شــوند و شنیدن مکرر آنها نه تنها گرد 
مالی بر جان انسان نمی نشاند، بلکه عطش انسان را برای 

بازتولید چنین ســرودهایی فزونی می بخشد. سرودهای 
خاطره انگیزی همچون: »بهمن خونین جاویدان، خمینی ای 
امام، برخیزید  ای شهیدان راه خدا، ایران ایران ایران رگبار 
مسلسل ها، بوی گل سوسن و یاسمن آید، هوا دلپذیر شد 
گل از خــاک بردمید، اه اه تو پناهی بر ضعیفان یا اه، 
این بانگ آزادی ست کز خاوران خیزد، آمریکا آمریکا مرگ 

به نیرنگ تو، این پیروزی خجسته باد، و...«
در دوران دفــاع مقدس نیز این گونه موســیقایی از 
اســتقبال خوبی برخوردار بــود. در این دوران، نوحه های 
حماســی حاج صادق آهنگران و کویتی پور، الهام بخش و 
دستمایه بســیاری از آهنگسازان برای ساخت سرودهای 

حماسی با مضمون دفاع مقدس بود.
بی هیــچ تردیــدی، وجه بــارز و برجســته انقاب 
اسامی - به خاطر تاثیرپذیری از نهضت و قیام انسان ساز 
حسینی - وجه »حماسی« و انقابی آن است و »حماسه« 

بای بسم اه 
»حاا در عالَم شــعر هم همین حالت ولنگارِی زبانی وارد شــده، منتها در بحث ترانه ســازی ها، سطح بعضی از این 
ترانه هایی که ســاخته می شــود، واقعاً خیلی پایین است؛ حاا از لحاظ مضمون که معیوب است، از لحاظ ساخت لفظی 
هم بعضی از این ترانه ها بســیار ســاخت های بدی دارد. آن  وقت این ترانه ها می آید با همین ساخت - حاا در فضاهای 
زیرزمینی و مانند این ها که بحث دیگری اســت - در تلویزیون، رادیو خوانده می شــود، در تیتراژ فیلم ها تکرار می شود، 
پخش می شــود و این ها شــایع می شود؛ به نظر من روی این ها باید فکر کنید. ترانه های اّول انقاب. مثل همین ترانه ای 
که ایشــان )مرتضی امیری اســفندقه( خواندند: »این بانگ آزادی است کز خاوران خیزد«، بسیار زیباست. خدا رحمت 
کند حمید ســبزواری را، ایشــان از این قبیل  اشعار زیاد داشت. ما بایستی حرمت زبان را حفظ بکنیم... زبان را این  جور 
نگه داشته اند، به ما رسانده اند؛ حاا ما بدهیم دست فان ترانه  سراهای بی هنر - واقعاً بی هنر! - که الفاظ را خراب کنند 
و بشکنند و مانند اینها، و بعد هم ما با پول بیت المال این را منتشر کنیم و در صدا و سیما یا در دستگاه های گوناگون 

دولتی و غیر دولتی این را پخش بکنیم!«
)از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شاعران، دوشنبه 30 اردیبهشت 1398(

دیدار ساانه رهبر ادیب انقاب با اهالی شعر و ادب، یکی از بزرگ ترین 
اتفاقات ادبی سال های پس از انقاب است که جایگاه رفیع شعر به عنوان 
اصیل ترین هنر ایرانی و زبان دوم جهان اسام را در منظومه انقاب اسامی 

مشخص می کند.
بی هیچ تردیدی این دیدارها در اعتا و ارتقای شعر پارسی و به فعلیت 
در آوردن قابلیت ها و ظرفیت های ادبیات انقاب اســامی تاثیرات عمیقی 
برجای گذاشــته که شایسته است توسط صاحب نظران و پژوهشگران این 
حوزه بیش از پیش مورد بررســی قرار گیرد. با بازخوانی و واکاوی بیانات 
راهگشای رهبر معظم انقاب در این دیدارها، می توان به تبیین چیستی و 

هستی شعر انقاب اسامی و احصاء مولفه های آن پرداخت.
امسال نیز مقام معظم رهبری در دیدار با شاعران، رهنمودهای راهبردی دقیق و عمیقی را ارائه دادند که بازخوانی 
و تامل در این رهنمودها می تواند افق های جدیدی را پیشاروی شاعران انقاب بگشاید و زمینه زایندگی و بالندگی شعر 

باشکوه انقاب اسامی را بیش از پیش فراهم کند.
مقایسه شعر انقاب با شعر پیش از انقاب، تاکید مجدد بر بالندگی و مسیر رو به رشد شعر انقاب، تبیین جایگاه 
رفیع شــعر به عنوان یکی از معجزات آفرینش، بهره برداری از شــعر در مسیر معنویت، هدایت و روشنگری، تلفیق تعهد 
ادبی و دینی و  اشاره به ایدئولوژیک بودن شعر به عنوان یک ارزش، ضرورت توجه بیشتر به شعر تعلیمی و حکمی، تمجید 
زیبایی های رفتاری ملت ایران در قالب شعر، نام بردن از شعر به عنوان پرچم هویت ملت ایران، اظهار نگرانی برای زبان 
پارســی، درخواســت از وزارت ارشاد و حوزه هنری برای صیانت و پاسداری از زبان پارسی و پیشگیری از فرسودگی آن، 
تاکید بر معادل یابی برای مقابله با هجوم واژه های بیگانه، گایه از صداوســیما به خاطر ترویج و تبلیغ زبان بی هویت، و 
انتقاد از شلختگی زبانی در ترانه از عمده ترین کلیدواژه های بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار اخیر با شاعران انقاب بود.

یادداشت پیِش رو، به انگیزه اظهار نگرانی دوباره مقام معظم رهبری برای زبان پارسی و گایه از صداوسیما به خاطر 
ترویج زبان بی هویت - بخصوص در حوزه ترانه - و تاکید بر صیانت و پاسداری از زبان باشکوه پارسی قلمی شده است.

* اتفاقا امروز نیاز به تولید سرود اگر بیشتر از دوران دفاع مقدس نباشد، کمتر از 
آن دوران نیست. با درک شرایط و ضرورت های زمان، ما امروز نیز می توانیم با 

خاقیت و نوآوری بیشتر، سرودی از جنس زمانه خود ارایه دهیم.

        شعر  ا روز را ه، حیاط خلو ت
    به انگیزه اظهار نگرانی دوباره مقام معظم رهبری برای زبان پارسی

 و گایه از صداوسیما به خاطر ترویج زبان بی هویت

از مولفه های اصلی و محوری »قدرت ملی« یک کشور پویا و 
زنده. رمز مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت های 
اســتکباری - بخصوص آمریکا و اســرائیل - نیز در طول 
سال های پس از انقاب، چیزی جز»ایمان«،»خودباوری« 
و برخورداری از روحیه با صابت حماسی نیست. روحیه ای 
که باعث عقب نشینی دشمنان قسم خورده و بی اثر شدن 
توطئه های رنگارنگ - اعم از نظامی و غیر نظامی - شده 

است. از همین رو، امروز نیز برای پاسداری از دستاوردهای 
گرانسنگ انقاب اسامی و آرمان های بلند بنیانگذار کبیر 
انقاب حضرت امام خمینی، بیش از هر زمان دیگری به 
پاسداشــت ارزش هایی چون ایثار، شهادت، خودباوری، و 
تقویت روحیه حماســی مردم برای حضور در عرصه های 
نبرد با دشمن نیاز داریم که این مولفه ها در جان و جهان 

موسیقی حماسی)سرود( تجلی پیدا می کند.
حفــظ روحیه حماســی و آمادگی بــرای حضور در 
صحنه، بدون بهره گیــری از هنر و ادبیات تحقق نخواهد 
یافــت. چنانکه رهبر معظم انقاب نیز فرموده اند: » بارها 
گفتــه ام که هر پیامی، هر دعوتی، هر انقابی، هر تمدنی 
و هر فرهنگی تا در قالب هنر ریخته نشــود، شانس نفوذ 
و گســترش ندارد و ماندگار نخواهد بود و فرقی هم بین 
پیام های حق و باطل نیست.« آری، به واسطه هنر و ادبیات 
می توان روح حماسه را در کالبد جامعه دمید و آحاد مردم 
را به حضور فعال و پر نشــاط در صحنه های اجتماعی و 
سیاســی تشــویق کرد. از این منظر احیای »سرودهای 

انقابی« ضرورتی انکارناپذیر است. 
آغاز »ولنگاری زبانی« به بهانه تنوع و 

تکثر موسیقایی
متاسفانه با پذیرش قطعنامه و پایان یافتن دوران دفاع 
مقدس، با این منطق که موسیقی باید تنوع و تکثر داشته 
باشد و تمام سایق را در بر گیرد، ساخت و تولید سرودهای 
انقابی و حماسی کم رنگ شد و جای آن را موسیقی پاپ، 

و ترانه های رمانتیک و عاشقانه سطحی گرفت و ناگهان از 
اوج سرودهای حماسی و غرورآمیزی همچون »این بانگ 
آزادی« به برزخ ترانه های اروتیک و مبتذل این روزها سقوط 
کردیم، و این روند انحرافی و ناهنجار تا به امروز ادامه دارد 
و روز به روز بر وسعت و دامنه آن افزوده می شود. ترانه هایی 
که ُحکم »حیاط خلوت« شــعِر امروز را دارند و به تعبیر 
رهبری هم از لحاظ مضمون معیوبند، و هم فرم و ساختار 
لفظی بســیار نازل و بدی دارند. ترانه هایی غیراخاقی و 

نامتجانس با فرهنگ اصیل ایرانی که به زور پول و پارتی 
تبدیل به تیتراژ سریال های تلویزیونی می شوند و خواننده 
خوش اقبالش را یک شبه به نام و نان افسانه ای می رسانند.

به خاطر انفعال فرهنگی صداوسیما در برابر خوانندگان 
پاپ، متاسفانه امروز ترانه به حیاط خلوت شعر امروز تبدیل 
شــده اســت. حیاط خلوتی برای عبور از خط قرمزهای 
اخاقی و به چالش کشیدن معصومیت فرهنگی و اجتماعی. 
امروز شاهد ظهور نسلی از خوانندگان پاپ هستیم که در 
نبــود نظارت جدی در عرصه تولید ترانه، آزادانه و فارغ از 
هر گونه قیدوبندی بازار ترانه سرایی را در صداوسیما قبضه 
کرده اند و در مقام »بازیگر، خواننده، شاعر و آهنگساز« و 
غیره! تولیدات سخیف و دم دستی خود را به نام ترانه به 
مردم قالب می کننــد و جالب تر اینکه همین »هنربندان 
شــعبده باز« به مدد بده بســتان هایی که بــا بعضی از 
تهیه کنندگان تلویزیونی دارند، در پربیننده ترین برنامه های 
شبکه های سراسری صداوسیما به عنوان هنرمندان مردمی 
دعوت به اجرای برنامه می شوند و مردم نیز به اعتبار جایگاه 
رفیعی که صداوسیما برای آنان دست وپا کرده است برای 
خرید بلیت کنســرت های آنان دست و پا می شکنند و با 
کمال تاســف اوضاع همین شیرتو شیری می شود که این 

روزها می بینیم! 
صداوسیما، یک دانشگاه عمومی است

البتــه از عدالت و انصاف به دور اســت اگر بخواهیم 
در مورد شــعر و ترانه تیتراژ همه سریال ها چنین حکمی 

صادر کنیم. چرا که در سال های اخیر سریا ل های خوبی 
نیز ســاخته شده است که شعر و ترانه تیتراژ آنها از تمام 
مولفه های ســاختاری و مضمونی یک اثر هنری خوب و 
فاخر برخوردار بوده اســت. بنابراین صدور ُحکم کلی و به 
یک چوب راندن همه ترانه های پخش شده از صداوسیما 
دور از انصاف و تقوای ادبی اســت. شایسته تر آن است که 
بگوییم چنین حکمی در مورد بعضی از سریال ها مصداق 
دارد. ولی از آنجا که صداوسیما به عنوان »دانشگاه عمومی« 

دایره نفوذ و تاثیرگذاری گســترده ای در فرهنگ عمومی 
جامعه دارد، پخش ترانه هایی که از آشفتگی زبانی و ضعف 
مضمونــی رنج می برند، به جهــت آنکه باعث تنزل ذائقه 
موسیقایی و ذوق ادبی مردم و در نهایت تخریب زبان پارسی 
می شود، با این توجیه که این اقدام در راستای پاسخگویی 
به سایق متنوع و متکثر جامعه است، توجیهی ناصواب و 
غیرقابل قبول است که از سازمان صداوسیما رفع مسئولیت 
نمی کند. از این منظر، انتظار نظارت جدی تر بر حوزه ترانه 
برای پاسداشت زبان گرانسنگ پارسی به عنوان بزرگ ترین 
سرمایه ملی، انتظاری معقول و بجاست که باید برای تحقق 

آن بیش از پیش تاش کرد. 
   بله، اینکه ما باید به ســایق مختلف توجه داشته 
باشــیم و برای همه گروه های ســنی و ســایق مختلف 
موسیقی تولید کنیم، مسئله قابل قبولی است، ولی این امر 
نباید به قیمت میدان دادن به بی هنران فرصت طلب برای 
چنگ کشــیدن به صورت زبان باشکوه پارسی و فراموش 
شدن سرودهای انقابی تمام شود. این توجیه که شرایط 
سیاســی و اجتماعی حاکم بر جامعه در سال های پس از 
جنگ چنین ضرورتی را ایجاب می کند، توجیه منطقی و 
قابل قبولی نیست. بحث ما مخالفت با ترانه سرایی نیست، 
بحث بر ســر نگاه تجاری، ســاده انگاری و سطحی نگری 
در ســاخت و تولید ترانه اســت که زبان اصیل پارسی را 
از سکه انداخته و به ترانه سراهای بی هنر و تجارت پیشه 

در صداوسیما مجال صدرنشینی و ترکتازی داده است. 

پایین کشــیدن کرکره ســرودهای انقابی و سپردن 
میدان به ترانه ســراهای بازاری و اله زاری در صداوسیما، 
رویکرد آسیب زایی است که اگر مورد اصاح و بازنگری قرار 
نگیرد، هویت زبان و ادب پارسی را به مخاطره می اندازد. 
دیگر اینکــه به اعتبار ماهیت حــق خواهانه و ظلم 
ســتیزانه انقاب اسامی، پرداختن به سرود، نیاز هنوز و 
همیشه ماست، و نمی توان به بهانه تغییر شرایط فرهنگی 
راه ســرود را سد کرد و میدان را به طور کامل در اختیار 

»ترانه سرایان« قرار داد. امروز نیز ما به ساخت سرودهای 
حماسی نیاز داریم، اما در این مقطع برای ساخت سرود باید 
موضوعات به روزتری را در اولویت قرار داد. به عنوان مثال 
در دوران دفاع مقدس به سرودهایی با مضامین انقابی و 
حماسی نیاز داشتیم که باعث تهییج رزمندگان و حضور 
آنها در جبهه های جنگ شود. در شرایط فعلی نیز مباحثی 
که مورد نیاز جامعه است، بحث تهاجم فرهنگی و سبک 

زندگی ایرانی - اســامی است و همچنین موضوعاتی که 
در جهان اسام اتفاق می افتد.

   اتفاقا امروز نیاز به تولید سرود اگر بیش تر از دوران 
دفاع مقدس نباشــد، کم تر از آن دوران نیســت. با درک 
شــرایط و ضرورت های زمان، ما امروز نیــز می توانیم با 
خاقیت و نوآوری بیشتر، ســرودی از جنس زمانه خود 
ارایه دهیم. در حال حاضر برای افشای ماهیت پلید و ضد 
انسانی گروه های تکفیری - گروه هایی که با نقاب مسلمانی 
و به اسم اســام جنایات وحشیانه ای انجام می دهند - و 
فرقه های ضاله ای همچون القاعده و داعش که قارچ گونه 
رشد می کنند و نظم جهان را به هم ریخته اند می توان به 
نحو احسن از قابلیت ها و ظرفیت های سرود استفاده کرد. 
چنانکه مقام معظم رهبری به راســتی و درستی در این 

خصوص می فرمایند:
»سرعت و فراگیری عمومی سرود از همه  انواع شعری 
بیشــتر است و سرود مانند هوای تازه و بهاری در جامعه 
نفوذ می کند؛ بنابراین باید با تولید سرودهای خوب و ترویج 
مناسب آنها، کمبود و خأ موجود در این عرصه را برطرف 
کرد... امروز نســبت به گذشــته  اشعار زنده و برجسته ای 
همچون شعر درباره  فلسطین، یمن، بحرین، دفاع مقدس، 
شهدای غواص، شهدای مدافع حرم یا مظلومیت مجاهدانی 
همچون شیخ زکزاکی شیخ مظلوم، شجاع و مصمم نیجریه 
گفته می شــود، اما متأسفانه این شعرهای مؤثر و روحیه  
بخــش، به  خوبی ترویج و منعکس نمی شــوند و در این 

خصوص کوتاهی و کم  کاری وجود دارد.«
)بخشــی از بیانات مقام معظم رهبــری در دیدار با 

شاعران در رمضان سال 1395(
این بانگ آزادی است...

نکته آخر اینکه احیای سرودهای حماسی و انقابی 
در این شــرایط همدلی و همگامی شاعران، آهنگسازان 
و حمایت هــای مادی و معنوی همــه نهادهای فرهنگی 
- بخصوص صدا و ســیما - را می طلبد. اگر این تعامل و 
هم افزایی به وجود بیاید، این آرزو دور از انتظار نیســت 
که در آینده نزدیک به جای تولید انبوه ترانه های سســت 
و بی هویت تجاری که باعث فروپاشــی بنیان های اخاقی 
و ترویج ولنگاری های ادبی و زبانی در جامعه می شود، بار 
دیگر شاهد ساخت و تولید سرودهایی با مضامین ارزشمند 

انقاب، دفاع مقدس و مقاومت و پایداری باشیم.
   با آرزوی به پایان رســیدن دوران رکود و بالندگی 
دوباره ژانر ســرودهای حماسی، به عنوان تجدید خاطره، 
این یادداشــت را با بازخوانی سرود خاطره انگیز و ماندگار 
»این بانگ آزادی ست« با آهنگسازی و تنظیم احمد علی 
راغب، صدای محمد گلریز و شعر استاد حمید سبزواری 

به پایان می برم.
اه اکبر، خمینی رهبر
اه اکبر، خمینی رهبر

این بانگ آزادیست، کز خاوران خیزد
فریاد انسان هاست، کز نای جان خیزد
اعام طوفان هاست، کز هر کران خیزد

آتشفشان قهر ملت های در بند است
حبل المتین توده های آرزومند است

اه اکبر ، خمینی رهبر
اه اکبر ، خمینی رهبر

دشمن بداند ما موج خروشانیم
زائیده بحریم ، فرزند طوفانیم

در سنگر اسام، بگذشته از جانیم
بازو به بازو ، صف به صف، ما آهنین چنگیم

سنگر به سنگر، جان به کف آماده جنگیم
تخت شهنشاهان، شد سرنگون از ما

بخت تبهکاران، شد واژگون از ما
دامان آزادی، شد اله گون از ما

ما حافظ آزادی و اسام و قرآنیم
ما در پی آسایش و معراج انسانیم

اه اکبر، خمینی رهبر
اه اکبر، خمینی رهبر

ما در ره اسام، پیمان خون بستیم
زنجیر استعمار، مردانه بگسستیم
از دام اهریمن، با یاد حق رستیم

ما نغمه اه اکبر، بر زبان داریم
ما چون خمینی، رهبری روشن روان داریم

اه اکبر، خمینی رهبر
اه اکبر، خمینی رهبر
اه اکبر، خمینی رهبر

رضا اسماعیلی

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۱-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

رستوران تبریزی
خیابان شهید رجایی

رو بروی خیابان ستاره 
245 متر

با کلیه لوازم و تجهیزات
آماده به کار

0912-1140008

مـتفرقـه

خرید و فروش
کلیه اماک

بنایی 
و خدمات

خرید و فروش 
ضایعات  و لوازم منزل

سند مالکیت راهور خودروی 
پــژو GLX405 مــدل 90 به 
شــماره پــاک 852 ص 48 
ایران 66 و شــماره شاســی 
 NAAM01CA9BE218809
مفقود گشته و از درجه اعتبار 

ساقط است.

کارت هوشمند راننده ناوگان 
حمــل و نقل باری به شــماره 
ســریال 1353006 متعلــق 
بــه مصطفــی نــوری فرزنــد 
محمدحسین متولد 1362 به 
ملی 3979808181  شماره 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

و  ســبز  بــرگ  و  کمپانــی  ســند 
کارت مشــخصات تیبــا به شــماره 
انتظامــی 356 ط 28 ایــران 64 
مدل 1390 رنگ نقره ای شــماره 
موتور 8018932 شــماره شاسی 
S5810090017641 به مالکیت 
بهناز اســتوار مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند خودرو سوای پی کی آی به 
رنگ زرشکی متالیک به شماره 
شــهربانی 215 ب 43 ایران 
M13- 22 به شــماره موتور

939794 به شــماره شاسی 
3039986 بــه مالکیت آمنه 
ابراهیمی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اینجانب شــیما شــفائی، مالــک خودرو 
ســواری پژو PARSTU5 به رنگ ســفید 
روغنی، مدل 1392، به شماره انتظامی 
955 ط 41 ایران 79، شــماره شاســی 
شــماره  و   NAAN11FC7EK674213
علــت  بــه   139B0044565 موتــور 
فقدان اســناد فروش )ســند کمپانی(، 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را 
نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی در 
مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو 
واقــع در کیلومتر 14 جــاده مخصوص 
تهران- کرج، شهرک پیکانشهر، ساختمان 
ســمند، طبقه 1 مراجعــه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

شناســنامه مالکیت خودرو )برگ 
ســبز( خــودرو کامیون کشــنده 
هوو به شــماره شهربانی 689 ع 
22 ایــران 33 به شــماره موتور 
 WD6154705110719807
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
بــه   LZZ7CLHB85A068691
مالکیــت فریدون محبــی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ سبز مزدا 3 مدل 90 به شماره 
پاک 977 ن 11 ایران 88 شماره 
شاســی 605304 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارنامه ماشــین پژو 405 مدل 86 به 
شــماره پاک 687 ت 37 ایران 33 به 
نام محمد مصطفوی فر مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خرید و فروش و تعمیرات
تار، سه تار، ســنتور، ویلن، و کلیه 

لوازم موسیقی حتی شکسته
09122368352-77823203

نگهداری از 
سالمند و کودک استخدام

فـشم 
به متــــــــــــــــراژهای 

 500- 700- 1000 متر
فروشی یا معاوضه با باغ- زمین- ویا

ماشین یا آپارتمان- فوری
)سند تک برگ منگوله دار(

0912-1778931

تاسیسات لوله کشی آب، 
شوفاژ و فاضاب نصب 

موتورخانه تعمیرات
 )کلی و جزئی(

56773465
09124954688

خـدمـات سیـد
رفع نم و چکه حمام و توالت
با مواد خارجی بدون خرابی
تشخیص با دستگاه )3کاره ژاپنی(
22638421-26207507
88946794-22736429
77542098-44293584

گروه خدمات راپل کاران برج سپهر
بــا طنــاب در ارتفــاع، پیــچ و رولپاک 
نماشوئی نصب سنگ با بیمه و ضمانت

44072678 - 09128772698

صیادبار سیدخندان
جابه جایی تخصصی کلیه وسایل
با کارگر ورزیده، خاور مخصوص
22301200-88446844

خرید و فروش فیش حج 
تماس 8/30 تا 22/30

با مجوز حج و زیارت
66386975 - 66383692

09123701351

وکالت و مشاوره )قاضی سابق(
دادگاه خانواده، دادسرا ارشــاد دادگاه انقاب، 
کیفری استان و کلیه پرونده های کیفری حقوقی

6655۳۲7۴ 

به تعــدادی خانم جهــت نگهداری 
از ســالمند و کــودک بــه صــورت 
شبانه روزی با حقوق باا نیازمندیم.

44037046
اعزام مدیرمالی، حسابدار باسابقه

 اظهارنامه تحریــر دفاتر، ارزش افزوده 
دفاع مالیاتی و... قیمت مناسب، تضمینی

33334000 -09394104688

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

با مجوز 
وزارت بهداشت
 با بااترین سابقه

  44033849-50
  22759014-15

عـا طفه

بهترین خریدار آهن آات
و ضایعات ساختمانی و شرکتی

09124884181
سمسـاری

»تهران«
منصف ترین خریدار کلیه لوازم منزل، ظروف و خرده ریز انباری 

- فوری نیم ساعته 
88397210-77900684

0912-6092107
)تمام نقاط تهران(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مصطفی شریفات فرزند 
باقر به شماره شناسنامه 11989 صادره از اهواز در 
مقطع کارشناســی پیوسته رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی صادره از واحد دانشگاهی شوشتر با شماره 
92/2628 مورخ  92/7/28 مفقود گردیده اســت 
و فاقــد اعتبــار می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود 
اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحد 
شوشتر به نشانی: شوشتر- منطقه شوشتر نو- بلوار 
دانشــگاه- دانشگاه آزاد اســامی واحد شوشتر کد 

و صندوق پستی 6451741117 ارسال نماید.

آگهــی اباغ وقت رســیدگی بــه خوانده: محمدرضــا- مهدی- حامد- 
حســین- زینب- عیسی- حســن- لیا- ناصر همگی فتحی پورناکی- 
معصومه برزگر- سکینه محمدزاده- عدالت سیده موسوی- زرین تاج 

 فتحی- بستی- شهناز- قاسم، موسی فتحی
کاسه پرونده: 252/98

وقت رسیدگی: 1398/4/18 ساعت 11:45 دقیقه
خواسته: تحریر ترکه

خواهان دادخواســتی تقدیم شــورای حل اختاف حسن آباد نموده که 
در جریان رسیدگی قرار گرفته و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به 
تجویز ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورای حل اختاف حســن آباد مراجعه ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانید،  ضمنا چنانچه بعدا اباغی 
به وســیله آگهی ازم شــود،  فقط یک نوبت منتشر و مدت آن  ده روز 
خواهد بود،  بدیهی اســت در صورت عدم حضور در جلســه دادرسی،  

شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
م الف 584 تاریخ انتشار 98/3/26

رئیس حوزه یک شورای حل اختاف بخش فشافویه 
کانتریان

به موجب پرونده اجرائی کاسه فوق و به موجب تقاضای بانک تجارت علیه 
آقای ولی اه شکری ششد انگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین صنعتی با 
بنای احداثی پاک 1120 فرعی از 24 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 
31 فرعی از اصلی مذکور به نام بدهکار پرونده آقای ولی اه شکری ثبت 
و ســند صادر گردیده است،  طبق سند رهنی شماره 13081 دفترخانه 
489 در رهن بانک تجارت قرار گرفته و مازاد آن به موجب نامه شماره 
84/ مدنی /84 ق- 84/03/29 اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت 
در قبال مبلغ ســیصد میلیون ریال به ســود آقای بهروز سلمان پور و به 
موجب دستور شماره 1394191000037622 مورخ 1394/11/21 
صــادره از ریاســت محترم واحد اجرای احکام مدنی فشــافویه در قبال 
مبلغ 1886650000 بازداشــت می باشــد. طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 12/500/000/000 ریال ارزیابی شــده شــرکت در جلســه 
حضوری اســت و برای عموم آزاد است و فروش به صورت چک تضمین 
شده بانکی و یا نقدی است پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه 
مورخ 1398/04/11 در اداره ثبت حسن آباد واقع در خیابان امام خمینی 
خیابان شهید قمی بخشداری سابق از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ 12/500/000/000 ریال شــروع و به بااترین قیمت 

پیشنهادی نقدا فروخته می شود.
ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه هــای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و 
نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گــردد ضمنا  چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد،  مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مورد مزایده 

عبارت از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین صنعتی با بنای احداثی 
شامل یک باب کارخانه صنعتی به مساحت عرصه 3145 مترمربع واقع در 
قطعه 14 تفکیکی پاک ثبتی 11120 فرعی از 34 اصلی مفروز و مجزی 
از 31 فرعــی از اصلی مذکور قریه بیجیــن بخش 12 تهران حوزه ثبتی 
حســن آباد که به استناد سند مالکیت به شماره سریال 362443 سری 
الف سال 80 ذیل شماره 92677 صفحه 593 دفتر 45 ثبت فشافویه 

به نام آقای ولی اله شکری فرزند نباتعلی ثبت گردیده است.
حدود و مشخصات عرصه:

شماا 42/50 متر به خیابان احداثی

شرقا 74/00 متر به قطعه 13 تفکیکی 
جنوبا 42/50 متر به قطعه 7 تفکیکی 
غربا 74/00 متر به قطعه 15 تفکیکی 

اعیانی شامل:
1- سالن تولید شامل سوله اصلی و دو بچه سوله در طرفین به مساحت 
1050 مترمربع با استفاده از قاب سوله و سقف شیبدار گالوانیزه،  کف 
سنگ دیواره های آجری که از سمت داخل تا ارتفاع 80 سانتیمتر سنگ 

و الباقی اندود گچ و ارتفاع تاج 5/7 متر و کناره  ها 6 متر می باشد.
2- یک باب ســاختمان اداری یک طبقه به متراژ تقریبی 340 مترمربع 
با نمای ســنگ شــامل ســالن،  دو باب اتاق دفتری،  آبدارخانه،  سرویس 
بهداشــتی و حمام با مشــخصات کف ســرامیک، دیوارکاشی،  سقف طاق 
ضربی،  دیواره های سالن تا ارتفاع یک متر سرامیک و الباقی اندود گچ و 

آماده  بهره برداری می باشد.
3- امتیاز برق سه فاز 25 کیلووات برای واحد صنعتی تامین شده است 

و فاقد کنتور گاز شهری و فاقد امتیاز آب می باشد.
4- دیوارکشی در محیط عرصه با ارتفاع متوسط 2 متر با مصالح آجر سفالی 

به مساحت تقریبی 460 مترمربع انجام شده است.
5- محوطه سازی حیاط و ورودی با آسفالت و جدول بتنی انجام شده است.
6- یک واحد استخر ذخیره آب از مصالح آجری و اندود سیمانی،  با قطر6 
متر و ارتفاع تقریبی 1 متر در قسمت ورودی محوطه تعیینه شده و قابلیت 

ذخیره سازی حدود 30 مترمکعب آب مصرفی را دارد.
نظریه ارزیابی:

بــا توجــه به توضیحات فوق، ارزش روز زمیــن در ناحیه صنعتی بیجین،  
متراژ اعیانی به شرح توضیحات فوق،  کیفیت اجرای اعیانی ها، قدمت بنا،  
کاربری زون واقع شده، مصالح به کار رفته در احداث بنا و همچنین سایر 
جهات موثر در ارزیابی و بدون لحاظ بدهی احتمالی به شرکت شهرک های 
صنعتی، هیئت امناء ناحیه و بدون لحاظ ارزش پروانه بهره برداری صنعتی 
متعلقه و در صورت عدم بدهی  به دارایی ،  بانک ها و سایر مراجع و نهادها.

ششدانگ عرصه و اعیان پاک ثبتی فوق به مبلغ 12/500/000/000 
ریال به حروف دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل یک میلیارد و 

دویست و پنجاه میلیون تومان ارزیابی و اعام می گردد.
تاریخ انتشار آگهی: یک شنبه 1398/03/26

م الف586

رئیس ثبت اسناد و اماک حسن آباد 
فشافویه- علی سلطانی نژاد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول موسسه انجمن علمی بیوشیمی 
جمهوری اسامی ایران به شماره ثبت 8767 و شناسه ملی 10100373145

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی بیوشیمی جمهوری اسامی ایران 
بــرای حضور در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول انجمن که در روز دوشــنبه 
مــورخ 98/4/24 از ســاعت 10 الــی 12 در محــل: تهران، خیابان پورســینا، 
دانشــگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، تاار عزلت تشکیل می گردد 

دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه:

1- تغییر نام انجمن
2- اصــاح مواد اساســنامه در خصوص برگزاری انتخابــات الکترونیک اعضای 

هیئت مدیره و بازرس انجمن
3- سایر اصاح و تغییرات مواد اساسنامه در بروزرسانی اساسنامه انجمن

هیئت مدیره انجمن علمی بیوشیمی جمهوری اسامی ایران

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران در نظر 
دارد مغازه شماره 6 واقع در تهرانسر جنب مدرسه هاجر 
را از طریق مزایده در قالب اجاره واگذار نماید متقاضیان 
به آدرس، آزادی خیابان نجارزادگان خ سبزه زار پاک 12 
طبقه همکف واحد کارشناسی پشتیبانی مراجعه نمایند. 

شماره تلفن 66002738
آموزش و پرورش منطقه 9 تهران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان هواشناسی کشور

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار راس ساعت 10 صبح 
روز شنبه مورخ 98/4/22 در محل سالن شهید امامی به آدرس فرودگاه مهرآباد 
خیابان معراج سازمان هواشناسی کشور تشکیل می گردد لذا از کلیه اعضاء دعوت 
میشود با در دست داشتن کارت با دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل 
مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل نماینده خود را کتبا معرفی نمایید ضمنا 
به اطاع می رســاند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیرعضو یک رای خواهد 
بود و اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی می بایســت به همراه نماینده خود حداکثر 
تا  تاریخ 98/4/22 در محل ســالن شهید امامی حاضر تا پس از احراز هویت و 

تایید وکالت ورود به مجمع دریافت دارند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 97

3- طرح و تصویب بودجه سال 98
4- طرح و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت

5- انتخاب بازرس
6- طرح و تصویب نحوه تقسیم سود به اعضا تعاونی و تعیین دستمزدها

7- تصمیم گیری در مورد روزنامه کثیراانتشار
توضیح: همکارانی که مایل به کاندیداتوری می باشــند تقاضای کتبی خود را به 

دفتر شرکت تعاونی ارائه دهند.

هیئت مدیره

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
شرکت تعاونی چند منظوره بندر منطقه آزاد انزلی 
در نظــر دارد تعــدادی از قطعــات یدکی مربوط به 
تجهیزات بندری )لیفتراک، جرثقیل، تراکتور، کفی 
و...( را از طریق مزایده کتبی به فروش برســاند. 
متقاضیان می توانند از تاریخ نشر این آگهی به مدت 
14 روز کاری از اقام مورد مزایده موجود در انبار 
فنی این شــرکت واقع در بندر انزلی- لیجارکی- 
جنب دلتا موتور بازدید و نســبت به خرید اســناد 

مزایده اقدام نمایند.
برای کســب اطاعات بیشتر با شــماره تلفن های: 
1848993-0911- 01344435030 تمــاس 

حاصل نمایند.

گواهی حصر وراثت
عباس بوربور ناصر به شناســنامه شماره 6649620602 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوکپی شناسنامه ورثه به شماره 141/6/98 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان ناصر بوربور به شماره 4-975437-664 در تاریخ 98/2/25 در اقامتگاه 
دائمــی خود درگذشــته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- خواهان با مشــخصات فوق الذکر 
صادره از شهرری پسر متوفی 2- مسعود بوربور به شماره ملی 1-991701-664 صادره از 
شــهرری پســر متوفی 3- صغرا بوربور به شماره ملی 0490410146 صادره از شهرری دختر 
متوفی 4- فاطمه بیات خانی به شــماره ملی 6649617709 صادره از شــهرری همسر متوفی 
اینک پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه 
ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری حسب گواهی متصدری مربوط به تصدی امضاءکننده 
زیر تشــکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه درگذشــته منحصر به اشخاص 
یادشده در باا بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق 

و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد.
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.

تاریخ انتشار 98/3/26      م الف 585
رئیس دادگاه عمومی کهریزک

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

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

برابر رای شــماره 139860326005000166 مورخ 1398/3/8 هیئــت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نهاوند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی فاطمه حسن گاویار فرزند ولی بشماره شناسنامه 5979 
و به شــماره ملی 3962610081 صادره از نهاوند سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 159/81 مترمربع قسمتی از پاک 100 اصلی باقیمانده واقع در بخش سه ثبت نهاوند واقع 
در دوچشــمه روبروی شهرک شهید حیدری ســر جاده فلکه اول چاه عمیق یاس 4 حقوق ارتفاقی 
ندارد خریداری از مالک رســمی فضلعلی احمدوند تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول- یکشنبه 1398/3/26 تاریخ انتشار نوبت دوم- دوشنبه 1398/4/10
محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نهاوند م الف51

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

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

برابر رای شــماره 139860326005000165 مورخ 1398/03/08 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نهاوند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی محمد ملکی فرزند عزیزاه به شــماره شناسنامه 2679 
و به شــماره ملی 3961040621 صادره از نهاوند سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 159/81 مترمربع قسمتی از پاک 100 اصلی باقیمانده واقع در بخش سه ثبت نهاوند واقع 
در دو چشــمه روبه روی شهرک شهید حیدری سر جاده فلکه اول چاه عمیق یاس 4 حقوق ارتفاقی 
ندارد خریداری از مالک رســمی فضلعلی احمدوند تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول- یک شنبه 1398/3/26 تاریخ انتشار نوبت دوم- دوشنبه 1398/4/10

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نهاوند 
م الف52

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت کارخانجات پیله )سهامی عام(  

به شماره ثبت ۱۲5۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸55۹۰
بدینوســیله از کلیه صاحبان محترم سهام شــرکت کارخانجات پیله )سهامی عام( 
دعوت می گردد تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 9 صبح 
روز سه شنبه مورخ 98/4/25 در محل قانونی شرکت واقع در تهران خیابان سرهنگ 

سخایی، شماره 40 طبقه چهارم تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان سال 1397

3- انتخاب اعضای هیئت مدیره
4- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت

5- تعیین روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
6- سایر موارد

هیئت مدیره 
شرکت کارخانجات پیله )سهامی عام(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/1/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدنقی مهربابک به شماره ملی 
2595593862 و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی 0069399476 
به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بهینه پایه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۹۰5 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸6۸67۲



صفحه 7
 یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ 
۱۲ شوال۱۴۴۰ -شماره ۲۲۲۰۹

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

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

لزوم کنترل و مهار نفس
قال اامام  علی )ع(: »ان هذه النفس اماره بالســوء، فمن 

اهملها جمحت به الی  الماثم«
امام علی )ع( فرمود: به راســتی که این نفس همواره به بدی امر 
می کند )فرمان می دهد(، بنابراین هر کس عنان آن را رها کند، همچون 

مرکبی سرکش او را به تاخت به سوی گناهان می برد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 237، ح4779

روزه، بازدارنده از فکر و انجام گناه
پیامبر گرامی اسام )ص( فرمود: ای جوانان! هر کدام از شما که 
قدرت ازدواج دارد، پس بر آن اقدام کند، و هر کسی که قدرت آن را 
نــدارد، به روزه روی آورد، چرا که روزه برای او کنترل کننده )غریزه 

جنسی( است. )1(
حضرت عیســی )ع( به اصحاب فرمود: موسی )ع( به شما دستور 
داد که زنا نکنید و من به شما دستور می دهم که فکر زنا هم در سر 
نپرورانید تا چه رسد به اینکه زنا کنید، زیرا کسی که خیال زنا کند، 
مانند کســی است که در خانه ای نقش و نگار شده دود و آتش به پا 
کند. چنین کاری گرچه خانه را نمی ســوزاند، ولی زینت و صفای آن 

را مکرر کرده و فاسد می کند. )2(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراانوار، ج100، ص 220
2- وسائل الشعیه، ج14، ص 240

راهکار قرآنی کنترل غریزه جنسی )۲(
پرسش: 

قــرآن کریم راه مقابلــه با طغیان غریزه جنســی را در 
صورت فراهم نبودن زمینه های ازدواج سالم، عفت پیشگی و 
خویشــتنداری در امور جنسی می داند، سوال اصلی در اینجا 
این است که منظور از این عفاف چیست و آیا عفاف می تواند 

نیاز به ازدواج و یا خأ ازدواج را تامین نماید؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال به مفهوم عفاف و قلمرو شامل: 
1- عفت چشم 2- عفت در صدا 3- عفت در شکم )خوردن( 4- عفت 
در کام و گفتار 5- عفت در دست 6- عفت در گوش پرداختیم. اینک 

در بخش پایانی دنباله مطلب را پی  می گیریم.
7- عفت در افکار: به این معنا که انسان عاوه بر کنترل اعضای 
بدن نسبت به گناه، سعی کند حتی فکر گناه به ذهنش خطور نکند. 
آدم باید به جایی برسد که ظاهر و باطنش یکسان و وجودش مجسمه 

عفاف باشد، نه مرتکب گناه شود و نه حتی به فکر انجام آن افتد.
اینها برخی از اقسام عفاف بود و ناگفته پیداست که عفاف نیز مراتبی 

دارد که در جایگاه خود باید به آنها پرداخته شود.
عفاف راهکار موقت

اما اینکه آیا واقعا عفاف ورزیدن جای ازدواج را می گیرد یا نه؟
باید با تاکید گفت: هیچ چیز جای ازدواج را پر نمی کند؛ چون ازدواج 
برکات و فوائدی دارد که بی بدیل فقط خودش می تواند پاسخگو باشد. 
اما عفاف جلوی گناه را می گیرد و نمی گذارد آدمی در دام گناه بیفتد، 
ولی به هر حال این خود شخص است که باید سعی کند با فائق آمدن بر 
مشکات و موانع پیش روی، زمینه های ازدواج را فراهم نماید و خداوند 
نیز وعده داده است که یاریگر شما خواهد بود. و از فضل خودش شما 

را بی نیاز و غنی خواهد کرد.
دنیا همچون جلسه متحان است اما نوع سواات آن فرق دارد. برخی 
شــهوت، برخی با ثروت، عده ای با فقر و برخی با دارایی و یا صحت و 
بیماری و... آزمایش می شــوند. البته این بدان منظور نیست که همه 

چیز را به گردن آزمایش بگذاریم.
گاهی اوقات گرفتاری های انســان به خاطر تقصیر و سستی های 
خودش اســت، اما بدون شک غریزه جنسی و شهوت یکی از مواردی 
است که همه با آن آزمایش می شوند و حتی حضرت یوسف پیغمبر)ع( 
و این ما هســتیم که باید با اختیار و اراده خود آن را کنترل کنیم و 
صحیح ترین راه ارضای این غریزه، ازدواج دائم اســت. اما اگر کسی به 
خاطر شرایط سخت زندگی و یاوضعیت اقتصادی و... نتوانست ازدواج 
کند باید با شــیوه هایی که در پی می آید این شهوت را کنترل کند تا 

زمان ارضای صحیح آن با ازدواج سالم فرا برسد.
الف. عفاف و تقوای درونی.

ب. درخواست کمک از خداوند.
ج. روزه.

د. ورزش و انجــام فعالیت های بدنی بــرای تعدیل غریزه و انرژی 
جنسی.

ه . اشتغال فکری و پرهیز از بیکاری.
و. انتخاب دوستان معنوی و پرهیز از افراد ناسالم.

ز. پرهیز از افراط در خوردن غذاهای محرک.
ح. کنترل چشم، گوش و دوری از شوخی های شهوانی و مزاح های 

جنسی.
جمع بندی

در یک جمع بندی نهایی باید گفت که اوا توصیه اسام به عفاف هر 
چند که شامل همه می شود، اما در عین حال یک راه حل موقتی است 
برای حل موقتی مشکل ازدواج، ثانیا موانع ازدواج اگر بخواهد از جامعه 
ما رخت بربندد به یک تاش همگانی از جانب فرد و خانواده اش،  جامعه 
و حکومت نیاز است که تمامی این چهار ضلع، در یک ارتباط و تعامل 
چند جانبه کاما به یکدیگر مرتبط هســتند و اگر یکی از ارکان این 
منظومه خللی در آن ایجاد شود، به سرعت در سایر اجزا تاثیر می گذارد 

و کارآمدی مطلوب این منظومه را به حداقل می رساند.

راهکار مقابله با هدف گیری گرایش های حیوانی
)بدان ای سالک راه خدا!( اگر انسان توجه کند که موجود گرانبهایی 
است و از علم و کمال و جمال الهی برخوردار است و مقامی بس بلند 
و رفیع دارد، اخاق رذیله وار تکاب گناه را دون شان خویش می داند 
و طبعا از آنها بیزار خواهد بود. وقتی فهمید روح انســان، موجودیت 
حقیقی انسان الهی است و از عالم باا آمده است، شهوات و خواسته های 
حیوانی در نظــرش بی ارزش و تمایل به فضایل اخاقی در وجودش 
احیا خواهد شــد. امام علی )ع(  در این زمینه می فرماید: هر کس که 
نفس خودش را گرامی بدارد، شهوت های او برایش کوچک و بی ارزش 

خواهد بود. )نهج الباغه- حکمت 449(

امــام صادق)ع(فرموده اند: اگر صاحب مصيبت بداند که چه اجــر و برکاتي در اثر تحّمل با و 
سختي، در انتظار اوست، آرزو مي کند هر روز او را با قيچی ذره ذره کنند تا درجاتش بيشتر شود.

***
مــرض قلب، دو معنا دارد؛ يک معنا، دلهره و اضطراب خاطر اســت. غصه خوردن براي 
گذشــته و نگراني از آينده، روح و دل انسان را کدر و پرتنش مي کند و ارمغاني جز ناامني 
رواني ندارد. معناي مهم تر براي مرض قلب، صفات رذيله است. وقتي دل انسان به رذائل 

اخاقي مبتا شود، اطمينان و ثبات خود را از کف می دهد و متزلزل می شود.

نوعی از فقر در اثر نواقص و نارسايي هاي اجتماع، به برخي انسان ها تحميل مي شود. 
شيوع فقر در برخی موارد، ناشی از بيماري هاي اقتصادي، بي نظمي در عملکردها و عمل 
نشــدن در امور اقتصادي به قوانين کشور و احکام اسام يا حّقه بازی و ضرر رساندن 
برخی از مردم به همديگر است. عامل اين نوع فقر، خود فقرا نيستند، از سوی خداوند 
متعال هم مقّدر نشده است، اّما خداوند از سر لطف خود برای اين دسته از فقرا نيز که 
تقصيري در فقير شــدن خود ندارند، جبران می کند. آنها اگر صبور باشند و ناسپاسی 

نکنند، نزد خداوند متعال مأجورند.

در روايــات فراواني، بر ضــرورت کار و 
فعاليّت انسان و اجتناب از بيکاري، تأکيد 
شده است.از ســوي ديگر، در روايات، 
توصيۀ فراواني به ساده زيستي و قناعت 
شــده و در حالی که مالکيّت شخصی در 
اســت، جمع کردن  امضاء شده  اسام 
بی رويّــۀ مــال و زراندوزی، همــراه با 
خــودداری از انفاق نيز در تعاليم ديني به 
شّدت نکوهش شده است. جمع بين اين 
آيات و روايات، اين است که انسان بايد 
در کار و تاش، جديّت به خرج دهد و اهل 
خانه و خانوادۀ خــود را در رفاه بگذارد و 
عاوه بر آن، به جاي تجّمل گرايي، اسراف 
و تبذير، به ديگران برســد و به فکر رفاه 

مردم و دستگيري از آنها باشد. 

 اگر انســان در ابتا به فقر، مقّصر باشد، 
فقر او مذموم اســت و بايد تاش کند که 
خود را از فقر و احتياج نجات بخشــد. اّما 
گاهي آدمي در فقرش تقصير ندارد، مثل 
اينکه فقر او از طرف خداوند و مقّدر اوست 
يا جبر اجتماع و شرايط زمانه، فقر را به وي 
تحميل کرده است، که در اين دو صورت، 

فقرش مذموم نيست، پاداش هم دارد.

حساسیت های کاذب »ارمنی بادمجان«
گاهی... حساسیت های کاذب در جامعه به وجود می آورند. یعنی مردم  
درباره اموری حساسیت نشان می دهند که دلیلی ندارد. یکی از آقایان نقل 
می کردند که در یکی از شهرســتان ها مردی از کسبه که خیلی مقدس 
بود، خدا به او فرزندی نداده بود، جز یک پســر، آن پســر برایش خیلی 
عزیز بود، طبعاً لوس و ننر و حاکم بر پدر و مادر بار آمده بود. این پسر 
کم کم جوانی برومند شد. جوانی، فراغت، پولداری، لوسی و ننری دست 
به دست هم داده بود و او را جوانی هرزه بار آورده بود. پدر بیچاره خیلی 
ناراحت بود و بچه به ســخنانش گوش نمی داد، و از طرفی چون یگانه 
فرزند پدر بود، پدر حاضر نمی شد طردش کند، می سوخت و می ساخت.

کار هرزگی فرزند به جایی رســید که کم کم در خانه پدر که هیچ 
وقت جز مجالس مذهبی )مجلســی( تشکیل نمی شد بساط مشروب 
پهن می کرد. تدریجاً زنان هرجایی را می آورد، پدر بیچاره دندان به جگر 
می گذاشت و چیزی نمی گفت. در آن اوقات تازه »گوجه فرنگی« به ایران 
آمده بود. عده ای علیه این گوجه ملعون فرنگی! تبلیغ می کردند. به عنوان 
این که فرنگی است و از فرنگ آمده حرام است، و مردم هم نمی خوردند، 
و تدریجاً مردم آن شهر حساسیت شدیدی درباره گوجه فرنگی پیدا کرده 

بودند، و از هر حرامی در نظرشان حرام تر بود.
در آن شــهر به این گوجه »ارمنی بادمجان« می گفتند. این لقب از 
لقب »گوجه فرنگی« حادتر و تندتر بود، زیرا کلمه گوجه فرنگی فقط وطن 
این گوجه را مشــخص می  کرد، ولی کلمه »ارمنی بادمجان« مذهب و 
دین آن را هم معین کرد! قهراً در آن شــهر تعصب و حساســیت مردم 

علیه این تازه وارد بیشتر شد.
روزی به آن حاجی که پســرش هرزه و اابالی شــده بود و خودش 
خــون دل می خورد و خاموش بود. اهل خانــه خبر دادند که امروز آقا 
پســر کار تازه ای کرده است، یک دستمال »ارمنی بادمجان« با خود به 

خانه آورده است.
پدر وقتی که این خبر را شــنید، دیگر تاب و توان را از دســت داد، 
پسر را صدا زد و گفت: پسر شراب خوردی صبر کردم، دنبال فحشا رفتی 
صبر کردم، قمار کردی صبر کردم، خانه ام را مرکز شراب و فحشا کردی 
صبر کردم، حاا کار را به جایی رسانده ای که »ارمنی بادمجان« به خانه 
من آورده ای، این دیگر برای من قابل تحمل نیست. دیگر من از تو پسر 

گذشتم باید از خانه من به هر گوری که می خواهی بروی.
این نمونه ای بود از حساســیت هایی که در مورد هیچ و پوچ و یا در 
مورد امور جزیی پیدا می شــود، صد برابر حساسیتی است که در مورد 
امور اساســی پیدا می شود، کار حساسیت به جایی می رسد که تحمل 

»ارمنی بادمجان« از تحمل شراب و قمار و فحشا دشوارتر می شود.!)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نقل و نقل، سیدمحمد سعید مدنی به نقل از انسان و سرنوشت استاد شهید مطهری، ص 170

در مطلب حاضر ســه مصیبت و بای بزرگ به عنوان باهای 
خانمان سوز یاد شده که عبارتند از: فقر و بیماری جسمی و بیماری 
دل که ضمن تشریح عوامل پیدایش فقر و بیماری و انواع آنها، از 
بیماری دل به عنوان بای بدتر از دو پدیده فقر و بیماری جسمی 

نام برده شده است.
***

روایتی از امیرالمؤمنین علی)ع( به صورت مشــهور نقل شــده است. 
این روایت در حکمت ها و کلمات قصار نهج الباغه آمده است]1[، مرحوم 
عامه مجلسی نیز در بحاراانوار آن را نقل کرده]2[، در تحف العقول نیز 

در کلمات امیرالمؤمنین)ع( بیان شده است.]3[
امیرالمؤمنین در آن روایت فرموده اند:»أََا َو إِنَ  ِمنَ  الَْبَاءِ الَْفاَقْهًَ َو أََشُدّ 
ِ َمَرُض الَْبَدِن َو أََشــُدّ ِمْن َمَرِض الَْبَدِن َمَرُض الَْقلْب «]4[؛ بدانید  ِمَن الَْفاَقْهً
که فقر، بای بزرگی است و باي بزرگتر از آن، بیماري جسمي است و 

از آن شدیدتر، مریضي دل و روح انسان است.
فقــر، بحــث مفصلــی دارد که در قــرآن کریــم و در روایات اهل 

بیت»سام اه علیهم«به آن پرداخته شده است.
در تعالیم دیني، گاهي از فقر مذّمت شده است. دراین روایت و امثال 
آن، فقر را مصیبت دانسته اند. در روایت دیگري، فقر، مقّدمۀ کفر دانسته 
شده: »َکاَد الَْفْقُر أَْن یَُکوَن ُکْفراً«؛ نزدیک است که فقر، به کفر انجامد ]5[ 

یا سبب روسیاهي دنیا و آخرت بیان گردیده است  ]6[.
امیرالمؤمنین)ع(به محّمــد حنفّیه می فرمایند:اي فرزندم! من براي 
تو از فقر مي ترســم، پس از آن به خداوند پناه ببر که همانا فقر، دین را 
ناقص و عقل را ســرگردان مي کند و عامل دشمني است. ]7[ اما از طرف 
دیگر، فقر در بعضی از روایات، یک فضیلت محسوب شده و از آن تعریف 
و تمجید کرده اند. حتي پیامبر اکرم»صلّي اه علیه وآله وسلّم« فقر را فخر 
خود دانسته، به آن افتخار کرده اند: »الَْفْقُر َفْخِري َو بِِه أَْفَتِخُر«]8[. در روایتي 
از امام صادق)ع(مي خوانیم که در قیامت فقرا پیش از حســاب و کتاب 
به بهشت مي روند و مي گویند: ما چیزي در دنیا نداشتیم که حساب آن 

را پس بدهیم.]9[
محّدثیــن و علماي بزرگ، نظیر عامه مجلســی، در حیص و بیص 

عجیبی افتاده اند که چگونه بین این روایات را جمع کنند؟]10[
به نظر مي رسد جمع بین این دو دسته روایت به این است که بگوییم: 
اگر انســان در ابتا به فقر، مقّصر باشد، فقر او مذموم است و باید تاش 
کند که خود را از فقر و احتیاج نجات بخشد. اّما گاهي آدمي در فقرش 
تقصیــر ندارد، مثل اینکه فقر او از طرف خداوند و مقّدر اوســت یا جبر 
اجتماع و شــرایط زمانه، فقر را به وي تحمیل کرده است، که در این دو 

صورت، فقرش مذموم نیست، پاداش هم دارد.
در ادامه به شرح مختصري از این سه نوع فقر مي پردازیم.

فقرهای سه گانه
1- فقر ناشی از تنبلی و نادانی

فقر نوع اّول که بســیار نکوهش شــده، عامل آن خود انسان است و 
معمواً در اثر تنبلي و ناداني پدیدار مي  شود. جامعه اي که افراد آن فّعال 
نباشند، خواه ناخواه فقیر می شود. چنین فقري نه تنها تأیید نشده، بلکه 
باي خانمان ســوزي است که سبب ساز لعنت الهي نیز خواهد بود. امام 
علی)ع( مي فرمایند: هرکس آب و خاک در اختیار داشته باشد و به فقر 
دچار شــود، لعنت خدا بر او باد!: »َمنْ  َوَجَد َمــاًء َو تَُراباً ثُمَ  اْفَتَقَر َفأَبَْعَدهُ  
ُ«]11[. کسي که تنبل است و نشاط کار و فعالّیت ندارد، نابرده »رنج«  اَهّ
است ، به »گنج« نخواهد رسید. اهمّیت دادن به استراحت و تفریح بیش 
از حد متعارف و اشتغال فراوان به خوردن و خوابیدن، سرانجامي جز فقر 
و احتیــاج ندارد و این تنبلي، طبق روایات، منجر به فقر و محرومّیت از 
نعمت هاي دنیا مي شود و بسیار مذموم است.]12[چنانکه از امام صادق)ع( 
ا یُْصلُِح بِِه أَْمَر َمِعیَشِتِه َفلَْیَس فِیِه  روایت شــده است که: »َمْن َکِسَل َعَمّ
َخْیٌر ِلَْمِر ُدنَْیاُه«]13[؛ هرکس در تأمین معیشــت خود تنبل باشد، خیري 
َ َجَلّ َو َعَزّ یُْبِغُض الَْعْبَد  از دنیا نمي برد. امام کاظم)ع(مي فرمایند: »إَِنّ اَهّ
اَم الَْفاِرَغ«]14[؛ بنده اي که زیــاد مي خوابد و کار نمي کند، مبغوض  الَنّــَوّ

خداوند عّزوجل است.
راوي مي گوید: خدمت امام صادق)ع(رســیدم. ایشان سراغ شخص 
دیگري را گرفتند و گفتند: فاني چه مي کند؟ گفتم: او صالح است، کسب 
و کار و تجارت را رها کرده و به عبادت روي آورده است. امام سه مرتبه 

ْیَطاِن«]15[؛ این عمل از شیطان است. فرمودند:»َعَمُل الَشّ
امیرالمؤمنیــن)ع(روزي بر گروهي گذشــتند و دیدند آنها در کمال 
صّحت، در گوشۀ مسجد نشسته اند. فرمودند: شما که هستید؟ گفتند: ما 
متوّکل هســتیم، تکیۀ ما بر خداست. فرمودند: اگر متوّکلید، توّکل، شما 
را به کجا رسانده است؟ گفتند: اگر چیزي بیابیم، مي خوریم، وگرنه صبر 
مي کنیم. امام»سام اه علیه« فرمودند: سگ هاي ما هم چنین مي کنند.]16[

بنابراین همه باید تا جایي که مي توانند به دنبال کار، تاش و فعالّیت 
باشــند و از خود و خانواده، رفع نیاز و احتیاج کنند. بنابر حدیثي از امام 
صادق)ع(، رفتن به دنبال کار و طلب روزي، انســان را از دیگران بي نیاز 
مي کند، حتي اگر او فرزندان و عائلۀ زیادي داشته باشد.]17[ اجر و ثواب آن 
نیز طبق فرمودۀ امام رضا)ع(، از اجر مجاهد در راه خداوند عّزوجّل بیشتر 
َوَجَلّ َما یَُکُفّ بِِه ِعَیالَُه أَْعَظُم أَْجراً ِمَن  ِ َعَزّ است: »الَِّذي یَْطُلُب ِمْن َفْضِل اَهّ
«]18[. به عکس، اگر کسي به خانوادۀ خویش  َوَجَلّ ِ َعَزّ الُْمَجاِهِد فِي َسِبیِل اَهّ
رسیدگي نکند و آنها را در مضیقه بگذارد، طبق فرمایش امام صادق)ع(
َع َمْن یَُعولُُه«]19[؛ برای گناهکار  گناهکار است: »َکَفی بِالَْمْرءِ إِثْماً أَْن یَُضِیّ

بودن شخص همین بس، که به عائلۀ خویش نرسد.
حتي اگر کســي احتیاج ندارد و زندگي و معیشــت او از راه دیگري 
تأمین مي شود، باز هم نمي تواند از فعالّیت امتناع ورزد و اوقات خود را 
به بطالت و تنبلي بگذراند؛ زیرا اّواً ترک بدون دلیل فعالّیت، از نظر رواني 

باهايخانمانسوزازدیدگاهامامعلی)ع(
آیت اه حسین مظاهری 

 ِ َجاَرْهً به انسان ضربه مي زند، چنانکه امام صادق)ع(مي فرمایند: »تَْرُک الِتّ
یَْنُقُص الَْعْقَل« ، ترک تجارت، عقل انسان را کم می کند. ]20[؛ ثانیاً سبب 
مي شود که انسان رفته رفته اموالش را از دست بدهد و فقیر و محتاج شود. 
راوي مي گوید: امام صادق)ع(از من پرسیدند: به چه کاري مشغولي؟ گفتم: 
این روزها کاری نمی کنم. فرمودند: »َکَذلَِک  تَْذَهبُ  أَْمَوالُُکْم«؛ چنین است 
که اموالتان از دست می رود و از کار نکردن من سخت ناراحت شدند.]21[
ثالثاً سزاوار است که انسان تاش کند و مازاد احتیاج خود را به فقرا و 
نیازمندان ببخشد و از مردم دستگیري کند. از امام صادق)ع(روایت شده 
است که امیرالمؤمنین از مال و دسترنج خود، هزار برده را آزاد کردند.]22[ 
امام باقر)ع( مي فرمایند: هرکس برای بی نیازی از مردم و تاش برای رفاه 
خانوادۀ خود و نیکی کردن به همســایه)دیگران(، به طلب دنیا برخیزد، 
یعني کار و تاش کند، روز قیامت در حالی خدای بزرگ را ماقات می کند 

که صورتی همچون ماه  شب چهاردهم دارد.]23[
در روایات فراواني، بر ضرورت کار و فعالّیت انسان و اجتناب از بیکاري، 
تأکید شده است]24[. از سوي دیگر، در روایات، توصیۀ فراواني به ساده زیستي 

و قناعت شــده و در حالی که مالکّیت شخصی در اسام امضاء شده است، 
جمع کردن بی رویّۀ مال و زراندوزی، همراه با خودداری از انفاق نیز در تعالیم 
دیني به شّدت نکوهش شده است.]25[ همچنین در روایات بسیار زیادي، بر 
لزوم عمل به قانون مواسات و کمک و خدمت به خلق خدا و لزوم دستگیري 
از نیازمندان و مســتمندان، پافشاري شده است.]26[ جمع بین این آیات و 
روایات، این است که انسان باید در کار و تاش، جدیّت به خرج دهد و اهل 
خانه و خانوادۀ خود را در رفاه بگذارد و عاوه بر آن، به جاي تجّمل گرایي، 
اســراف و تبذیر، به دیگران برســد و به فکر رفاه مردم و دستگیري از آنها 
باشــد. بخصوص در وقتی که محتاج در جامعه یافت می شود، رسیدگی به 

دیگران و رفع حوائج مردم، در حّد توان بر انسان واجب است.]27[
بر این اساس، در صورت رفع احتیاج از خود انسان نیز، دست کشیدن 
او از فعالّیت پســندیده نیست. امام رضا)ع(مي فرمایند: »لَْیَس لِلَنّاِس بٌُدّ 
لََب«]28[؛ انسان چاره ای از تاش براي طلب  ِمْن َطلَِب َمَعاِشِهْم َفَا تََدِع الَطّ

روزي ندارد، پس جست وجوی آن را رها نکنید.
2- فقر خدادادی

فقر نوع دّوم، فقر خدادادي است. گاهي خداوند متعال براي آزمایش 
بنده او را فقیر مي سازد، یا به جهت دیگري، مصلحت او در فقر و نداري 
است که از الطاف خفّیۀ خداوند سبحان به حساب مي  آید. امام صادق)ع( 
نَْیــا إَِاّ اْعِتَباراً َو َمــا ُزِويَ  َعْنهُ  إَِاّ  مي فرماینــد: »َمــا أُْعِطَي َعْبٌد ِمَن الُدّ
اْخِتَباراً«]29[؛ چیزی از دنیا به بنده اي عطا نشد، مگر برای عبرت گرفتن 

و چیزی از وی دریغ نگردید بجز براي آزمایش.
صبــر در برابر فقر نوع دّوم، یعني فقر خدادادي، بر اســاس روایات 
اهل بیــت)ع( فضیلت و ثواب فراواني دارد و انســان را به درجات واایي 
مي رساند.]30[ حتی امام صادق)ع( در روایتي، از قول رسول خدا)ص( نقل 
مي کنند: به کسي که در برابر فقر، صبور باشد، درجه و ثواب صّدیقین عطا 

َق بِي«]31[. ْن َصَدّ یقاً ِمَمّ ُ ثََواَب َخْمِسیَن ِصِدّ مي  شود: »آتَاُه اَهّ
عاوه بــر این، خداوند متعال در قیامــت از بندگان فقیر عذرخواهي 
مي کند. در حدیثي از امام صادق)ع(چنین نقل شده است: خداوند تعالي 
در قیامــت، از بندۀ مؤمني که در دنیــا محتاج و فقیر بوده، عذرخواهي 
مي کند، مانند برادري که از برادرش پوزش مي طلبد: »لََیْعَتِذُر إِلَی َعْبِدِه 
نَْیا َکَما یَْعَتــِذُر اْلَُخ إِلَی أَِخیِه«. بعد مي فرماید:  الُْمْؤِمــِن الُْمْحِوِج فِي الُدّ
به عّزت و جالم ســوگند که تو را در دنیا برای خواري در نظرم محتاج 
نکردم. سپس عوض و بدل سختي دنیا را به وي نشان مي دهد. آن بنده 
مي گویــد: با این عوض که عطا فرمودی، مــن بابت آنچه در دنیا از من 
گرفتي، ضرر نکرده ام]32[؛ یعني خداوند تعالي برایش جبران مي فرماید و او 
راضي مي شود. آن حضرت در روایت دیگري مي فرمایند: خداوند سبحان 
در قیامت، بعد از عذرخواهي از مؤمنان فقیر، به آنها خطاب مي کند: هرکه 
در دنیا به شما نیکی کرده، دستش را بگیرید و به بهشت در آورید. بعد 
هم به آنها هفتاد برابر نعمت هایي که از آغاز تا پایان دنیا به اهل دنیا عطا 

فرموده، پاداش مي دهد و آنان را راضي مي کند.]33[
در فقر خدادادي، گاهی اتفاق می افتد که دعای فقیر براي رفع فقرش 
مســتجاب نمي شود، زیرا مصلحت او در فقر است و خودش توجه ندارد. 
اّما چون دعا، حتماً نتیجه دارد، خداي تعالي در عوض دعاي مســتجاب 
نشده، بایي از او رفع مي کند یا نعمت دیگري، در دنیا یا آخرت به وي 
مي بخشد. از امام سجاد)ع(روایت شده است که: »الُْمْؤِمُن ِمْن ُدَعائِِه َعلَی 
ا أَْن یُْدَفعَ  َعْنهُ  بََاٌء یُِریُد أَْن  َل لَُه َو إَِمّ ا أَْن یَُعَجّ َخَر لَُه َو إَِمّ ا أَْن یَُدّ ثََاٍث إَِمّ
یُِصیَبُه«]34[؛ مؤمن از دعای خود یکی از سه چیز را دارد: یا برایش اندوخته 
می شــود یا در همین دنیا به او عطا مي گردد یا بایی که می خواسته به 

او برسد، از وی دفع می  شود.

امــام صادق)ع( در روایتي مي فرماینــد: خداوند متعال در قیامت به 
برخي بندگان خطاب مي کند: بندۀ من! تو دعا کردي و من آن را با تأخیر 
مستجاب کردم. بعد دعاهاي او را با ثواب هایي که بابت تأخیر استجابت به 
وي عطا فرموده، یکي یکي به یاد او مي آورد و برایش توضیح مي دهد و به 
وي مي فهماند که صاحش در این نبوده که دعاهاي او در دنیا مستجاب 
شود. حضرت مي فرمایند: ثواب هایي که در قیامت بابت جبران، به چنین 
بندگاني مي دهند، بقدري نیکوست که آنها آرزو مي کنند، اي کاش هیچ 

یک از دعاهاي ما در دنیا مستجاب نشده بود.]35[
خود آن بندگان نیز در آخرت که پرده ها کنار مي رود و امور مخفي آشکار 
مي  شود: »آن روز که رازها ]همه [ فاش شود «]36[ توّجه پیدا مي کنند که 
مصیبت آنان در دنیا، چه مصلحت عجیبي داشته و آنان هوشیار نبوده اند 
:»]بــه او می گویند:[ واقعاً که از این]حال [ســخت در غفلت بودی. ولی ما 
پرده ات را ]از جلوی چشمانت [ برداشتیم و دیده ات امروز تیز است.« ]37[.

3- فقر تحمیلی
نوع ســّوم فقر، فقري است که در اثر نواقص و نارسایي هاي اجتماع، 

به برخي انســان ها تحمیل مي شود. شیوع فقر در برخی موارد، ناشی از 
بیماري هــاي اقتصادي، بي نظمي در عملکردها و عمل نشــدن در امور 
اقتصادي به قوانین کشور و احکام اسام یا حّقه بازی و ضرر رساندن برخی 
از مردم به همدیگر است. عامل این نوع فقر، خود فقرا نیستند، از سوی 
خداوند متعال هم مقّدر نشده است، اّما خداوند از سر لطف خود برای این 
دسته از فقرا نیز که تقصیري در فقیر شدن خود ندارند، جبران می کند. 
آنها اگر صبور باشند و ناسپاسی نکنند، نزد خداوند متعال مأجورند، یعني 

اجر و پاداشي شبیه اجر فقراي نوع دّوم خواهند داشت.
امام صادق)ع(فرموده اند: اگر صاحب مصیبت بداند که چه اجر و برکاتي 
در اثر تحّمل با و ســختي، در انتظار اوست، آرزو مي کند هر روز او را با 

قیچی ذره ذره کنند تا درجاتش بیشتر شود.]38[
راوي مي گویــد: امام صادق)ع( به من فرمودند: آیا به بازار نمي روی؟ 
میوه هایی که به فروش مي رســد و چیزهای دیگری را که در بازار هست 
و دلت مي خواهد نمی بینی؟ گفتم: بله. فرمودند: بدان که در برابر هر چه 

می بینی و قدرت خرید آن را نداري، براي تو حسنه ای است.]39[
بیماری جسمی ، تلخ تر از فقر

آنچــه تاکنون بیان شــد، راجع بــه فراز اّول روایت بــود که در آن 
«.فراز دّوم روایت،  ءِ الَْفاَقْهًَ امیرالمؤمنین)ع( فرمودند:»أََا َو إِنَ  ِمنَ  الَْبــاَ
ِ َمَرُض  درخصوص بیماری جســمی است. می فرمایند: »َو أََشُدّ ِمَن الَْفاَقْهً

الَْبَدِن«؛ یعنی سخت تر و بدتر از فقر، مریضی بدن است.
مریضي، یک با و مصیبت، مثل فقر، بلکه تلخ تر از آن است. اگر کسی 
به طور دائم به بیماری مبتا باشد و نشاط کار و زندگی از او گرفته شود، 
وضعّیت دشــواری دارد. در زمان حاضر، کمتر کسی پیدا می شود که از 

مریضي در امان بوده، از سامتی کامل برخوردار باشد.

اقسام بیماری
بیماری نیز مانند فقر یا هر مصیبت دیگری، سه نوع است؛ یک نوع 
آن تقصیر خود انســان، نوع دیگر خدادادی و نوعی نیز در اثر معضات 

اجتماعی است.
1- بیماری ناشی از سهل انگاری

نوع اّول بیماری که عامل آن خود انسان است، در اثر مراقبت نکردن 
یا پرخوری یا ســوء تغذیه یا تحّرک نداشتن و نظایر آن حاصل می شود. 
بســیاری از بیماری ها را خود انسان براي خودش مي آورد. چراکه منشأ 
قریب به اتفاق بیماري ها، چاقي یا ضعف اعصاب است که عامل آن خودمان 
هستیم. در زمان جوانی ما، این بیماري ها نبود، نه چاقی داشتیم، نه دلهره 
و اضطراب خاطر و نگرانی داشتیم. زیرا خوراک مردم مناسب و به اندازه 
بود، تحّرک و فعالّیت فراوان هم داشتند، استرس و اضطراب نیز نداشتند. 

این گونه بیماري ها که پدید آمدن آن تقصیر خود انسان است، در قیامت 
پاداش و درجه ندارد، در بعضي موارد مؤاخذه و عقاب هم دارد.

تاش براي حفظ ســامتی و صّحت جسم، ازم است و راهکارهایي 
دارد]40[؛ از جملۀ راهکارها، پرهیز از پرخوری و بدخوری اســت. پیغمبر 
اکرم)ص(مي فرمایند: »أَبَْغُضُکْم إِلَي اهِ تََعالَي ُکُلّ نَُئوٍم َو أَُکوٍل َو َشُروب «؛ 
مبغوض ترین شما نزد خداوند، کسي است که زیاد مي خوابد، زیاد مي خورد 

و زیاد مي نوشد.]41[
راهکار دیگر، اهمّیت به ورزش و تحّرک است. ورزشی مانند پیاده روی، 
بخصوص اگر در کنار جوی یا نهر آب و در مکانی سرسبز و در هوای پاک 
صبحگاهی باشد، هم نوعی تفریح است که به روح انسان نشاط می بخشد 
و هم جسم را سالم نگاه می دارد. ارزش تحّرک و ورزش بقدری است که 
امیرالمؤمنین)ع( از قول نبیّ گرامی)ص( می فرمایند: به فرزندان خود شنا 

و تیراندازی بیاموزید.]42[
2- بیماری خدادادی

نوع دّوم بیماري، آن است که خود انسان عامل آن نیست و خداوند 
متعــال، مثل فقر، براي آزمایش بنده مقّدر او کرده، یا به جهت دیگري، 
مصلحت او را در بیماري دانســته است. بعضي مریضي ها ناگهان و بدون 
هیچ دلیلي و بدون تقصیري از طرف شــخص بیمار پیدا مي شــود، این 

بیماري ها خدادادي و از الطاف خفّیۀ خداوند سبحان است.
3- بیماری ناشی از تقصیر اجتماع

نوع سّوم بیماري نیز تقصیر اجتماع است، نظیر آنچه در اثر آلودگي هوا 
عارض مي شود. عامل این گونه بیماري ها، عملکردهاي غلط اجتماعي است 
یا مقّصر آن سایر انسان ها هستند و خود بیمار در آن دخالت نداشته است.
بیماري هاي نوع دّوم و سّوم، نزد خداوند متعال پاداش دارد و از سر 
لطف و مرحمتي که پروردگار به بندگان دارد، براي آنها جبران مي فرماید.
امیرالمؤمنیــن)ع( در روایتي، بیماري را کّفارۀ گناهان و پاک کنندۀ 
معاصــي مي دانند.]43[ امام کاظم)ع( نیز از قول پیامبر اکرم فضیلت هایي 

براي شخص مریض ذکر کرده اند، از جمله اینکه گناهان او آمرزیده شده، 
چه زنده بماند و چه از دنیا برود، عاقبت به خیر خواهد شد ]44[
بیماری دل، بدتر ازفقر و بیماری جسم

در فراز سّوم روایت، امیرالمؤمنین)ع( مي فرمایند: »َو أََشُدّ ِمْن َمَرِض 
الَْبَدِن َمَرُض الَْقلْب «؛ یعني مرض قلب، از فقر و بیماري جسمي سخت تر 

و خطرناک تر است. 
مرض قلب، دو معنا دارد؛ یک معنا، دلهره و اضطراب خاطر اســت. 
غصه خوردن براي گذشــته و نگراني از آینده، روح و دل انســان را کدر 
و پرتنــش مي کند و ارمغاني جز ناامني رواني ندارد. قرآن کریم، اولیاي 
الهي و مؤمنین را داراي امنّیت دل مي داند، براي اینکه غّصۀ گذشــته را 
نمي خورند و از آینده ترس و دلهره ندارند:»آگاه باشــید، که بر دوستان 
خدا نه بیمی اســت و نه آنان اندوهگین می شوند.«. ]45[؛ چرا؟ چون خدا 
را دارند. حتي ممکن است فقیر باشند یا جایگاه اجتماعي واایي نداشته 
باشــند، اّما خدا را دارند، از این رو یک دنیا نشاط دارند و خوف، نگرانی، 

غم، غّصه، دلهره و اضطراب خاطر در وجود آنها راه نمي یابد.
معناي مهم تر براي مرض قلب، صفات رذیله اســت. وقتي دل انسان 
به رذائل اخاقي مبتا شــود، اطمینان و ثبات خود را از کف می دهد و 
متزلزل می شود. قرآن شریف می فرماید: » اّما کسانی که در دل هایشان 

بیماری است، پلیدی بر پلیدی شان افزود« ]46[.
امام باقر)ع(فرموده اند: اینکه آیۀ شریفه می فرماید: »کسانی که دلشان 
مریض است، پلیدی بر پلیدی آنها افزوده می شود«، یعنی شّکی بر شّک 

آنها افزوده می شود.]47[
گناه روی گناه و رســوخ صفات زشــت انســاني، دل انسان را سیاه 
مي کند. قرآن کریم می فرماید: وای به چنین دلي:»پس وای بر آنان که 

از سخت دلی یاد خدا نمی کنند.«]48[.

پانوشت ها
]1[. نهج الباغه، حکمت 388.

]2[. بحار اانوار، ج 69، ص 53.
]3[. تحف العقول، ص 203.

]4[. نهج الباغه، حکمت 388.
]5[. کافي، ج 2، ص 307.

]6[. بحار النوار، ج 69، ص 30.
]7[. نهج الباغه، حکمت 319.

]8[. عّدْهً الداعی، ص 123.
]9[. الکافي، ج 2، ص265.

]10[. ر.ک: بحار اانوار، ج 69، ص 30 تا 35.
]11[.قرب ااسناد، ص 115.

]12[. ر.ک: الکافي، ج 5، صص84-86.
.]13[الکافي،ج 5، ص85.

.]14[الکافي،ج 5، ص84.
]15[. الکافــی، ج 5، ص 75و ر.ک:همــان 

ص84.
]16[.مستدرک الوسائل، ج 11، ص 220.

]17[. الکافي، ج 5، ص148.
]18[. الکافي، ج 5، ص88.
]19[. الکافي، ج 4، ص12.

]20 و 21[. الکافي، ج 5، ص148.
]22[. المحاسن، ج 2، ص624.

. ]23[الکافي، ج 5، ص78.
]24[. ر.ک: الکافي، ج 5، صص84-86.

]25[. توبــه، 35-34؛ر.ک: الکافــي، ج 2، 
ص140-137؛المالي)للطوسي(، صص520-

519و...

]26[. ر.ک:الکافي، ج 2، ص192-200.
 ]27[. ر.ک: سیروسلوک؛ تقوا، ص 148.

، ج 17، ص32. .]28[وسائل الشیعْهً
]29[. الکافي، ج 2، ص261.

]30[. ر.ک: کافي، ج 2، صص 87-94.
]31[. کافی، ج 2، ص 91.

]32[. الکافي، ج 2، ص264.

]33[. الکافي، ج 2، ص262.
]34[. تحف العقول، ص280.

]35[. الکافی، ج 2، صص 490 و 491.
]36[. طارق، 9
]37[. ق، 22. 

]38[. مشکاْهً اانوار، ص 292.
]39[.الکافي، ج 2، ص264.

]40[. ر.ک: سیروسلوک؛ تقوا، صص 137-
.134

]41[. مجموعهًْ وّرام، ج 1، ص 100.
]42[. الکافي، ج  6، ص 47.
]43[. الجعفریات، ص169.

]44[. ثــواب العمــال و عقــاب العمال، 
ص193.

]45[. یونس، 62. 
]46[. التوبه، 125.

]47[. بحاراانوار، ج 72، ص 126.
]48[. زمر، 22. 

]49[. عدْهً الداعی و نجاح الســاعی، ص 
.307

]50[. مصباح الشریعه، ص 169.

امیرالمؤمنین)ع( رســوخ صفات ناپســند و رذائل اخاقي در دل را 
بســیار بدتر از فقر و مریضي برمي شــمرند. انصافاً هم چنین است. اگر 
قــدري روابط اجتماعي را در نظر بگیریم، مي فهمیم که صفات رذیله اي 
مانند حسد، کبر، کینه ، بخل، غرور و طمع، مضرتر و خطرناک تر از باي 

فقر یا بیماري دائمي است.
بي جهت نیســت که پیامبر اکرم)ص( ، دشمن تریِن دشمنان انسان 
را نفــس او مي دانند ]49[  و امام صادق)ع(می فرمایند: خوشــا به حال آن 
بنده ای که در راه خدا با نفس و هوا و هوس خود مجاهدت کند: »ُطوبَي  
ِ  نَْفَســهُ َو َهَواُه«]50[، جّداً هم خوشا به حال آن دلی که  لَِعْبٍد َجاَهَدفِي اَهّ
نور خدا در آن جلوه گر است، یعنی صاحب آن توانسته است صفات رذیله 

را ریشه کن یا دست کم سرکوب کند. 
از : حوزه نیوز
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صفحه 8
یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹8
۱۲ شوال ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۰۹

چرا باید با کشور عراق متحد باشیم در 
حالی که 8 سال با این کشور جنگیده ایم و 
آن ها فرزندان ما را کشته اند؟ چرا عده ای به 
سفر پیاده روی اربعین می روند و با عراقی ها 
در برپایی این مراســم همراهی می کنند، 

درحالی که آن ها دشمن ما بوده اند؟
این دو ســوال و سوااتی از این دست، 
شبهاتی که است که هر از چندی، توسط 
رســانه هایی چون بی بی سی فارسی و در 
شــبکه های مجازی به شکل های مختلف 

مطرح می شود...
اما آیا ما در طول 8 سال دفاع مقدس 
بــا عراقی ها جنگیدیم یا با حاکمان عراق؟ 
آیا دشــمنی که از او یاد می کنیم صدام و 
ارتش بعثش بودند یا مردم عادی عراق؟...

برای پاســخ به این دو پرسش معموا 
به فعالیت سپاه بدر اشاره می شود. لشکری 
که متشکل از مجاهدان عراقی به سرپرستی 
شهید سیدمحمدباقر حکیم و به فرماندهی 
شهید اســماعیل دقایقی بود. مجاهدینی 
کــه در کنــار رزمندگان اســام با ارتش 
بعث صدام می جنگیدند. اما سپاه بدری ها 
تنهــا عراقی هایی نبودند که بــا صدام و 
ارتش بعثش برای جنگ با ایران مخالفت 
می کردند؛ بلکه بســیاری از مردم عراق )از 
عرب، کرد و ترکمن –شــیعه و سنی-( با 
عملکرد حاکم دیکتاتور کشورشان مخالف 

بودند. 
نمونــه زیر یکی از شــگفت انگیزترین 
ماجراهایی است که از عدم همراهی مردم 
عراق با صــدام و ارتش بعثی اش حکایت 

دارد...
مردانخنثیساز!

اولیــن و شــاید اصلی تریــن مرکــز 
خنثی ســازی بمب و موشــک در طول 8 

سال دفاع مقدس، بخش خنثی سازی نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســامی بود. این 
مرکز با ماموریت ویژه خنثی سازی بمب ها و 
موشک های عمل نکرده و یا نیمه عمل کرده 
هواپیماهای عراقی که بر سر مردم شهرها 
و روستاهای کشور ریخته میشد؛ خدمات 

بسیار شایانی به مردم ایران کردند. 
نه تنهــا عملکرد اعضای این گروه، که 
عملکرد اعضای دیگر گروه های خنثی سازی 
بمب و موشک در طول 8 سال دفاع مقدس 
و در کل کشــور بسیار مهم است. زیرا این 
افراد با فداکاری شگفت انگیزی، جان خود 
را کف دست می گرفتند و با پذیرفتن خطر 
بسیار زیاد انفجار ناگهانی بمب یا موشک 
عمل نکرده، ابتدا مــردم را از آن محوطه 

دور می کردند و بعد بر اساس تخصص شان 
و با دقت، به کار خنثی سازی می پرداختند. 
که البته گروه های خنثی ســاز در این راه 
شــهدای زیادی هم تقدیم نظام جمهوری 

اسامی کردند... 
مرحوم جواد شریفی راد از اعضای گروه 
خنثی سازی بمب و موشک نیروی هوایی 
ارتــش، در خاطراتش به ماجرای ناگفته و 
عجیبی از تاریخ دفاع مقدس اشاره می کند 

که باید حتما به آن توجه ویژه داشت... 
پیمهایضامننکشیده

بمبهایعراقی
هواپیماهــای جنگی عــراق در بهمن 
65 یک فرش فروشــی را در کرج بمباران 
می کنند. بعد از اینکه گروه خنثی ســازی 

بمب نیــروی هوایی ارتش بــه آن مکان 
می رســند، کار دور کــردن مردم از محل 
اصابت بمب ها آغاز می شود. مرحوم شریفی 
راد وقتی باای سر بمب عمل نکرده می رسد 
و آن را بررسی می کند متوجه می شود پیم 
ضامن بمب هنوز روی آن است. ابتدا تصور 
می کند که شاید این پیم یک تله باشد؛ برای 
همین با حساســیت و دقت بیشتری روی 
بمب کار می کند. اما بعد متوجه می شــود 
که تله ای در کار نیست و واقعا پیم ضامن 
بمب کشیده نشــده بود. گرچه امر بسیار 
بعیدی بوده اما تحلیل گروه خنثی ســازی 
این می شــود که احتماا این مسئله یک 
خطای انســانی بوده و مسئول مربوطه به 

اشتباه پیم ضامن را نکشیده است. 

چند روز بعد اما نقطــه ای در منطقه 
خــاوران تهران بمباران می شــود و وقتی 
دوباره گروه خنثی سازی به آنجا می روند، 
با بمبی مواجه می شوند که پیم ضامن آن 

کشیده نشده بوده! 
چند روز بعد از آن خبر می رسد که در 
جریان خنثی سازی بمب های اصابت شده به 
منطقه ای در شهر دزفول، گروه خنثی سازی 
این شهر متوجه شده اند که پیم ضامن چند 

بمب کشیده نشده! 
پــس از آن تا چند مــاه در برخی از 
بمباران ها، بمب هایی یافت می شد که پیم 

ضامن شان کشیده نشده بود.
در آن مدت مســئولین ارتش با چک 
رادارهــا، متوجه می شــوند که بمب های 
پیم ضامن نکشیده از هواپیماهایی ریخته 
می شود که از پایگاه شــعیبیه عراق بلند 
می شوند. به این شکل مشخص می شود که 
گروهی در این پایگاه شکاری ارتش عراق به 
عمد و برای همراه نشدن با جنایات صدام 
علیه مردم ایران، اقدام به نکشــیدن پیم 

ضامن بمب ها می کنند. 
عراقیهاییکه

برایکمکبهمردمایرانشهیدشدند
اما پس از گذشــت چند ماه از اصابت 
تغییر  ناگهان شرایط  بمب های ضامن دار، 
می کند و مســئولین خنثی ســازی بمب 
متوجه می شــوند که دیگر از آن بمب های 
ضامن نکشیده خبری نیست. این جریان 

به شکل معمایی در ذهن مسئولین ایرانی 
باقی می ماند تا این که در اواسط سال 66 و 
در جریان ساقط شدن یکی از هواپیماهای 
جنگــی عراق، خلبان ایــن هواپیما که به 
دلیل اجکت کردن ســالم به زمین رسیده 
بود؛ به اسارت نیروهای ایران درمی آید. بعد 
از این که مسئولین ارتش متوجه می شوند 
که این خلبان از نیروهای پایگاه شــکاری 
شعیبیه است، به سراغ او می روند و جویای 
ماجرای بمب های ضامن نکشیده و تغییر 

رویه آن بعد از چند ماه می شوند. 
بــا توضیحــات خلبان اســیر عراقی 
معلوم می شــود که جاسوسان استخبارات 
ارتش بعــث صدام از فعالیــت گروهی از 
ارتشیان عراقی در پایگاه شکاری شعیبیه 
در نکشــیدن پیم ضامــن بمب ها خبردار 
می شــوند. با شناســایی اعضای این گروه 
متاسفانه همه آنها که تعدادشان به 70 نفر 
می رسیده، توســط فرماندهی ارتش بعث 
دستگیر و بعد همگی شان به جرم خیانت 

به صدام اعدام می شوند. 
بــه این ترتیب 70 مرد عراقی مومن و 
حق طلب –که شــاید در میانشان شیعه و 
ســنی، عرب و کرد و ترکمن و...- بوده اند، 
به خاطر عدم همراهی با صدام در جنگ با 

ایران اسامی به شهادت می رسند. 
و ایــن یعنی ما حقیقتا تنها با صدام و 

ارتش بعثش جنگیدیم نه با مردم عراق...
منبع:

جواد  »حرفه ای«-خاطــرات  کتــاب 
شــریفی راد )معلم و سرتیم خنثی سازی 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اســامی( 
از جنگ شهرها و موشک باران تهران-، به 
کوشــش مرتضی حاجی، انتشارات رسانه 

مهر، چاپ سوم 1393.ش 

برای هر یک از ما بارها پیش آمده که 
بخشــی از وصیت نامه شهیدی را از طریق 
رســانه ها بخوانیم یا بشــنویم. در بیشتر 
وصیتنامه ها که می تــوان از آن به عنوان 
گفتمان شــهدا یاد کرد، محورهای اصلی 
از جمله تبعیــت از وایت فقیه، زندگی و 
شهادتی مانند امام حسین )علیه السام(، 
استکبارســتیزی، حجــاب و عفاف، نفی 
زندگی دنیاپرســتانه و توجه به آخرت به 

چشم می خورد.
از همیــن وصیتنامه ها بســیار  یکی 
خواندنــی و جــذاب مربــوط به شــهید 
ترور»محمد غفاری« است که در آن عاوه 
بر سفارش به خانواده و مردم بعد از خودش، 
حتی به نحوه شــهادتش نیز اشاره کرده 
است. این در حالی است که این شهید 23 
ساله، بعد از حمله رژیم بعث عراق به ایران، 
راهی جبهه های نبرد شد اما شهادتش در 
بمب گذاری نماز جمعه توسط منافقین به 
تاریخ 24 اسفند 1363 رقم خورد؛ شهادتی 
که محمد، در وصیتنامه اش به آن اشــاره 
کرده و گفته بود »پــدر و مادر بزرگوارم، 
اگر پیکر آلوده به گناهم قطعه قطعه شد، 
ناراحت نشوید و ســجده شکر بجا آورید 
چرا که شــهادت آرزوی مــن بود... اگر به 
آرزویم رسیدم، از شما درخواست می کنم 
خون بهای مرا از دولت اســامی نگیرید 
زیرا من خونم را برای کســی در این دنیا 

نفروختم بلکه خریدار خون من فقط خالق 
من می باشد.«

با توجه به اینکه شــهید غفاری بر اثر 
عوامل منافقین به شهادت رسیده، نکته قابل 
توجهی در وصیتنامه ایشان دیده می شود 
که به شهادت توسط منافقین اشاره دارد؛ 
درایــن بخش آمده اســت: »هر چه زمان 
می گذرد، احساس می کنم عنایت خداوندی 
نزدیک نزدیک اســت؛ پدر و مادرم شــما 
خوب من را می شناسید و تا حدودی باید 
می دانستید که من رفتنی هستم؛ اما کدام 
رفتن، رفتنی که سال ها و ماه ها آرزویش را 
داشتم؛ از آن روزی که مورد تهدید منافقین 
ضدخدا گشــتم، روزشــماری می کردم و 
بعضــی اوقات در جاهای حســاس گرمی 
گلوله را در بدن خویش احساس می کردم 
و باید همه بدانید که آن از آرزوهای دیرینه 

این حقیر بود.«
یکی از مسائلی که بسیار مورد عنایت 
شــهدا بوده، بحث وایت فقیه و خط امام 
است؛ با توجه به اینکه آنها به یقین رسیدند، 
راه ســعادت در گرو پیروی از راه بلد امت 
اسامی یعنی وایت فقیه است، در وصایای 
خود دلسوزانه می خواهند تا بازماندگان این 
مســیر را در پیش بگیرند و هیچگاه از آن 
منحرف نشوند؛ شهید غفاری در سفارش به 
برادران خود نوشته است »ای عزیزانم، در 
تمامی کارها خدا را در نظر بگیرید و برای 

خدا خدمت کنید هر کجا هستید؛ امام را 
مبادا تنها بگذارید... مبادا خدای ناکرده از 
خط امام جدا شــوید که جدا شدن از خط 
امام همانا و نابود شدن همانا؛ هرگز امام را 
تنها نگذارید که عذاب الهی بر شــما نازل 
نخواهد شد و قدر این ناطق قرآن را بدانید«.
بر اساس این وصیتنامه، در سال 1363 
برای این شهید درد است که بعد از گذشت 
6 ســال از پیروزی انقاب اســامی هنوز 
برخی از مردم امام و انقاب را نشناخته اند، 

او حتی خطاب به آنها این گونه ســفارش 
کرده است »ای عزیزان شما را به خدا قسم 
یا به آن چیزی که می پرستید، تا دیر نشده 
به آغوش اســام و انقاب و امام بپیوندید. 
بنشــینید یک مقدار فکر کنید ... تا وقت 
نگذشته ایمان بیاورید وگرنه آینده ای جز 
ســیاهی و بدبختی چیزی ندارید و بدانید 
مجازات شما مردم که در این زمان هستید 
بیشتر از دیگران میباشد، زیرا که امامی به 
این صادقی و خدمتگزارانی به این پارسایی 
داشته اید. از شما عاجزانه می خواهم بیایید 

به سوی انقاب. این درد است که محرومین 
آن طرف دنیا حسرت یک لحظه بودن در 
ایران را داشته باشند و شما غرق نعمت این 

همه ناشکری می کنید.«
در ایــن بخــش از وصیتنامه، غرق در 
نعمت بودن را می تــوان به نعمت وایت 
تعبیــر کرد؛ چــرا که این شــهید دوران 
حکومت طاغــوت را به خوبی درک کرده 
بــود و وجود امام و خدمتگزاران انقاب را 

بزرگترین نعمت می دانست. 

پیدا کــردن و قرار گرفتن در مســیر 
انقاب به قدری برای شــهید غفاری مهم 
اســت که او حتــی در راز و نیاز با خدای 
خود به این موضوع اشاره می کند که »اگر 
ریخته شــدن خون من سبب آگاهی یک 
نفر به حقانیت خط امام می شــود، بارالها 
هر چه زودتر وســیله ریخته شدن خونم 

را فراهم آور.«
در این روزگاری که در برخی مدارس، 
شــاهد اتفاقات عجیب و غریــب و دور از 
شئونات اسامی هستیم، پایان وصیتنامه 

شهید معلم محمد غفاری را می خوانیم که 
دلسوزانه خطاب با دانش آموزان این گونه 
می نویسد »عزیزانم، برای کسب علم تاش 
کنید و علم را فقط برای رضای خدا کسب 
کنید؛ مراسم صبحگاهی خود را گرم کنید 
و فریاد ضد اســتکباری و ضد منافقین را 
بلندتر کنید؛ همه ســاله هشیار باشید که 
هر کســی غیر از خط امام خواست چیزی 
به شــما بیاموزد، مقابلش بایستید. حتما 
نماز بخوانید نگویید ما کوچک هستیم؛ تا 
دلهایتان سیاه نشده به سوی خدا بشتابید.«

بر اســاس این گزارش، امام راحل در 
بیانات خود به خواندن وصیتنامه شهدایی 
که راه صد ســاله را یک شب طی کردند، 
فرمودند » 50 ـ 60 ســال عبادت کردید 
خدا قبول کنــد؛ یک روز هم وصیت نامه 
این عزیزان را بخوانیــد و فکر کنید.« در 
وصیت این شــهدا حرفهایی دیده می شود 
که راه نشــان اســت؛ چرا که وقتی انسان 
به جمات و نصایح شــهدا فکر میکند، به 
حقایقی دست پیدا میکند که جز در دریای 

معرفت نمی توان آنها را یافت.

کانال »پاس دار« در فضای مجازی نوشت: 
پیش از آن که موهبت وجود حاج قاسم و نیروی قدس برای امنیت کشور این گونه 
بروز و ظهور پیدا کند، او در گوشه  گمنامی خود، مشغول همین خدمت بود و البته نیش 
طعنه ها و تهمت ها را نوش می کرد. اما در سال های اخیر، نام حاج قاسم سلیمانی بر سر 
زبان هــا افتاده و موفقیت جبهه  مقاومت در برابر داعش و فتنه های منطقه، محبوبیت 
بی نظیری را برای او رقم زده است؛ حتی از زبان دشمنان انقاب هم تجلیل ها و تکریم ها 
را می توان شنید؛ مثل تعبیری که دو-سه سال پیش، مسعود بهنود، در مقام کارشناس 

شبکه  بی بی سی فارسی، در باره  حاج قاسم به کار برد: سردار عارف.
بهنود به درســتی، با ارجاع به شهید مصطفی چمران شــمایل نوعِی جنگ آوران 
عارف مسلکی را معرفی کرد که اصًا میوه  تفکر انقاب اسامی هستند. تا پیش از آن، 
انسان انتظار داشت که مرد جنگی و مبارز را در صورتی خشن و انعطاف ناپذیر و بیگانه 
با عواطف و احساسات ببیند. اما دکتر چمران ویژگی های متفاوت و به ظاهر متضادی 
را توأماً داشت. مرد جنگی اما دانشمند، مربی، هنرمند، نویسنده، متفکر و... که وجوه 
عرفانی خاص و منحصربه فردی هم داشــت و در نیایش های مکتوبش ثبت شده بود. 
او در نوع خود پدیده ای یکه و تازه بود که جوانان ایرانی را در برهه های مختلف تاریخ 
انقاب به خود جذب کرده است. اما این الگو رفته رفته در متن هشت سال دفاع مقدس 
تکثیر شد و شخصیت های بسیاری را به ظهور رساند. شهیدان برونسی، دستواره، خرازی، 
متوســلیان، همت، کاظمی، کاوه، باکری و... که از یک سو در فرماندهی جنگ فعال و 
مبتکر بودند و از سوی دیگر صاحب کرامت بودند و در اخاق و معنویت اسوه شدند.

در حقیقت با انقاب اســامی، تاریخ عرفان بــرگ جدیدی را رو کرد: عرفانی که 
ســلوک معنوی را در مبارزه با ظلم و اســتکبار پیدا می کند و این شــهدا در حقیقت 
عینیت یافته  همین نحله  فکری انقاب و به مثابه پایه گذاران آخرین فرقه  عرفانی شیعه 

شناخته می شوند. 
و حاا حاج قاســم ســلیمانی و البته بسیاری دیگر که هنوز در گوشه  گمنامیند – 
نمونه های متأخر همین سبک انسانی هستند و به نوعی او را می شود یکی از محصوات 
کارخانه  انسان ســازی انقاب اسامی دانســت. البته در قاموس شیعه مؤمن »مجمع 
اضداد« اســت و لذا ظهور این انســان ها در کوره  دفاع مقدس، مستقیماً در سنت های 
عرفانی شیعیان ریشه دارد، اما فراموش نباید کرد که تجربه  عاشقانه این نسل با آفتاب 
وجــود امام خمینی)ره( که خود قطب اول »عرفای ظلم ســتیز« بود، چنین محصول 
انســانی متعالی و ارجمندی را پدیدار کرد. این پدیده در تاریخ اسام بی نظیر نیست، 
اما پیدایش آن در عصر مدرنیسم و سقوط هویت انسانی به مراتب حیوانی وجود، و در 
تمدنی که می کوشد خلیفه  خدا را به ُربات مبّدل کند! شگفت آور و خیره کننده است.

در این پدیده انقاب اســامی، یعنی سلحشــوری که حضورش در جهان ارمغان 
محبت و صفا اســت، و نه قهر و خشونت می توان افق های انسانی انقاب را شناسایی 
کرد و باب یک انسان شناسی جدید را بر آکادمی های فرسوده کشورمان گشود؛ حداقل 

از آکادمی هایی که سپاه پاسداران انقاب اسامی بنا کرده، توقع زیادی نیست.

سلحشور عارف
نگاهیبهپدیدهحاجقاسمسلیمانی

مقاومت در فضای مجازی

شهیدمعلم»محمدغفاری«ازجملهشهداییاستکهچندین
باربهجبهههاینبردرفتامااینگونهرقمخوردکهدربمبگذاری
نمازجمعهتهرانبهشهادتبرسد؛ازاینشهیدوصیتنامهایبهیادگار
ماندهکهازنحوهشهادتخودخبرمیدهدوسپسخانوادهوسایر

مردموحتیدانشآموزانرابهپیرویازخطامامدعوتمیکند.

بازخوانیوصیتنامهشهیدیکهازنحوهشهادتشخبرداد

برای شهادتم سجده شکر به جا آورید
فاطمهملکی

سبک زندگی 
مجاهدان

همیشه یک تبسم زیبا داشت. وارد خانه که مي شد، قبل از حرف زدن لبخند مي زد. عصباني 
نمي شد. صبور بود. اعتقادش این بود که این زندگي موقت است و نباید سر مسائل کوچک خود 
را درگیر کنیم. گاهي وقت ها از شدت خستگي خوابش نمي برد. یک روز مشغول آشپزي بودم، 
علي هم کنار دیوار تکیه داد و مشــغول صحبت با من شد تا اینکه چند دقیقه بعد هنگامی که 
خواستم آب و غذایي براي او ببرم، نگاه کردم دیدم کنار دیوار خوابش برده. ولي با همین وضعیت، 
خیلي از مواقع کمک کار من در منزل بود، مثًا اجازه نمي داد که هر شب از خواب بلند شوم و 
به بچه برسم. مي گفت: یک شب من، یک شب شما... یک شب شام آماده کرده بودم که متوجه 
شدیم همسایه ما شام درست نکرده چون تصور مي کرده که همسرشان به منزل نمي آید- فوراً 

علي غذاي ما را براي آنها برد. گفتم: خودمان؟! گفت: ما نان و ماست مي خوریم... 
سردارشهیدعلیرضاعاصمی؛فرماندهتخریبقرارگاههایخاتم،کرباونجف
بهنقلازهمسرسردارشهیدعلیرضاعاصمي،کتابهمسرداريسرداران
شهیدمؤسسهفرهنگيوهنريقدروایت،تهران1389

منصورایمانیقافله شوق )39(

در مسیر برگشت به اهواز، با اینکه دوستان مایل به گشت و گذار در شهر عرب نشین 
»حمیدیه« بودند، اما مجال نداشتیم. برای جلسه استانداری باید وقت کافی می گذاشتیم. 
حمیدیه را زمان جنگ دیده بودم. بخش کوچکی بود و نخلستان های آبادی داشت. از هر 
کوچه و محله اش، نهری جریان داشت، که سرش پایین بود و به نخلستانی می ریخت. با 
آن همه جوی و نهر، باُمسّماتر بود اگر اسم حمیدیه را می گذاشتند مدینهً ااَنهار! شاید 
به خاطر همین پرآبی و طبیعت سرســبزش بود که مردمش دل زنده و پرکار بودند. با 
اینکه تا دو، ســه سال اول جنگ، دشمن از سه طرف روی شهر آتش می ریخت، با این 
حال پیاده روها و میدانچه هایش، پر بود از بساط دست فروش ها و دوره گردهای َطَبق به 
سری، که جنسشان را به زبان عربی و با صدای بلند عرضه می کردند. جماعت انگار نه 
انگار که اطرافشان جبهه جنگ است و صداهای ُقرمبه و زمین لرزه های ناشی از شلیک 
گلوله توپ، از همان نزدیکی ها بلند می شود. هربار که برای رفتن به سوسنگرد و تپه های 
اه اکبر، از باای تویوتا و جیپ، کوزه دوشاب و َطَبقه ای خرما و حلوای ُجوزِی هویزه و 
کیسه های ماست و دوغشان را می دیدم، پنجشنبه بازار وایت خودمان، جلویم چشمم 
ظاهر می شد. راستی امروز توی کدام هفته بازار و بساط کدام کاسب، کوزه دوغ و دوشاب 

یا کیسه ماست می بینی؟ بگذریم...
موقع آمدن به اهواز نفهمیدم راه را چه طور طی کردیم. از چراغ روشــن ماشین ها 
و تابلوهای نئون شهری بود که فهمیدم ساعتی از شب گذشته است. داخل زردقناری 
و در عالم خودم، سکوت و سکینه خوشی داشتم که ناگهان کامیونی با بوق گاوی اش، 
چند بار توی شیپور جنگ دمید و همه چیز را خراب کرد. سر یکی از چهار راه ها، پشت 
چراغ سبز! ایستاده بودیم و زرد قناری با تأخیرش، کامیون را عصبانی کرده بود. ترافیک 
سنگین بود و ماشین ها قدم آهسته می رفتند. حمله دار، آقای مهرشاد توی مینی بوس ما 
بود و اعام کرد: »هر کس کاری دارد، می تواند پیاده شود. فقط سر ساعت 10، خودتان 
را به استانداری برسانید«. گرمای داخل ماشین و شوق دیدار دوباره اهواز، باعث شد که 
توی خیابان »نادری« از زردقناری پیاده بشوم. برای تجدید خاطرات آن سال ها، افتادم 
به خیابانگردی. توی یکی از پیاده روهای شلوغ، به دکه مطبوعاتی نسبتا کوچکی برخوردم 
که برایم جالب بود. صاحب اینجا بر خاف دکه هایی که همه ما می بینیم، متاعی به جز 
مطبوعات نمی فروخت. برای اطمینان خودم، جلو رفتم و آدامس خواستم. گفت: »فقط 
نشــریه داریم!«. خودم را معرفی کردم و گفتم از همکاران ارشاد اسامی فان استانم. 
مقصر را که دید، شروع کرد به شکایت کردن. می گفت: »من تنها دکه مطبوعاتی کشور 
هستم که طبق مقررات شهرداری و ارشاد، فقط نشریه می فروشم. نه آدامس و سیگار و 
کبریت دارم و نه ساندیس و بیسکویت و خرده ریزهای دیگر. منتهی با فروش نشریات، 
از عهده مخارج زندگی بر نمیام!«. از دستگاه های فرهنگی و مخصوصا از ارشاِد أن شاءاه 
اسامی، انتظار حمایت داشت و خواسته اش بحق بود. قول دادم موضوع را به مسئولین 
منتقل کنم. طوری نگاهم کرد که فهمیدم امید چندانی به جماعت مدیران ندارد. بعد از 
سفر، موضوع را به مسئول مربوطه در اداره کل مطبوعات داخلی وزارتخانه، تلفنی انتقال 
دادم و به اندازه آبرویم ازش خواهش کردم به این دکه اهواز برسد. اینکه به دادش رسید 
یا نه، بی خبرم. راستش یکی از معضات فرهنگی ما، همین دکه ها هستند که تحت عنوان 
فروش مطبوعات، مجوز می گیرند و تعهد هم دارند که فقط مطبوعات بفروشــند، ولی 
بااجبار می روند سراغ متاع ضدفرهنگی مثل دخانیات. فرصتم کم بود. با تاکسی دربست 
خودم را به خیابان »کمپلو« نزدیک لشکر زرهی رساندم. زمان جنگ، توی این خیابان 
حمامی بود که وقتی پای ما به اهواز می رسید، از بس که سر و تنمان توی خط کثیف 
و چرکی می شد، اول به آنجا می رفتیم. پادگان حمام داشتیم، ولی جمعیتمان زیاد بود 
و شلوغ می شد. لباس های کثیف را هم با خودمان می آوردیم و با اجازه حمامی، داخل 
نمره می شستیم. روی دیوار زده بودند: »از شستن لباس خودداری کنید،  اشکال شرعی 
دارد«. ناچار اجازه می گرفتیم و بابت شستن لباس های چرک، پول اضافه می دادیم. از 

گرمابه کمپلو خاطره ای دارم که خالی از لطف نیست، منتها در قسمت بعد.

ماجراییشگفتانگیز
ازعدمهمراهیمردمعراقباصدام

درجنگباایران

داستان بمب های ضامن نکشیده صدام
انوشهمیرمرعشی

نمایشگاهکاریکاتورهاییدرباره»انگلیس«باعنوان»آسودهباش،منملکهام«درگالری
عالیحوزههنریبرپاشدهاست.درایننمایشگاه،40کارتونوکاریکاتورازهنرمندان
ایرانیبامضمونسیاستهایانگلیسبهنمایشدرآمدهاست.نمایشگاه»آسودهباش،من
ملکهام«تاپنجمتیردرمحلحوزههنریواقعدرتقاطعخیابانهایحافظوسمیهبرپاست.

گفتنی اســت، اخیرا ضیافت بزرگی در ســفارت انگلیس به مناســبت سالگرد تولد 93 سالگی 
ملکه برگزار می گردد و بالغ بر هزار نفر برای این مراسم دعوت شده اند! نکته جالب اینکه وزیر دفاع 
دولت انگلیس مدتی قبل اعام کرد اگر ترامپ با ایران وارد جنگ شود، به طور قطع انگلیس نیز در 
این جنگ مشارکت خواهد داشت! در مسابقات تکواندوی جهانی در ماه گذشته، سفارت انگلیس با 
ندادن ویزا به قهرمانان طایی کشورمان، شرایط گرفتن طا را برای تکواندوکاران خودش مهیا کرد

مسعود شجاعی طباطبایی، دبیر نمایشگاه »آسوده باش، من ملکه ام« نیز اثری درباره بی بی سی، 
رسانه ملکه انگلیس را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است. وی درباره اثرش نوشته است: »طرحی 
درباره بی بی سی، رسانه ای که به نظرم در جنگ  نرم، مهم ترین ساح دولت انگلیس به شمار می آید! 
بخش فارسي رادیو »بي بي سي« در سال 1940 تاسیس شد و به بازوي تبلیغاتي وزارت امور خارجه 
انگلیس علیه ایران تبدیل شد. بي بي سي بخشي از توطئه جهاني انگلیس و روسیه بود که از شمال و 
جنوب علیه ایران حمله کرده بودند و کشورمان را به بهانه درهم شکستن سلطه آلمان به  اشغال خود 
درآوردند. بي بي سي در اوایل دهه 50 میادي و در زمان ملي شدن صنعت نفت به رهبري »محمد 

مصدق« و »آیت اه کاشاني« نخست وزیر پیشین ایران نیز همین نقش توطئه آمیز را ایفا نمود.
با ملي شدن صنعت نفت ایران نیز از طریق بي بي سي اقدامات ازم براي انجام کودتا علیه دولت 
مصدق و سقوط او فراهم شد. پس از پیروزي انقاب اسامي در سال 1357، در دوران هشت ساله 
دفاع مقدس رادیو بي بي ســي با انتشــار خبرهایي منفي سعي داشــت تا این گونه وانمود سازد که 
رزمندگان اســام توانایي مقابله با بعثي هاي عراقي را ندارند و قصد داشــت تا با سیاه نمایي در عزم 

ایرانیان خدشه وارد سازد.
بي بي سي امروز همچنان در صدد است تا تصویري مخدوش از ایران را به تصویر بکشد.«

هنر مقاومت در برابر انگلیس 
گزارشتصویریازنمایشگاهکاریکاتور»آسودهباش،منملکهام«



ورزشی

قدردان تماشاگران در میادین ورزشی باشیم

هشدار سازمان لیگ به باشگاه های فوتبال
یادبود شهید مدافع حرم سعید شاملومشکات حل نشود میزبانی به شهر های همجوار داده می شود

همیشه یاور مظلوم باشیم
این روزها با ســومین ســالگرد شهادت سردار 
ســعید شــاملو، از غیورمردان مدافع حرم همزمان 
 شده اســت. وی از پاســداران بازنشســته بود که 
به طور داوطلبانه راهی جهاد در راه دفاع از حرم اهل 
بیت شد. او در دوران دفاع مقدس نیز از رزمندگان 
گردان تخریب بود که ســرانجام، اواخر خرداد سال 

95 در حلب سوریه به یاران شهیدش پیوست.
شهید مدافع حرم ســعید شاملو در بخشی از وصیت نامه خودش نوشته 
اســت:»اان همان عاشورای حسینی است که در جهان اسام اتفاق می افتد. 
بنده وقتی می بینم در کشــورهای اسامی بچه ها و مردم بی دفاع را چگونه به 
هاکت می رسانند وظیفه خود دانستم برای دفاع از مظلومیت انسان های روی 
زمین به ســرزمین بی دفاع وارد شوم.من از امت اسامی و فرزندان می خواهم 
که از اسام ناب محمدی و وایت فقیه دفاع کنند مبادا روزی بیاید که شما از 
اسام دفاع نکنید امروز همان عاشورای حسینی)ع( تکرار می شود باید بگویم 
اگر در زمان حسین)ع( بودم می گفتم ای کاش آن روز یکی از یاران حسین)ع( 
باشم که از اسام و مسلمین دفاع کنم. بهترین کاری که شما انجام می دهید 
با تقوا و صبور باشــید.برای من گریه نکنید فقط برای مظلومیت انســان های 
مسلمان جهان و خون های بی گناهی که روی زمین ریخته می شود و دفاع از 
آنها به عمل نمی آید گریه کنید و زمانی اندوهگین شــوید که مسلمانی بانگ 

برآورد که ای مسلمانان به فریادم برسید و مردم بی توجه باشند.«

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
دوباره موضوع اتفاقات فینال جام حذفی با انتشــار خبری مبنی بر ورود 
دادستانی کل کشــور به این ماجرا نقل محافل ورزشی شده است. هر چند 
فدراســیون فوتبال با انتشــار اطاعیه ای اعام کرد حضور تاج در دادستانی 
بابــت برنامه ریزی برای رقابت های آتی لیگ و جــام حذفی بود اما باور این 
موضوع که از کنار اتفاقات تلخ اهواز بتوان به سادگی عبور کرد، دشوار است.
آنچه در شب فینال جام حذفی فوتبال ایران در ورزشگاه شهدای فواد 
اهــواز اتفاق افتاد، بیش از هر چیز طبق معمول حکایت از بی تدبیری، ضعف 
مدیریــت، جدی نگرفتن وظیفه و انجام کاربــاری به هر جهت در فوتبال و 

بااتر از آن ورزش ایران می کرد. 
دردها و آفاتی که مثل اینکه قرار نیست دست از سر این ورزش و خیل 
هواداران آن بردارد. دردها و نقاط سیاه و آزاردهنده ای که اثباتگر حرف های 
همیشگی روزنامه ای مثل کیهان است که در سال های اخیر بیش از گذشته 
آن را تکرار می کند. حرف هایی مثل اینکه ورزش را کســانی که در قبال آن 
مســئولیت رسمی دارند، باید پاسخگوی مطالبات مردم در این حوزه باشند، 
جدی نگرفته اند، ورزش در بســیاری از جاها دست نااهان کارنابلد است که 
منظور و غرض اصلی آنها از حضور در حوزه ورزش خودخواهی ها و استفاده 
روانی و مادی از مواهب مدیریتی اســت نه کارکردن برای ورزش و خدمت 

کردن به اهالی و عاقه مندان ورزش. 
حرف هایی مثل اینکه ورزش ملعبه و بازیچه ای است در دست بازیگران 
و سیاســی کاران، ابزاری است در اختیار کسانی که می خواهند از طریق آن 
و جذابیت هــای آن و... »رای« و »نظر« خیلی عاقمندان به ورزش را جذب 
کنند تا مناصب دیگر و بزرگتر را به دســت آورند و... به همین دلیل اســت 
که برای این مثا مدیران و ســکانداران ورزش، تعریف ورزش و رشــته های 

مختلف آن مترادف است با مدال و برد و سکو و... و اغیر. 
برای این اســت که در فوتبال از ســوی مدیران آن همه چیز رها شده، 
ساختار و سازمان و مدیریت و پایه و ریشه و اخاق و فرهنگ و... و تمام فکر 
و ذکرشــان شده است، صعود به جام جهانی! باید برای چندمین بار از اینان 
ســؤال کرد که فوتبالی که از برگزاری یک مسابقه فینال به شکل محترمانه، 
اســتاندارد، مرتب، منظم و... عاجز اســت و این عجز را نه فقط امسال، بلکه 
بارها و بارها نشان داده اســت )نظیر اتفاقات فینال امسال، سال گذشته در 

خرمشهر هم رخ داد(، می خواهد برود جام جهانی چه چیزی را ثابت کند؟!
 فوتبــال ما پیش از این پنج بار به جام جهانی صعود کرده اســت، چه 
اتفاق مثبتی بعد از آن از حیث ساختاری و فرهنگی در آن رخ داده است، جز 
این است که بعد از آن و بعد از حدود 70، 80 سال فعالیت رسمی فوتبال در 
این کشور، حاا رئیس فدراسیونش در جمع خبرنگاران، »از مصلحت نبودن 
ادامه لیگ«، ســخن می گوید و در واقع به »بن بستی که فوتبال به آن دچار 

شده، اعتراف می کند؟! 
آیا نباید با جرأت بیشــتری بگوئیم، این همه تاش و هزینه و استخدام 
مربی خارجی و... برای صعود به جام جهانی، برای خدمت به ورزش و جلب 
رضایت مردم و... این طور ارزش ها نیست، بلکه صرفا برای استفاده تبلیغاتی 
و ابقای پســت و مقام ریاســتی و بهره برداری های جناحــی و انتخاباتی و... 

است؟!
 شــما اگر راســت می گوئید که دارید برای مردم کار می کنید و هدفی 
جز جلب رضایت مردم ندارید، پــس چرا فینال جام حذفی را، چرا دربی ها 
و... را این گونه برگزار می کنید، یعنی به گونه ای که باعث آزار مردم می شود، 
اســباب مزاحمت خیل ورزشدوســتان را فراهم می آورید، اشــک آنها را در 
می آورید. شــما اگر به فکر رضایت مردم و خدمت به ورزش بودید حداقل از 
همان ســال گذشته که مثا به اسم بزرگداشت آزادی خرمشهر بازی فینال 
را در آن شــرایط غیراستاندارد در خرمشــهر برگزار کردید و چشم یکی از 
هموطنان عزیز ما به طور جدی آســیب دید و ظاهرا از یک چشم نابینا شد، 
در نحوه رفتــار و مدیریت و برنامه ریزی خود تجدید نظر جدی می کردید و 
درس گرفتن از آن حادثه تلخ- که می توانســت در آن روز و آن بلبشــوی 
پایان بازی و موقع اهدای کاپ که حتی منجر به گم شدن چند ساعته کاپ 
قهرمانی هم شد!!!، تلختر هم بشــود- در برگزاری مسابقاتی که با استقبال 

تماشاگر مواجه می شود هماهنگ تر و با برنامه ریزی بهتر عمل می کردید. 
این مســائل تلخ  و بدتــر از آن برای برخی از مســئوان درس عبرت 
نمی شــود، چون برای آنها اصا این مســائل اهمیت ندارد، ورزش و کارکرد 
اجتماعی و جایگاه مردمی آن، مهم نیست، مردم و تماشاگران و... اهمیت و 
احترامی ندارند، عرض کردیم اینها آمده اند تا فقط از ورزش و مواهب آن به 

نفع خود و خانواده و حزب و باندشان استفاده نمایند و... 
فکر می کنیم با این زبان الکن و قلم ناتوان منظور خود را رسانده باشیم 
و بیــش از این حوصله خواننده را ســر نبریم. بارهــا گفته ایم و حداقل در 
همین صفحه به کرات نوشــته ایم دردها و ریشه دردهای ورزش و فوتبال ما 
شــناخته شده است، همگان، ااقل آنها که خود را به خواب و کری و کوری 
نزده اند، آنها را می دانند و می شناســند، اما چرا درمان نمی شود، چرا مسائل 
اینحل باقی مانده اســت، دلیلی ندارد، جز اینکه این وضعیت و تداوم آن به 
نفع برخی از کسانی است که متأسفانه ردای مسئولیت هم در ورزش به تن 
دارند، و به همین دلیل اراده ای هم برای حل مشکات و درمان دردها و سر 

و سامان دادن به وضعیت آشفته آن وجود ندارد.
با توجه به آنچه در فراز باا به آن اشــاره شد، اجرم این نتیجه به دست 
می آید که تا در نوع نگاه و نگرش مسئوان اجرایی و باادستی کشور درباره 
ورزش و نقش و کارکردهای موثر اجتماعی و فرهنگی آن تغییری اساســی 
رخ ندهــد، تا زمانی که ورزش به اندازه معقول آن جدی نگرفته نشــود، تا 
زمانی که امور ریز و درشت آن را از مدیریت های کان آن - در حد وزارت و 
کمیته المپیک و فدراسیون ها و... - گرفته تا مسئولیت های دیگر آن حتی در 
حد »توپ جمع کنی« دست اهلش سپرده نشود، و مردان کارآمد و دلسوز و 
خدمتگزار، جای عوضی آمده های پرمدعا و فرصت طلب را نگیرند، و... خاصه 
تا وضعیت فعلی ادامه دارد و هر کسی از راه می رسد ورزش را برای خودش 
و باند و خانواده خودش می خواهد نمی توان انتظار داشت توانایی های بالقوه 
این ورزش به فعلیت درآید و در میادین جهانی و بین المللی باعث سرافرازی 

و افزایش غرور ملی شود و شادی و رضایت مردم را فراهم آورد.
 نمی توان توقع داشت کارکردهای مثبت ورزش، به سهم خود به ارتقای 
فرهنگ عمومی و رشد و گسترش ارزش های اخاقی جامعه، کمک کند. این 
اســت که به صراحت عرض می کنیم ورزش ما از راس تا قاعده آن، به یک 
تحول اساســی و دگرگونی عمیق نیاز دارد، تا از این بیراهه ای که در پیش 

گرفته، بازگردد و راه صواب و مسیر درست را انتخاب کند. 
ورزش مــا راه خــود را گم کرده اســت و هرچه می گذرد، بیشــتر در 

کجراهه ها گم می شود و از هدف و مقصد اصلی فاصله می گیرد. 
خاصــه کام ورزش را بایــد از افکار غلط، نگرش های ســودجویانه و 
خودخواهانــه و فرصت  طلبانه، از مدیریت های عوضی آمــده، از برنامه های 
 روزمــره نتیجه گرایانــه و... و از چنگال منفعت جویان افسارگســیخته، باید 

نجات داد...!

آقایان! جام جهانی را هم 
برای بقای خود می خواهید نه رضایت مردم 

نکته  ورزشی

صفحه 9
یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳9۸ 
۱۲ شوال ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۰9

آخرین وضعیت بیرانوند در پرسپولیس
وکیل علیرضا بیرانوند توضیحاتی دربــاره آخرین وضعیت این دروازه بان 
ارائه کرد. سلیمانی با بیان اینکه هنوز برای صحبت با مسئوان پرسپولیس به 
باشگاه نرفته است, عنوان کرد: برای بیرانوند پیشنهادی از یک تیم اروپایی به 
دست مان رسیده و این باشگاه نامه ای ارسال کرده است. باید در این یکی, دو 
روز به باشگاه برویم و نامه را تحویل دهیم و درباره این پیشنهاد صحبت کنیم. 
وی ادامه داد: در قرارداد بندی داریم که بیرانوند با پرداخت مبلغی می تواند از 
تیم جدا شود, البته پرسپولیس خانه بیرانوند است و ما صبر می کنیم تا درباره 
جدایی او مذاکره کنیم تا هم مصلحت باشگاه و هم علیرضا را در نظر بگیریم.

خلیل زاده قراردادش با پرسپولیس را تمدید کرد
شجاع خلیل زاده مدافع تیم فوتبال پرسپولیس پس از صحبت با مسئوان 

این باشگاه قرارداد خود را سه سال دیگر تمدید کرد. 
خلیــل زاده که برای یک فصل دیگــر تحت قرارداد با پرســپولیس بود، 
صبح دیروز در باشــگاه حضور پیدا کرد و پس از نشستی کوتاه با ایرج عرب، 
مدیرعامل باشــگاه، قرارداد خود را برای دو ســال دیگر تمدید کرد و به این 
ترتیب، ۳ فصل آینده را در خدمت قهرمان فوتبال ایران خواهد بود.در روزهای 
گذشته صحبت هایی درباره انتقال این بازیکن به لیگ قطر به گوش می رسید 

اما در نهایت خلیل زاده در پرسپولیس ماندنی شد.
توضیح فدراسیون درباره دیدار تیم  ملی در روز عاشورا

فدراســیون فوتبال دربــاره زمان دومین دیدار تیم ملــی در مرحله دوم 
مقدماتی جام جهانی ۲0۲۲ توضیحاتی ارائه کرد.

فدراســیون فوتبال نوشــت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته طی ۴ 
ماه گذشته از سوی فدراســیون و مکاتبات انجام شده با مبادی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا و فیفا، اعام می شود که دومین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در 
این مرحله از مسابقات در خارج از خانه برگزار خواهد شد.بر این اساس، در روز 
۱0 سپتامبر سال ۲0۱9)نوزدهم شهریور 98( که مصادف با عاشورای حسینی 
اســت، تیم ملی میهمان خواهد بود. تیم ملی در نخستین دیدار این مرحله با 

قرعه استراحت روبرو شده است.

جزییات اردوی بعدی تیم ملی فوتبال
فدراسیون فوتبال، جزییات اردوی آتی تیم ملی را اعام کرد.

بر این اســاس و پیرو اطاعیه قبلی و با توجه به لغو فیفادی ماه مارچ برای 
تیم ملی با درخواســت سازمان لیگ، اردوی ماه جوای در برنامه های تیم ملی 
فوتبال پیش بینی شــد. با این وجود و با توجه به حساسیت این مقطع زمانی و 
تاکید مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی بر ضرورت روند آماده سازی باشگاه ها، 
اردوی آتی تیم ملی از ۱۱ روز به 5 روز تقلیل یافت تا باشگاه هایی که در فهرست 
آتی ملی پوش دارند، از امکان بیشــتری برای همراهی بازیکنان خود بهره مند 
باشند. با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته از سوی کادر فنی تیم ملی، اردوی 
آتی از ۱9 تا ۲۴ تیر برگزار خواهد شد. این اردو در مرکز ملی فوتبال برپا خواهد 

شد و ملی پوشان در زمین شماره دو این مرکز تمرین خواهند کرد.
محرومیت در کمین سامان قدوس

فدراسیون جهانی فوتبال رای نهایی خود را درباره پرونده جنجالی مهاجم 
ملی پوش کشورمان با باشگاه اسپانیایی جمعه صادر می کند.

به گزارش سایت »heraldo« اسپانیا خبر داد که پرونده انتقال ناکام سامان 
قدوس، مهاجم ایرانی استرشوندس سوئد به اوئسکا در حال بستن شدن است. 
باشگاه اسپانیایی اطمینان دارد که فیفا رای را به نفع آنها خواهد داد. تصمیم 
نهایی فدراســیون جهانی فوتبال جمعه آینده اعام خواهد شد. باشگاه اوئسکا 
مدعی است سامان قدوس با این تیم قراردادی ۴ ساله امضا کرده ولی باشگاه 
استرشــوندس به این قرارداد پایبند نبوده و این هافبک را به آمیان فرانســه 
فروخته اســت. وکای قدوس اخیرا به اسپانیا سفر کرده بودند تا با اوئسکا به 
توافق برســند. اگرچه مبلغ فسخ قرارداد قدوس ۴ میلیون یورو اما خسارت به 
این مقدار نخواهد بود. احتمال می رود فیفا به خاطر این کارشکنی باشگاه های 

استرشوندس و آمیان را جریمه کند و قدوس نیز محروم شود.
سامان قدوس در مکاتبه با فیفا اعام کرد که او با امضای قرارداد با باشگاه 
آمیان موافق نبوده و می خواســته به اوئسکا برود. حتی کارت بازی او از سوی 
فدراسیون سوئد برای حضور در اوئسکا صادر شد ولی باشگاه استرشوندس در 

نهایت با این انتقال مخالفت کرد و او را به آمیان منتقل کرد.

آخرین اخبار از نقل و انتقاات فوتبال باشگاهی ایران
*هادی محمدی مدافع ذوب آهن که فصل گذشته از تراکتورسازی به این 
تیم بازگشت، امروز با حضور در این باشگاه قرارداد خود با ذوب آهن را به مدت 

دو فصل دیگر تمدید کرد.
*قرارداد ایوب والی، کاپیتان تیم فواد به مدت یک فصل دیگر برای فصل 
نوزدهم تمدید شد. فواد پیش از این نیز شهاب گردان، عباس بوعذار، آبشک، 
شــنانی، قاســم نژاد و نامداری را برای فصل نوزدهم به خدمت گرفته بود و با 

هدایتیان و بیت سعید تمدید کرده بود.
*به گزارش ســایت haberx، وحید امیری به نظر می رســد قصد جدایی 
از تیم ترابزون را دارد و به همین خاطر چند تیم ایرانی خواســتار جذب این 
بازیکن ۳۱ ساله هستند. مصطفی دنیزلی سرمربی ترکیه ای که بعد از جدایی از 
قاسم پاشا هدایت تراکتورسازی را بر عهده گرفته است به مسئوان این باشگاه 

تاکید کرده که این بازیکن ایرانی را خریداری کنند.
مجیدی خواستار پست برای برادرش شد!

دستیار اسپانیایی فرهاد مجیدی در اولین اردوی تیم امید بعد از انتخاب 
ســرمربی جدید حاضر نمی شــود. فرهاد مجیدی قصــد دارد از یک مربی 
اســپانیایی در کادرفنی تیم خود استفاده کند.این مربی اسپانیایی در اولین 
اردوی تیم امید که از دیروز آغاز شده غایب خواهد بود. همچنین مجیدی در 
جلسه ای که با مسئوان تیم داشته درخواست کرده فرزاد مجیدی برادرش 
به عنوان مشــاور در کنار او حضور یابد. این در حالی است که دیروز محمد 
حبیبی مربی گلرهای تیم فوتبال نوجوانان به عنوان مربی دروازه بان های تیم 

فوتبال امید انتخاب شد.
خطیبی سرمربی جدید ماشین سازی تبریز

ســرمربی ســابق تراکتورســازی هدایت تیم فوتبال ماشین سازی تبریز 
را بــر عهده گرفت. اعضای هیئت مدیره باشــگاه ماشین ســازی به ریاســت 
حمیدحســین زاده، عصر دیروز طی جلسه ای پس از انجام بررسی های ازم و 
توافق با گزینه مدنظر، رســول خطیبی را به عنوان سرمربی سبزقباهای فوتبال 

تبریز در فصل آتی انتخاب کردند.

اخبار کوتاه از فوتبال اخبار کوتاه از فوتبال

کمیته  اخاق فدراسیون فوتبال پس از بررســی پرونده جنجالی جعل و تخلف در آکادمی فوتبال 
باشــگاه استقال تهران در نهایت مدیرعامل وقت و مســئول آکادمی این باشگاه را جمعا به ۱۵ سال 

محرومیت از فعالیت های فوتبالی محروم و به پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد ریالی محکوم کرد.
پرونده جنجالی جعل و تخلف در سندهای اداری و مالی در آکادمی باشگاه استقال تهران مدت ها است که در 
محافل خبری و انضباطی فوتبال مطرح اســت. ســرانجام کمیته  اخاق فدراسیون فوتبال با قاطعیت به این پرونده 

رسیدگی و پس از بررسی و هم چنین احضار متخلفان و مطلعان، حکم نهایی خود را اعام کرد.
بر اســاس حکم کمیته  اخاق فدراســیون فوتبال، سیدرضا افتخاری، مدیرعامل پیشــین استقال به 5 سال 
محرومیت از فعالیت های فوتبالی و 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.صادق ورمزیار مسئول وقت 
آکادمی فوتبال استقال نیز به ۱0 سال محرومیت از تمامی فعالیت های فوتبالی و 500 میلیون ریال جریمه نقدی 
محکوم شده  است.محکومان می توانند به رای کمیته اخاق اعتراض کنند و امکان تجدیدنظرخواهی در این احکام 

وجود دارد.
پرونده آکادمی باشــگاه اســتقال تهران به جهت جعل،  قصور و سوءاستفاده از موقعیت هم چنان در دادسرای 

فرهنگ و رسانه مفتوح است و متهمان این پرونده باید پاسخگوی جنبه های کیفری اتهام خود در دادسرا باشند.
در زمان مدیریت افتخاری بر باشــگاه استقال و ریاست ورمزیار بر آکادمی فوتبال استقال، با استفاده از ابزار 
مجعول و دســت کاری در قراردادهای برخی از بازیکنان و هم چنین جعل اســناد، تخلفاتی رخ داده بود که اکنون 

کمیته اخاق فدراسیون فوتبال مدیرعامل و رئیس اکادمی وقت باشگاه را در این ماجرا محکوم کرده است.

مدیرعامل سابق و پیشکسوت استقال ۱۵ سال از فعالیت های فوتبالی محروم شدند
مربیان دوومیدانی که عازم مسابقات برون مرزی شدند مدعی هستند که فدراسیون از آنها تعهد گرفته که در قبال 

پاداش وزارت ورزش ادعایی نداشته باشند. 
برخی مربیان دوومیدانی مدعی شدند که فدراسیون دوومیدانی در اقدامی عجیب از مربیانی که همراه ورزشکاران به مسابقات 

قهرمانی آسیا اعزام می شوند تعهد می گیرد که هیچ ادعایی درخصوص پاداشی که وزارت ورزش برای آنها قائل است نداشته باشند.
محســن ربانی مربی و عضو سازمان تیم های ملی دوومیدانی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، در مورد این موضوع اظهار کرد: 
سال گذشته دو روز قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا قطر، فدراسیون نامه ای به ما داد که امضا کنیم. متن آن نامه این بود که 
هیچ ادعایی در قبال سکه هایی که رئیس جمهور در تجلیل از مدال آوران می دهد نداشته باشیم. البته من و هادی سپهرزاد این نامه 
را امضا نکردیم، من و ســپهرزاد در آن مســابقات ورزشکار داشتیم که ورزشکار سپهرزاد مدال هم گرفت. چرا باید امضا می کردیم؟ 
همین تعهد را از مربی هایی که به مسابقات نوجوانان آسیا هنگ کنگ رفته بودند نیز گرفته بودند. این اتفاق در حالی رخ داده که 
اخیراً مسئوان فدراسیون دوومیدانی اعام کردند قرار شده پاداش مربیان در بازی های آسیایی جاکارتا به رئیس، دبیر و سخنگوی 
فدراسیون دوومیدانی نیز تعلق گیرد.  معلوم نیست در فدراسیون دوومیدانی چه خبر است، مجید کیهانی که روزگاری با وعده جذب 
اسپانسر مالی بزرگ برای فدراسیون و حل کردن مشکات مالی در انتخابات دوومیدانی رای آورد حاا به پاداش مربیان زحمت کش 
این رشــته ورزشی هم رحم نمی کند! مربیانی که شب و روز برای موفقیت شاگردان خود زحمت می کشند و دریافتی شان در این 
ورزش بســیار کمتر از مدیرانی است که سابقه و پیشینه ای در رشته های ورزشی ندارند ولی از بد روزگار برای مربیان و ورزشکاران 
تصمیم گیر شده اند.  انتظار می رود وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به اتفاقات فدراسیون دوومیدانی ورود کنند و اجازه ندهند 

عده ای با اعصاب و روان مربیان زحمت کش بازی کنند.

اتفاقات عجیب در دوومیدانی؛ حواس وزارت و کمیته ملی المپیک کجاست؟!

سرمربی جدید تیم فوتبال استقال عنوان کرد که از خولیو واسکو درباره حضور در ایران مشورت کرده است و 
ابراز امیدواری کرد استقال بعد از شش سال به قهرمانی در لیگ برسد. 

استراماچونی، سرمربی ایتالیایی استقال در تازه ترین صحبت های خود عنوان داشت: استقال یکی از مهم ترین باشگاه ها در آسیا 
محسوب می شود. آنها از قدمت و تاریخچه غنی برخوردار هستند و می خواهند بعد از شش سال عدم موفقیت و قهرمانی به ثبات 
برسند و وارد چرخه قهرمانی شوند. ما باید از همین جایی که هستیم شروع کنیم. فصل گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 

حذف شدیم و در رده سوم لیگ قرار گرفتیم. در حال حاضر باید عملکردمان را بهبود ببخشیم.
سرمربی جدید استقال در ادامه گفت: با ۱00 هزار تماشاگر، ورزشگاه آزادی را می توان بزرگترین ورزشگاه جهان دانست. شور و 
شوق زیادی نسبت به فوتبال در ایران وجود دارد و این بهترین ابزار مناسب برای دادن انگیزه و اعتماد به نفس به مربیان و بازیکنان 

است. من بی صبرانه منتظرم که در ایران کارم را آغاز کنم. توجه زیادی به رشد و توسعه فوتبال در ایران وجود دارد.
سرمربی جدید تیم فوتبال استقال در بخش پایانی صحبت های خود، گفت : استقالی ها به دنبال یک سرمربی جوان بودند که 
البته تجربه باایی در هدایت تیمی خارج از کشور خودش برخوردار باشد و آنها من را پیدا کردند. در ابتدا فکر نمی کردم این موضوع 
خیلی جدی باشد و من نیز متقاعد نشدم ولی با کسانی که در ایران حضور داشتند صحبت کردم. با سفیر ایتالیا در تهران و خولیو 
واسکو، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران که سه سال در ایران حضور داشت، صحبت کردم تا این تصمیم را بگیرم. من به همراه 
همسر و دو فرزندم در ایران خواهم بود. فکر می کنم مشکل زبان داشته باشم. در آنجا همه فارسی صحبت می کنند و همه انگلیسی 

نمی دانند و باید با مترجم پیش بروم.

سرمربی ایتالیایی استقال: با واسکو درباره آمدن به ایران صحبت می کنم
وزیر ورزش و جوانان مدعی شد هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با جدیت موضوع تمدید قرارداد برانکو را پیگیری 

می کند.
مسعود سلطانی فر روز گذشته با حضور در اردوی تیم ملی بسکتبال اظهار داشت: خیلی به تیم ملی امیدوارم و ان شاء اه با همت 
و عزم و اراده از گروه شان که سخت است باا می آیند. بازیکنان ایران ثابت کردند هر گاه به دنبال صرف فعل خواستن بودند، حماسه 
آفرینی کردند. امیدوارم با وحدت و همدلی وزارت ورزش و جوانان، کمیته المپیک، فدراسیون و اهالی ورزش بتوانیم مثل سال گذشته 

که توانستیم در اکثر رشته ها کار نامه خوبی داشته باشیم امسال هم خوب کار کنیم. 
وی افزود: امیدوارم آنگونه که در اکثر عرصه های جهانی خوب کار کردیم و کارنامه خوبی داشتیم امسال هم بتوانیم آن نتایج را 

تکرار کنیم چون اکثر رویدادهایی که شرکت می کنیم برای کسب سهمیه المپیک است.
وزیر ورزش در مورد المپیک ۲0۲0 توکیو گفت: امیدوارم با تیم گسترده تری در المپیک حضور پیدا کنیم. کاراته برای اولین بار 
در المپیک قرار گرفته و امیدوارم سه چهار سهمیه در این رشته داشته باشیم. برای شمشیربازی، تیراندازها و قایقران ها هم امیدوارم 
که مدال داشته باشند. برنامه ریزی های خوبی داشتیم. با همگرایی و بسیج امکانات امیدواریم موجبات شور و شادی و شعف مردم 
را فراهم کنیم. ما والیبالیســت ها را در لیگ ملت ها داریم که در هفت مسابقه شش پیروزی داشتند و امیدوارم روند این پیروزی ها 
استمرار پیدا کند. سلطانی فر در مورد وضعیت نامشخص قرارداد برانکو گفت: هیئت مدیره با جدیت این موضوع را دنبال و مشکل را 
حل می کند. وزیر ورزش در پاسخ به این سؤال که در زمان ریاست شعبانی بهار دو کماندار ایرانی به کشورهای دیگر رفته اند گفت: 

نهادها و کمیته های مربوطه در مورد این موضوع پیگیری می کنند.

وزیر ورزش: هیئت مدیره پرسپولیس قرارداد برانکو را تمدید می کند

ســند و شناســنامه و کارت ماشین ســواری 207 
اتومات مشکی به شماره موتور 15290003939 و 
شماره شاســی 983123 به شماره پاک 48 ایران 
221 د 51 به نام محسن شادکام مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند و شناسنامه سواری زانتیا به شماره موتور 
 S1512289191418 146040 و شماره شاسی
بنام علی عیدی فرزند محمد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

امور بازرگانی

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد نســبت به خرید 12 دستگاه تابلوهای توزیع بارانی 
400 آمپر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

فیش شرکت در مناقصه:
فیش بانکی دائر بر واریز مبلغ 500/000 ریال به حســاب شماره 4110-759-9207771-3 

بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 به نام شرکت آب و برق کیش.
مهلت و محل خرید اسناد مناقصه:

شرکت های داوطلب حضور در مناقصه از روز یکشنبه مورخ 1398/3/26 لغایت ساعت 16 روز 
یکشنبه مورخ 1398/4/2 با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر و فیش بانکی مربوطه به 

یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه:

پاکت در بســته محتوی پیشــنهادات و اســناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه 
می بایستی تا ساعت 16 روز دوشنبه 1398/4/10 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

زمان و محل گشایش پاکت های پیشنهادات:
روز چهارشنبه مورخ 1398/4/12، پاکت های پیشنهادات مناقصه در محل دفتر مرکزی شرکت 

گشوده خواهد شد.
نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:
1- دفتر مرکزی: جزیره کیش، شرکت آب و برق کیش کد پستی 79416-95465 

تلفن: 8 و 44422186 )076(، فاکس: 44423818 )076(
2- تهران: شــهرک غرب، میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پاک 17، 

طبقه 3، واحد 6
کدپستی 1468983783 تلفاکس: 22076157 )021(

آگهی مناقصه 
شماره 9۸/۳  KISH WATER & POWER CO.

شرکت آب و برق کیش
)سهامی خاص(

لمپارد و دروگبا در یک قدمی نیمکت چلسی 
ساری در راه یوونتوس !؟

رسانه های انگلیسی از نزدیک شدن لمپارد و دروگبا به نیمکت مربیگری 
چلسی خبر دادند.

از چند روز گذشــته صحبت هایی مبنی بر مربیگری فرانک لمپارد برای 
آبی های لندن در رسانه ها مطرح شد. روز گذشته اسکای اسپورت در خبری 
مدعی شد که باشگاه دربی کانتی برای آزاد سازی لمپارد ۴ میلیون پوند طلب 
کرده اســت. دیروز سان انگلیس عنوان کرد که لمپارد برای کادر فنی خود 
از ســران باشگاه چلسی »دیدیه دروگبا« را درخواست کرده و عاقه دارد تا 

ستاره سابق استمفوردبریج در کنار او به هدایت آبی ها مشغول شود. 
با داغ شدن این شایعات، موضوع انتقال ساری به یوونتوس نیز جدی تر 
می شــود. با رفتن آلگری رســانه های اروپایی از گزینه هایی چون ساری یا 
گواردیــوا روی نیمکت بیانکونری صحبت می کنند و باید دید چه کســی 

هدایت یاران رونالدو را برعهده خواهد گرفت.
غول های فوتبال اروپا به دنبال جذب مروارید سیاه 

غول های فوتبال اروپا به دنبال جذب نیکواس په په ســتاره ارزشمند 
لیل فرانسه هستند.

 نیکاس په په وینگر ساحل عاجی تیم فوتبال لیل، با عملکرد درخشانی 
که از خود در لوشامپیونه ثبت کرده است، چشم ها را خیره کرده و تیم های 

متعدد و متمول قاره سبز به دنبال در اختیار گرفتن این وینگر هستند.
بر این اســاس تیم هایی نظیر بایرن مونیخ، لیورپول، پاری ســن ژرمن، 
اینترمیان، آرســنال و منچســتر یونایتد عملکرد این بازیکــن را زیر نظر 
دارند و خواهان این ســتاره شده اند.در این میان گفته می شود بایرن مونیخ 
 شــانس باایی برای به خدمت گرفتن این بازیکن ارزشمند دارد و پیشنهاد

70 میلیون پوند برای این وینگر ارائه داده است.

دوشنبه 27 خرداد
کوپا آمریکا

*اروگوئه....................................................... اکوادور)ساعت 0۲:۳0 - شبکه ورزش(
قهرمانی کمتر از 2۱ سال اروپا

* آلمان....................................................... دانمارک)ساعت۲۳:۳0 - شبکه ورزش(
سه شنبه 28 خرداد

قهرمانی کمتر از 2۱ سال اروپا
* انگلیس...................................................... فرانسه)ساعت ۲۳:۳0 - شبکه ورزش(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

هفته چهارم )به میزبانی ایران(
جمعه 3۱ خرداد

*ایران ................................................................................... پرتغال )ساعت ۱8:۳0(
شنبه یک تیر

*ایران .................................................................................. استرالیا )ساعت ۱8:۳0(
یکشنبه 2 تیر

*ایران ................................................................................... فرانسه )ساعت ۱5:۳0(
هفته پنجم )به میزبانی بلغارستان(

جمعه 7 تیر
*ایران .............................................................................. صربستان )ساعت ۱8:۳0(

شنبه 8 تیر
*بلغارستان .............................................................................. ایران )ساعت ۲۲:۱0(

یکشنبه 9 تیر
*ایران ................................................................................... آمریکا )ساعت ۱8:۳0(

برنامه دیدارهای تیم ملی در لیگ ملت های والیبال ۲۰۱9

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار استان گیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱59۰9 و شناسه ملی ۱۰7۲۰۲7۸9۱۸ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/01/19 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: 1- آقای ســیدابراهیم میرزاده گــودرزی با کد ملی 
2061030939  به ســمت مدیر تصفیه شــرکت تعیین گردید و آدرس محل تصفیه 
رشــت، جاده اکان، سایت مسکن مهر فلکه دوم، خیابان انقاب شمالی پروژه 650 
شناسه آگهی: )500738( واحدی مهر رشت، کدپستی 4196971967 می باشد.  

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رشت

آگهی تغییرات شرکت شعاع بتن شرق شرکت سهامی خاص
به  شماره ثبت ۱۴۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰7۲۰۲۶۲۴۸۳ 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سرمایه 
شرکت از مبلغ 8/000/000/000 ریال منقسم به 40/000 سهم 200/000 ریالی به مبلغ 25/000/000/000 
ریال منقسم به 125/000 سهم 200/000 ریالی با نام و از محل مطالبات حال شده کلیه سهامداران افزایش 
شناسه آگهی:)499310( یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.  

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت 

آگهی تغییرات شرکت شعاع بتن شرق شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۴۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰7۲۰۲۶۲۴۸۳ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/2 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- آقای حسن نجمی به شماره ملی 2594013560 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
مسعود علیزاده کاشمی به شماره ملی 2678779491 به عنوان بازرس علی البدل برای 
شناسه آگهی: )499311( مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.  

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رشت

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری شهدای خرماکا
 به شماره ثبت ۳5۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲7۱۰۲۸ 

به موجب نامه شــماره 98/570 مورخ 1398/03/09 اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسامی شهرســتان قائم شهر و به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: استان 
مازندران شهرستان قائم شــهر، بخش مرکزی،  دهستان بااتجن،  آبادی 
خرماکا، خیابان نظامی، خیابان اصلی، پاک 0،  طبقه همکف کدپســتی 
4764196242 تغییر یافت و ماده مذکور در اساسنامه بدین شرح اصاح 
گردیــد. ب( در خصوص اصاح ماده 15 اساســنامه تعداد اعضاء هیئت 
مدیره موسسه از 7 نفر به 5 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
شناسه آگهی: )497320( بدین شرح اصاح گردید.  

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر

سرویس ورزشی-
سازمان لیگ فوتبال ایران به باشگاه ها هشدار داد 
که اگر مشکاتشان حل نشود، میزبانی به شهر های 

همجوار داده می شود. 
بعــد از اتفاقاتــی که در فینــال جام حذفــی رخ داد، 
چگونگــی میزبانی از بازی ها تبدیل بــه یکی از دغدغه های 
فدراســیون فوتبال شده تا جایی که دیروز رئیس فدراسیون 
 فوتبال را مجاب ساخت جلسه ای را با مسئوان سازمان لیگ 

برگزار کند. 
بعد از برگزاری این جلسه سازمان لیگ اطاعیه ای صادر 
کرد که درآن آمده بود: »با توجه به اتفاقات اخیر در برگزاری 
مســابقات فوتبال در هفته پایانی لیــگ برتر خلیج فارس و 
مســابقات پایانی جام حذفی و با عنایت به تاکیدات وزارت 
ورزش و جوانان و فدراســیون فوتبال و وفق مصوبات جلسه 
اخیر کمیسیون تامین نظم و امنیت مسابقات ورزشی شورای 
امنیت معطوف به نامه مورخ ۱۳98/۳/۲5 دبیر محترم شورای 
امنیت کشور، بدینوسیله مصوبات و الزامات مورد نظر بشرح 
زیــر جهت رعایت دقیق آن در ورزشــگاهها اعام می گردد 
تا بصورت کامًا جدی و پیگیرانه توســط باشگاهها، اجرایی 
و عملیاتی گردد، بدیهی اســت سازمان لیگ بصورت کامًا 
مصمم، در نظر دارد امــور مذکور را قاطعانه نظارت، کنترل 
و پیگیــری نماید و در صورت عدم تحقق موارد یاد شــده، 
مســابقات تیم میزبان تا رفع مشکات مذکور به نزدیکترین 
ورزشگاه استاندارد شهرستان همجوار و دارای امکانات تائید 
شده توسط سازمان لیگ منتقل خواهد شد و سازمان لیگ 

هیچ استثنایی نیز در این خصوص قائل نمی باشد.
۱- پیوســت امنیتی، اباغی سازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال ناظر به مقررات و آئین نامه های فیفا و کنفدراسیون 

آسیا، توسط باشگاهها بطور الزامی رعایت و اجرایی شود.
۲- فرآیند بلیت فروشــی توسط باشگاه ها و با کنترل و 
نظارت سازمان لیگ بطور صددرصد مکانیزه و الکترونیکی و 
اینترنتی با احراز هویت کد ملی برای تماشاگران و هواداران 
فوتبال و جانمائی با درج شــماره صندلــی )ناظر به مصوبه 
شورای امنیت کشــور( برابر آئین نامه اباغی سازمان لیگ، 

انجام شود.

۳- مشــکات زیر ســاختی در حوزه ایمنی و امنیتی 
 ورزشــگاه و خدمات عمومــی و رفتارهای هــواداران برابر

 آئین نامــه و مقــررات موجــود، از قبیل نصــب صندلی و 
شــماره گذاری، بلوک بندی استادیوم، ایمن سازی راهروها، 
ورود و خروج در شرایط عادی و اضطراری، نصب دوربین های 
مدار بسته، ایجاد اتاق نظارت و کنترل، سیستم اطفاء حریق، 
پیش بینی تخلیه اضطراری، محوطه سازی پارکینگ ها، ایجاد 
ویاتقویت امکانات رفاهی تا قبل از برگزاری مســابقات فصل 
پیش رو، گیت گذاری مبادی ورودی استادیوم ها برابر )بند ۲ 
مصوبه شورای امنیت کشور( و آئین نامه های اباغی سازمان 

لیگ رفع نقص گردد.
از کلیه باشگاههای محترم تقاضا دارد تمامی ابعاد موارد 

اباغ شده توسط شــورای امنیت کشور با همکاری مقامات 
مســئول محلی اقدام نموده تا مشــکلی برای میزبانی آنها 

حاصل نشود. 
لزوم رعایت احترام تماشاگران

یکــی از بندهای مهم اطاعیه ســازمان لیگ تاکید بر 
بلیت فروشی صد در صد مکانیزه و الکترونیکی است. اگر این 
اتفاق رخ دهد آن وقت می توان امیدوار بود که شکل اسکان 
تماشــاگران در ورزشگاه ها، سر و ســامانی گرفته است. در 
چند سال اخیر مسئوان ورزش بارها از تهیه زیرساخت های 
ازم برای بلیت فروشــی الکترونیکی گفته اند اما در عمل به 
 همان شکل سنتی یعنی فروش بلیت به صورت دستی اقدام 

شده است.

به عنوان نمونه چندی قبل مســئوان شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی از نصب گیت های الکترونیکی ورود و 
خروج تماشاگران در ورزشگاه آزادی خبر دادند اما به یکباره 
بساط این گیت ها از بزرگترین ورزشگاه کشور جمع گردید 
و مشخص نشــد چرا آن گیت ها خریداری و چرا به یکباره 

جمع شد؟!
در همیــن صفحه بارها نوشــته ایم که فوتبال و به طور 
کلی ورزش متعلق به مردم است. مردم نباشند، ورزش معنی 
ندارد بهترین و فنی ترین مســابقات و رقابت های ورزشــی 
حرارت و هیجان و کیفیت و معنی خود را از دست می دهند. 
خوشــبختانه در ورزش ایران، »مردم« حضوری فعال دارند. 
نماد و نماینده مردم در عرصه ورزش »تماشاگران« هستند 
که با حضور خود به ورزش و رقابت ها و اماکن ورزشی، شور 
و حال می بخشند و اگر نباشند همه آن فعالیت ها و رقابت ها 

به پشیزی نمی ارزد و به اصطاح مفتش گران است. 
حضور مــردم را در ورزش و میادین و اماکن ورزشــی 
بایــد قدر بدانیم، عمًا هم قــدر بدانیم نه اینکه فقط حرف 
از مردم قهرمان و تماشاگران عزیز! بزنیم، اما در عمل با آنها 
رفتاری داشــته باشــیم که نه در شأن قهرمان است و نه در 

شأن »عزیزان« ما! 
متأســفانه در ورزش ما و به ویژه در جنبه قهرمانی آن، 
این اصل و امر ضروری، رعایت نمی شــود و تأسف بار اینکه 
حتی خیلی وقت ها ضد و عکس آن عمل می شود. در این باره 
بارها و به وقت و موقع خودش حرف ها را نوشته و اعتراض و 

انتقاد خود را صریحاً اعام کرده ایم. 
سال های سال است می نویســیم، نحوه برگزاری دربی، 
نحــوه برخورد و رفتار با مردم صحیح و قشــنگ و منطقی 
و اخاقی و اســامی و انســانی نیســت ولی ظاهراً گوش 
شنوایی یافت نمی شد تا اینکه حاا خبر رسیده که اتفاقات 
فینال جام حذفی مســئوان ســازمان لیگ را مجاب کرده 
تا بیش از گذشــته به فکر تماشــاگران فوتبال باشند. فقط 
امیدواریم این دستور العمل رعایت شود و در حد حرف باقی 
نماند. باید به انتظار شــروع بازی های لیگ نشســت و دید 
 فدراسیون و باشــگاه در رعایت این اصل تا چه اندازه موفق 

خواهند بود؟!

در آخرین روز از رقابت های والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 
که در تایلند برگزار شد، تیم والیبال نشسته مردان ایران با شکست تیم 

چین قهرمان این رقابتها شد.
در آخرین روز از رقابت های والیبال نشســته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در 
بانکوک تایلند برگزار شــد، تیم والیبال نشسته ایران با شکست تیم چین قهرمان 

این رقابتها شد.
تیم والیبال نشســته مردان ایــران در مرحله فینال ۲5 بــر ۲۱، ۲5 بر 7 و 
۲8 بــر ۲۶ و بــا نتیجه ۳ بر صفر تیم چین را شکســت داد و قهرمان این رقابتها 
شد.تیم ایران در مرحله مقدماتی موفق به شکست تیم های کامبوج، تایلند، چین، 
قزاقستان، ژاپن و کره جنوبی شده بود. نکته مهم پیروزی در همه دیدارها و حتی 
فینال با نتیجه ۳ بر صفر بود. در فینال بخش بانوان نیز تیم چین با شکست ژاپن 

به مقام نخست رسید.
ایــن رقابتها با حضور 7 تیم در بخش مــردان از ۲0 خرداد در بانکوک تایلند 
آغاز شــده بود و دیروز به پایان رسید.این مسابقات برای کسب سهمیه بازی های 
پارالمپیک ۲0۲0 توکیو بود که تیم ایران ســال گذشته در مسابقات جهانی هلند 

موفق به کسب سهمیه شده بود.

قهرمانی مقتدرانه تیم والیبال نشسته ایران
 در مسابقات آسیا-اقیانوسیه



کشف مواد مخدر
هندیجان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی هندیجان از کشف مواد مخدر 

از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ ابدالی فرد اظهار کرد: درراستای پاک سازی محورهای مواصاتی 
در ورودی خوزســتان در منطقه هندیجان با تاش ماموران ایســت و بازرسی 
امامزاده عبداه هندیجان یک دســتگاه خودروی پژو20۶ توقیف و از آن 202 

کیلو و 400 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.
وی اضافه کرد: در این باره یک نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شد.

قصاص قاتل 
اردبیل – ایرنا: رئیس کل دادگســتری استان اردبیل از اجرای حکم قصاص 
عامل شهادت دو مامور نیروی انتظامی در منطقه خروسلو شهرستان بیله  سوار 
مغان خبر داد. ناصر عتباتی، افزود: این فرد اردیبهشــت ماه سال ۹۳ با اسلحه 
گرم موجب شهادت دو نفر از مأموران نیروی انتظامی به اسامی حسین ولی نژاد 

و شهید علی شجاع و همچنین دو شهروند دیگر شده بود.
وی اظهارداشــت: این پرونده در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشــور 

بررسی و حکم قطعی قصاص صادر و پس از طی تشریفات قانونی اجرا شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: درگیری این فرد با مأموران 
نیروی انتظامی هنگام قاچاق اشــیای میراث فرهنگــی و تاش مأموران برای 
متوقــف کردن خودرو بود و قاچاقچی مذکور با شــلیک اســلحه گرم موجب 

شهادت آنها و فوت دو فرد دیگر شده بود.
قاچاق شکر

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامي استان آذربایجانغربی از کشف شکر 
قاچاق در محور »تبریز – سلماس« خبر داد. سرتیپ »مسعود خرم نیا« گفت: 
ماموران ایســتگاه ایست بازرسي »رختار«، حین کنترل خودروهاي عبوري در 
محور »تبریز – سلماس« به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را توقیف 
کردند. وی افزود: در بازرســي از کامیون توقیفی، 25 تن شــکر توزیع خارج از 
شبکه کشف که برابر اعام کارشناســان ارزش کااهای مکشوفه یک میلیارد 
و 250 میلیون ریال برآورد شــده اســت.وی اضافه کرد: در این راستا دو متهم 

دستگیر شدند.
واژگونی خودرو

آبادان - مهر: فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: واژگونی یک دستگاه 
تاکسی در آبادان سبب جان باختن دو نفر شد. 

سرهنگ سید محسن تقی زاده افزود: پس از حضور عوامل انتظامی و راهور 
در محل مشــخص شد، راننده خودروی تاکسی پراید به دلیل سرعت غیرمجاز 
و ناتوانی در عدم کنترل خودرو و همچنین نبود روشنایی کافی در جاده، توان 

کنترل خودرو را از دست داده که در نهایت منجر به واژگونی خودرو اش شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان آبادان تصریح کرد: متاســفانه در این حادثه 
راننده تاکسی که مردی 4۳ ساله بود به همراه مسافر خانمی ۳0 ساله، جانشان 

را از دست دادند.
فرآورده دامی غیر بهداشتی

اصفهان – خبرگزاری صدا و ســیما: مدیر دامپزشکی استان اصفهان گفت: 
بیش از ۹ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی ناســالم و غیربهداشتی از واحدهای 

تولید و عرضه در استان اصفهان کشف و توقیف شد.
شــهرام موحدی افزود: این مواد غذایی در بازدید از هفت هزار واحد شامل 
کشــتارگاه هاي دام و طیور، سردخانه ها، کارگاه هاي نگهداري و بسته بندي، 
مراکز عرضــه فرآورده های خام دامــی، خودروهاي ویژه حمل، فروشــگاه ها، 

رستوران ها، طباخی ها و مراکز تهیه غذا کشف و توقیف شد.
انهدام باند سرقت

اهواز – ایســنا: فرمانده انتظامی اهواز از دستگیری و انهدام باند سارقان به 
عنف در پی انتشار کلیپ سرقت آنان در فضای مجازی خبر داد.

ســرهنگ محســن دالوند افزود: مأموران کانتری 25 اهــواز با اقدامات 
تخصصی و گشت زنی هدفمند، سه عضو باند سارقان به عنف که به وسیله ساح 
سرد با تهدید شــهروندان در بازار اقدام به سرقت وسایل همراه آنها می کردند 
را شناســایی و در عملیات ضربتی دستگیر کردند. وی اضافه کرد: متهمان در 

تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کردند.
برخورد قطار با موتور 

شاهرود- ایرنا: معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شاهرود 
گفت: بر اثر برخورد قطار با یک دستگاه موتورسیکلت در منطقه اردیان شاهرود 
دو نفر کشته شــدند. ناصر ســلمانپور، افزود: در این حادثه راکب و سرنشین 
موتورسیکلت در دم جان باختند. موتورسیکلت مورد نظر از نوع شارژی بوده و 
مأموران راه آهن راه را برای عبور قطار بسته بودند، اما راکب موتورسیکلت قصد 

داشت بدون توجه به راه بندان از عرض راه آهن گذر کند.
»راور« کرمان لرزید

کرمان – فارس: زمین لرزه ای به بزرگی 4/4 ریشــتر حوالی راور در استان 
کرمان را لرزاند. زمین لرزه ای به بزرگی 4/4 ریشتر در ساعت 11 و ۳8 دقیقه و 

25 ثانیه دیروزحوالی راور کرمان را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق هشــت کیلومتری زمین و در فاصله1۶ کیلومتری 

راور و۹7  کیلومتری مرکز استان ثبت شده است.
تاکنون گزارشی از خسارت های احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است.

برخوردمرگبار 2خودرو
زاهدان – باشــگاه خبرنگاران جوان: رئیس  اورژانس پیش بیمارســتانی و 
مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشــکی ایرانشهر گفت: برخورد سواری پژو با 

سواری پراید در محور ایرانشهر به خاش ۹ مجروح بر جای گذاشت. 
محمودرضا  ناصح، افزود: بر اثر بر خورد یک دستگاه خودروی سواری پژو 
405 با ســواری پراید در محور ایرانشهر به خاش حدفاصل تمپ ریگان ۹ نفر 
مجروح شدند. وی افزود: مجروحین پس از دریافت خدمات درمانی اولیه بوسیله 
چهار دستگاه آمبوانس به بیمارستان خاتم اانبیا)ص( ایرانشهر منتقل شدند.

کشف داروی قاچاق 
مشــهد – ایرنا: مدیرکل گمرک دوغارون تایباد گفت: یک میلیون و 500 
هــزار عدد انواع قرص و کپســول های آنتی بیوتیک قاچاق و کمیاب توســط 
نیروهای گمرک مســتقر در مرز دوغارون در حین خروج از کشــور کشــف و 
ضبط شد. محمد کوه گرد افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر خروج داروهای 
کمیاب از مرز دوغارون به سمت افغانستان مأموران گمرک حین کنترل اقام 
صادراتی با استفاده از بازرسی فیزیکی این میزان داروی قاچاق را کشف و ضبط 
کردند.وی اضافه کرد: اقام کشــف شــده از بازارهای استان های سراسر کشور 

تهیه و در داخل محموله باری صادراتی جاسازی شده بود.
مدیــرکل گمرک دوغارون گفت: داروهای کشــف شــده از نوع داروهای 

یارانه ای است و ارزش آن سه میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد شده است.
غرق شدن در استخر

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان جلفا از غرق شدن مردی 
به علت عدم آشنایی به فنون شنا در استخر خبر داد. 

ســرهنگ »یداله جهان آرا« گفت: ماموران پس از حضور در محل حادثه 
دریافتند مرد ۳8 ســاله ای که برای تفریح و شنا به استخرباغ خود رفته بود به 

دلیل عدم مهارت به فنون شنا غرق شده است.
وی تصریح کرد : با حضور عوامل اورژانس و انتقال مصدوم به مرکز درمانی 

متاسفانه تاش پزشکان موثر واقع نشد و این مرد جان خود را از دست داد.
دستگیری عامل تیراندازی

شاهرود – باشــگاه خبرنگاران جوان: فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود 
از دستگیری عامل تیراندازی و مجروحیت فردی جوان در شاهرود خبرداد. 

ســرهنگ علی کریمی، گفت: دو جوان برســر اختاف مالکیت یک قاده 
سگ با یکدیگر درگیر شدند که یکی از این جوانان با ساح شکاری طرف مقابل 
را هدف گلوله قرار داده و با مجروح نمودن وی از ناحیه پا از محل متواری شد.
وی افــزود: مامــوران پلیس اطاعات و امنیت عمومی شهرســتان، محل 
اختفای این تیرانداز جوان را در کمتر از چهار ساعت شناسایی و وی را در یک 

کافه غیرمجاز دستگیر کردند.

صفحه 10
یک شنبه ۲۶ خرداد 1۳۹۸ 
1۲ شوال 1۴۴0 -شماره ۲۲۲0۹

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

مقامات هندی از مرگ دست کم ۳۶ تن 
در طوانی ترین موج گرما در این کشور خبر 

دادند.
به گــزارش ایســنا، ســخنگوی مرکز ملی 
مدیریت بحران هند اعام کرد: در فصل گرمای 
سال جاری این کشور یکی از طوانی ترین موارد 

موج گرما را در سال های اخیر تجربه کرده که تاکنون به کشته شدن دست کم 
۳۶ نفر منجر شده  اســت.به گفته مقامات هندی، موج شدید گرما برای بیش 
از ۳0 روز متوالی در این کشــور گزارش شــده که بیشتر در مناطق شمالی و 
مرکزی این کشور بوده  است. دهم ژوئن دمای هوا در شهر دهلی به 48 درجه 
ســانتی گراد رسید که بااترین رقم ثبت شده در پایتخت هند در این ماه بوده  
اســت.همچنین در یکی از شــهرهای غرب ایالت راجســتان در اولین روز ماه 
ژوئن دمای هوا به 50 درجه باای سانتی گراد رسید. تاخیر در شروع باران های 
موســمی به طوانی تر شــدن گرمای هوا در این مناطق کمک کرده  است.به 
گزارش شــبکه خبری سی ان ان، در تابستان ســال 201۶ مرکز ملی مدیریت 
بحران هند مجموعه ای از اقدامات را به منظور تعدیل تاثیرات موج گرما در نظر 
گرفت که از آن جمله می توان به تهیه سرپناه هایی برای افراد بی خانمان، نصب 
آبسردکن و سفید کردن رنگ سقف ساختمان ها به منظور جذب حرارت کمتر 
 اشــاره کرد.از سوی دیگر، صدها روستا در هند به دلیل خشکسالی تاریخی که 

خانوارها را در جست و جوی آب از خانه هایشان آواره کرده، تخلیه شده اند.

گرما در هند
 ۳۶ قربانی 

گرفت

یک بمب آمریکایــی مربوط به دوران 
جنگ جهانی دوم، دیروز در پایتخت آلمان 

کشف شد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری آلمان، 
مقامات آلمانی گفته اند که آنها موفق شــدند تا 
این بمــب 100 کیلویی را خنثــی کنند.در پی 

کشــف این بمب آمریکایی در عمق حدود ســه متری، منطقه به شــعاع ۳00 
متر تخلیه شــد. پلیس با انتشار پیامی در شــبکه اجتماعی توئیتر نوشت که 
این بمب در میدان »الکســاندر پاتس« که یکی از میادین اصلی شــهر است، 
اوایل وقت شــنبه در محلی که ساخت وساز هم در آنجا جریان داشت، کشف و 
ساعتی بعد هم خنثی شــد. تعدادی مشکل فنی در روند خنثی سازی رخ داد 
اما به سرعت برطرف شد.با گذشت حدود 75 سال از پایان جنگ جهانی دوم، 
همچنان بمب های خنثی نشده در آلمان کشف می شوند.کارشناسان معتقدند 

که همچنان حدود سه هزار بمب خنثی نشده در پایتخت آلمان وجود دارد.

کشف 
بمب 100 کیلویی 
جنگ جهانی دوم 

پلیس ترکیه تحت تاثیر امانتداری یک 
زوج ایرانی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی 
ترکیــه، یک زوج ایرانی که برای بازدید از آرامگاه 
موانا جال الدین بلخی، شــاعر و عارف نامدار به 
شهر قونیه سفر کرده بودند کیفی حاوی پول نقد، 

طا و ســکه پیدا کرده و آن را به پلیس تحویل دادند.این کیف حاوی 28۹0 
لیر ترک )به ارزش حدودی ۶ میلیون و ۶00 هزار تومان(، مقداری سکه، طا و 
کارت شناسایی بود و این زوج ایرانی کیف را با تمام محتویاتش به پلیس مستقر 
در ترمینالی که کیــف را در آن یافته بودند، تحویل دادند. پلیس قونیه ضمن 
قدردانی از امانتداری و رفتار این زوج ایرانی، کیف پول را به صاحبش بازگرداند.

قدردانی
 پلیس ترکیه 
از امانتداری 
زوج ایرانی 

موتورســواری در اعماق دریا می تواند 
ایده جذابی باشد.

بــه گــزارش تابناک، شــرکت انگلیســی 
Silvercrest Submarines، پــروژه ای تحــت عنوان 
SubSea Scooter را با موتورسیکلت به راه انداخته 
اســت. این موتورسیکلت با یک محّرک برقی کار 

می کند، مردم می توانند ســوار آن شــوند و با پرداخــت 17 هزار پوند در قعر 
دریا برای یک بار ســفر به مدت 2/5 ســاعت برانند.رانــدن این موتور زیر آب 
شبیه راندن موتورســیکلت های عادی است، شــرکت کنندگان صاف و بدون 
قوزکردگی روی آن می نشــینند و »کاه ایمنی حبابی« را روی سر می گذارند، 
کاه یــک منبع ویژه هوا دارد که می توانند با آن نفس بکشند.شــرکت مالک 
این طرح می گوید، هدف از ســفر زیرآبی با موتور کشــف صخره های مرجانی 
اســت.موتور های طراحی شده می توانند 12 متر زیر دریا و با سرعت سه مایل 
در ســاعت حرکت کنند.موتور های تک نفره 1۶۳00 دار قیمت دارد و قیمت 
موتور های دو نفره 14000 دار است.با سوار شدن بر روی موتور مجّهز به کاه 
ایمنی هوا سفر آغاز می شــود؛ کاهی که هوای آن هر هفتاد دقیقه با مخازن 
غواصی تأمین می شــود و به قسمت جلویی دوچرخه متصل است.کاه ایمنی 
دارای شیشه مسطح و مقاوم در برابر ِمه و شفاف است، و ۹۹ درصد دیِد واضح 
زیر آب را فراهم می کند.هر موتور دو محّرک الکتریکی، یکی برای جلو و دیگری 
برای حرکت عمــودی دارد که کنترل دقیق، قابلیت مانور و ایمنی را برای آن 
فراهم می کند. سرنشینان می توانند با تنظیم فشار هوا در آب باا یا پایین بروند.

سفر 
در اعماق دریا 
با موتورسیکلت

رئیس پلیس پایتخت با ابراز تأســف از برخی 
آگهی ها و تبلیغات مبتذل ســایت هایی همچون 
»دیوار« گفت: از سوی پلیس برخورد جدی تری با 

مسئوان این سایت ها خواهد شد.
سردار حســین رحیمی در گفت وگو با خبرگزاری 
دانشجو، درخصوص تبلیغات »همخانه خانم« در سایت 
»دیوار« گفت: واقعاً متاســفیم که برخی از ســایت ها 

ماننــد دیوار بــه بهانه های واهی، جری شــده اند و هر 
نوع تبلیغات و آگهی را منتشــر می کنند، ان شــاءاه از 
 سوی پلیس برخورد جدی تری با مسئوان این سایت ها 

خواهد شد.
رحیمــی ادامــه داد: قطعا افراد و ســایت هایی که 
تبلیغات می کنند و آگهی هایی مانند همین مســئله ای 
که اشاره شد را می گذارند باید کنترل شوند و هیچ گونه 

بهانه ای برای فرار از قانون ندارند، پلیس در این خصوص 
به زودی تصمیم گیری خواهد کرد. وی با  اشاره به اعمال 
قانون در مورد این دســته از خانه ها تصریح کرد: قطعا 
مــا در رابطه با افرادی که تبلیغاتی را در فضای مجازی 
منتشر می کنند و شئونات در آن رعایت نمی شود و حتی 
می توان گفت بیشتر به ترویج ابتذال و فساد می پردازند 

برخورد قاطع خواهیم کرد.

سردار رحیمی: 

پلیسباتبلیغاتمبتذلسایتها
پرونده برخوردقاطعخواهدکرد دادگســتری هرمزگان گفت:  رئیس کل 

شــهادت ماموران دریابانی میناب با دســتور مقام 
قضایی، در دستور کار ویژه دادسرای عمومی و انقاب 

این شهرستان قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، علی صالحی در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: سه نفر از قاچاقچیان در این خصوص دستگیر و به 

منظور طی مراحل قانونی به زندان معرفی شده اند.
وی افزود: این پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی به 
شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان میناب 

ارجاع شده است.
صالحی تصریح کرد: به علت اهمیت موضوع تأکید شده 
تا رســیدگی به صورت ویژه و در وقت فوق العاده انجام شود 

و مراحل دادرسی در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.
صبــح روز سه شــنبه 21 خردادماه امســال دریابانان 
شهرســتان میناب، به محض مشــاهده قاچاقچیان احشام 
فرمان ایست صادر کردند که قاچاقچیان با مشاهده ماموران 
با آنها درگیر شــده و »اســتوار یکم ســجاد افراسیابی« و 
»گروهبــان یکم حســن کریمی« حین درگیــری در این 

عملیات، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پرونده شهادت
 ماموران دریابانی میناب 

به صورت ویژه رسیدگی می شود

فرمانــده انتظامی آذربایجان غربــی گفت: دو 
اخالگر اقتصادی در شهرســتان ارومیه شناسایی و 

دستگیر شدند. 
سرتیپ مســعود خرم نیا در گفت و گو با ایرنا افزود: در 
پی کسب خبری از سازمان صنعت و معدن آذربایجان غربی 
مبنی بر اینکه یک شــرکت واردات کاا به ثبت ســفارش و 
اخذ ارز دولتــی از بانک های عامل اقدام کرده و عدم اجرای 

تعهدات، زمینه اخال در نظام ارزی را فراهم کرده است 
ماموران آگاهی این اســتان بــا هماهنگی مقام قضایی 
و پس از بررســی پرونده این شــرکت و تحقیقات گسترده 
دریافتند که این شرکت برای واردات کااهایی از قبیل الوار 
بریده شــده، رول پی وی سی و ورق فلزی به دریافت شش 
میلیون و 4۹۹ هزار و 100 یوان چین ارز دولتی اقدام کرده 
ولی به تعهدات خود عمل نکرده و ارز دریافتی را در بازار آزاد 

به فروش رسانده است.
وی ادامــه داد: مامــوران دو متهــم را در ایــن زمینه 
شناســایی و طی هماهنگی با مرجع قضایــی در عملیاتی 

غافلگیرانه دستگیرکردند.
فرمانــده انتظامی آذربایجان غربی گفــت: متهمان در 
بازجویی های پلیســی به ارتکاب تخلف 110 میلیارد و 725 

میلیون ریالی اعتراف کردند.
خرم افزود: در این رابطه دو نفر متهم دســتگیر شدند و 
پس از تشــکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مقام قضایی شدند.

ســقوط یک فروند پاراگایدر در منطقه بهنمیر 
شهرستان بابلسر سبب جان باختن خلبان ۳2 ساله 

این پرنده شد.
به گزارش روابــط عمومی مرکز فوریت های پزشــکی 
مازنــدران، این حادثه پیش از ظهر دیروز شــنبه در منطقه 
ساحلی کرفون شهر بهنمیر رخ داد و خلبان پاراگایدر پس 

از سقوط به داخل آب دریای خزر افتاد و جان باخت.
این دومین حادثه سقوط پاراگایدر در مازندران طی 10 
روز اخیر اســت. 17 خرداد ماه سال جاری نیز بر اثر سقوط 
یک فروند پاراگایدر در ساحل سلمانشهر در غرب مازندران 
در بین انبوه جمعیت شناگران و ساحل گردان تعطیات عید 
فطر، دست کم 15 نفر زخمی شدند که سه نفر از سرنشینان 

پاراگایدر بودند.

رئیس حوزه قضائی بخش چهارباغ استان البرز از 
بازداشت هشت تن از اعضای شورای شهر، کارمند و 
پیمانکار شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی خبر 

داد. 
مهدی اکبرپور در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: پس 
از انجــام تحقیقاتی که بیش از شــش ماه به طول انجامید، 
چهار عضو شورای شهر و چهار کارمند و پیمانکار شهرداری 

چهارباغ به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.
وی افــزود: در این پرونده 15 نفــر از جمله چهار عضو 
شورا و یک معاون شهردار چهار باغ متهم هستند که از این 
تعداد هشت نفر بازداشت و تحقیقات مقدماتی برای تکمیل 
پرونده دیگر افراد نیز در حال انجام اســت. شورای اسامی 

شهر چهارباغ استان البرز شش عضو دارد.

ایمنی  خدمات  و  آتش نشــانی  اداره  مســئول 
شهرداری ایذه گفت: انفجار یک تانکر حامل سوخت 
در جاده دهدز - ایذه در بامداد دیروز )شنبه( موجب 

جان باختن یک نفر شد. 
ابراهیم اسماعیل  وندی در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: این 
تانکر ســاعت دو بامداد روز شنبه ، در جاده دهدز - ایذه حد 

فاصل پل اژگیل به زیر پل سقوط کرد.
وی افزود: پس از ســقوط این تانکر بــه دره و به دلیل 
قابلیت اشتعال باای مواد موجود در تانکر، این خودرو منفجر 

و آتش گرفت که موجب مرگ راننده تانکر شد.
مسئول اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایذه 
با بیان اینکه نوع دقیق ماده موجود در تانکر مشخص نیست 
ادامه داد: با تاش پنج گروه آتش نشانی، این آتش مهار شد 

و به خودروهای عبوری آسیبی وارد نشد.

ارزشــمند  البرزی در یک حرکت  نیکوکار  زوج 
و خداپســندانه با پرداخت دیه، 2 زندانی محکوم به 

اعدام را از مرگ نجات دادند.
بــه گزارش ایرنا، این 2 زندانی در شــهرهای شــیراز و 
دره شــهر استان ایام چند ســال پیش در درگیری مرتکب 
قتل شــده و محکوم به قصاص نفس بودند که به همت زوج 
نیکوکار »ر.ف« و همســرش ســیده »م. ح« از دار مجازات 

رهایی یافته و به زندگی بازگشتند.
همچنین  ایــن زوج در اقدامی دیگر بدهی 21 بدهکار 

زندانی را پرداخت کردند.
حاجی رضا شاکرمی دادســتان عمومی و انقاب کرج 
افزود: یکی از برترین خیرین شهر ›آقای »ر. ف« و همسرش 
ســیده »م. ح« هستند که هر بار آنان را دعوت کردیم بدون 
بهانه یا تأخیر بافاصله بــرای آزادی زندانیان بدهکار به هر 
مبلغ و هر تعداد اعام آمادگی کردند و هیچ گاه نیز حاضر به 

اعام نام خود یا حضور در مجامع و مجالس نشدند.

فرمانده انتظامی شهرســتان قم از دســتگیری یک نفر کاهبردار 
میلیاردی در استان قم خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ مراد حســین جعفریان، عنوان کرد: در پی مراجعه 
یکی از شــهروندان به کانتری 20 فرماندهی انتظامی شهرستان قم مبنی بر اینکه 
فردی مبالغ زیادی را از وی کاهبرداری کرده است، ماموران طی یکسری تحقیقات 
و اقدامات پلیســی موفق شدند کاهبردار موصوف را شناسایی اما به محض رویت 
ماموران اقدام به فرار کرد.سرهنگ جعفریان اضافه کرد: در ادامه ماموران به تعقیب 
و گریز متهم پرداخته و موفق شــدند وی را در یک اقدام به موقع پلیســی دستگیر 
کنند.فرمانده انتظامی شهرســتان قــم، گفت: در بازجویی بعمــل آمده، متهم به 

کاهبرداری بیش از ۶7 میلیارد ریال از شاکی اعتراف کرد.

مدیر گــروه بیماری هــای غیرواگیردار مرکز 
از مصرف ساانه ۶۵ میلیارد  بهداشت استان یزد 
نخ سیگارت در کشور خبر داد و گفت: سیگاری ها، 
۳۰ هزار میلیارد ریال زیان به اقتصاد خانوارها وارد 
می کنند و بر پایه سند ملی غیرواگیر تا سال 2۰2۵ 
میــزان مصرف مواد دخانی در کشــور باید تا ۳۰ 

درصد کاهش یابد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
صدوقی یزد، محمدرضا صادقیان تاکید کرد که به همین 
منظور ســند کنترل دخانیات استان تدوین و در شورای 
سامت و امنیت غذایی مصوب و شرح وظایف هر یک از 
دستگاه ها مشخص شده و برنامه های عملیاتی آن نیز در 

حال تدوین و اجراست.
وی با اشــاره به اینکه 1۳/۶ درصد از جمعیت ایران 
دخانیات مصرف می کنند، گفــت: طبق تحقیقات انجام 
شــده این آمار در اســتان یزد 14 درصد اســت که این 
مهم از لحاظ ســامت اجتماعی نگرانی هایی را در میان 

مسئوان منطقه ایجاد کرده است.

وی گرایــش زنــان یزدی بــه مصــرف دخانیات را 
نگران کننده دانســت و تاکید کرد: افزون بر ســه درصد 
جمعیت باای 18 سال بانوان دخانیات مصرف می کنند 
که اســتان از این نظر در کشور در رتبه هشتم قرار دارد، 
این در حالی اســت که میزان مصــرف دخانیات در بین 
مردان یزدی 2۶ درصد اســت و در جایگاه دوازدهم قرار 

دارد.
وی ادامه داد: کاهش شــانس باروری، ســقط مکرر، 
اثرات نامطلوب بر پوســت و مو، یائسگی زودرس، زایمان 
زودرس، تولد نوزاد کم وزن، ابتا به سرطان پستان، ابتا 
به ســرطان ریه و ســایر ســرطان ها، بیماری های قلبی 
عروقی، پیری زودرس، پوکی اســتخوان، شــیوع تومور 
مغزی در جنین خانم های ســیگاری و قلیانی بخشی از 

عوارض مصرف دخانیات در زنان است.
صادقیــان بحث مبــارزه با مواد دخانــی را از جمله 
ضرورت های جدی توســعه فرهنگــی در جوامع عنوان 
کرد و گفت: دروازه ورود به بحث اعتیاد مصرف ســیگار 
است که فقط ۳/۶ درصد یزدی ها برای ترک سیگار اقدام 

می کنند و یزد در این زمینه در رتبه ششــم کشور قرار 
دارد.

وی خاطرنشان کرد: از سه هزار مورد مرگ ثبت شده 
ساانه در استان یزد، 12 درصد آن مربوط به مصرف مواد 

دخانی است.
صادقیــان تصریح کرد: ثابت شــده ســیگاری های 
تحمیلــی، به همان انــدازه افراد ســیگاری، در معرض 
زیان های دود دخانیات هســتند ممکن است به آبریزش 
بینی، ســوزش چشم، گلودرد و سردرد مبتا شوند و اگر 
تنفــس آنها در هوای آلوده با دود دخانیات دیگران ادامه 
یابد، حتی ممکن اســت ابتا به سرطان ریه، حمله های 

قلبی و عفونت ریه در آنها افزایش یابد.
وی اظهار داشــت: عملکرد ریه ها در افراد سیگاری 
تحمیلی بــه تدریج کاهش می یابــد و از آنجا که فیلتر 
سیگار، برخی مواد مضر در دود را به خود جذب می کند، 
دودی که وارد بدن افراد ســیگاری تحمیلی می شود در 
مقایســه با دود استنشاق شده فرد سیگاری، حاوی مواد 

سمی و سرطان زایی بیشتری است.

فرهاد ســرخوش در گفت و گو با ایرنا با اعام 
اینکه تراز دریاچه ارومیه نسبت به کمترین سطح 
ثبت شــده برای آن یک متر و ۸۵ ســانتی متر 
افزایش یافته، افزود: دریاچه ارومیه به دلیل حل 
شدن نمک در آب در برخی نقاط عمیق تر شده 

است.
وی با اعام اینکــه دریاچه ارومیه یک حوضه آبی 
بســته اســت و تراز آن در فصل گرما کاهش می یابد، 
افــزود: هرچند میزان تبخیر در دریاچه ارومیه به دلیل 
افزایش عمق و میزان ورودی آب نسبت به سال گذشته 
نصف شــده ولی تراز دریاچه روند کاهشی خود را آغاز 

کرده است.

»ســرخوش« با بیان اینکه در حال حاضر از چهار 
رودخانــه زرینه رود، نازلو، بارانــدوز و گدار در مجموع 
140 مترمکعب بــر ثانیه آب به دریاچــه ارومیه وارد 
می شــود، بیان کرد: ورود این میزان آب در فصل گرما 
نقش بسزایی در جلوگیری از کاهش تراز دریاچه دارد.

وی با اعام اینکه مســاحت دریاچه ارومیه به سه 
هزار و 21۶ کیلومتر مربع رســیده، بیان کرد: وســعت 
این دریاچه نســبت به زمان مشابه سال گذشته 85۹ 

کیلومترمربع افزایش دارد.
وی با بیان اینکه بارش های مناسب سال جاری به 
همراه اقدامات انجام شــده در ستاد احیا باعث افزایش 
چشمگیر تراز دریاچه ارومیه شــد، بیان کرد: هرساله 

شــاهد کاهش نزدیک به 70 سانتی متری تراز دریاچه 
ارومیه در فصل گرما هســتیم اما ایــن مقدار در زمان 

بارش ها جبران می شود.
ســرخوش با اعام اینکه طرح های مهم انتقال آب 
بــه دریاچه ارومیه تا پایان ســال جاری به بهره برداری 
می رســد، افزود: در صورت بهره برداری از این طرح ها، 
تراز دریاچه ارومیه ســاانه نزدیک به یک متر افزایش 
می یابد. وی با تاکید بــر اینکه طرح های انتقال آب به 
دریاچــه ارومیه هنوز به بهره برداری نرســیده اســت، 
اضافه کرد: امســال چندین طرح انتقال آب به دریاچه 
به بهره برداری می رسد که نقش بسزایی در احیای نگین 

آبی آذربایجان خواهد داشت.

2 اخالگر اقتصادی در ارومیه 
دستگیر شدند

سقوط پاراگایدر در بابلسر 
جان خلبان را گرفت

بازداشت 8 عضو شورای شهر 
و کارمند شهرداری چهارباغ

رهایی 2 زندانی محکوم به اعدام 
توسط زوج نیکوکار البرزی

انفجار تانکر حامل سوخت
 در ایذه 

یک کشته برجای گذاشت

سیگاری ها 30 هزار میلیارد ریال 
زیان به اقتصاد ایران تحمیل می کنند

تراز دریاچه ارومیه نسبت به پارسال 
بیش از یک متر بااتر است

مدیر مرکز حوادث و فوریت های دانشــگاه علوم پزشکی کهگیلویه دستگیری کاهبردار میلیاردی در قم
و بویراحمد گفت: در اثر تصادف دو دســتگاه خودروی پراید و تاکســی 
مسافربری سمند در جاده یاسوج به شیراز چهار نفر جان باختند و دو نفر 

دیگر مصدوم شدند. 
جال پوران فرد ، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: این حادثه در ساعت حدود 
8 و 10 دقیقه صبح دیروز به وقوع پیوست.وی افزود: این سانحه در جاده سپیدان 
به یاسوج و در محدوده تنگ تیزآب سپیدان رخ داد و پوشش امدادی این تصادف 
توســط نیروهای اورژانس استان فارس بوده است.پوران فرد بیان کرد: همچنین در 
این حادثه از اورژانس 115 کهگیلویه و بویراحمد برای امداد رســانی مطلوب تر به 
مصدومان ســانحه درخواست آمبوانس کمکی شده بود. وی عنوان کرد: چهار نفر 
جانباخته سانحه مســافران تاکسی مسافربری سمند بوده اند که سه نفر از آنها در 

صحنه تصادف و یک نفر دیگر پس از انتقال به بیمارستان فوت شدند.

سانحه رانندگی در جاده یاسوج – شیراز  
4 کشته بر جای گذاشت

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده 
ارزی صبح دیروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرایم اخالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی 

موحد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میــزان، با توجه به ارجاع پرونده 
از زاهدان به شــعبه تهران، حجت ااســام علی موحدی راد 
دادســتان مرکز استان سیستان و بلوچستان در جایگاه قرار 

گرفت و در تشریح کیفرخواست متهمان گفت: 
1-»حمیدرضا رنود« به اخال در نظام اقتصادی کشور 
از طریــق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۶5 میلیون یورو با وصف 
سردســتگی و از طریق اخذ حواله های ارزی به نرخ دولتی 
و فروش در بازار آزاد، تشــکیل و سردســتگی کاهبرداری 
شبکه ای از بانک های کشور با استفاده از اسناد مجعول جهت 
ثبت سفارش کاا و جهت اخذ حواله ارزی و تحصیل مال از 
طریق نامشروع به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان، معاونت در جعل 
اسناد تجاری و پرفرم های تجاری با در اختیار گذاشتن مهر 
شــرکت های مربوطه و استفاده از مهر شرکت ها جهت اخذ 

حواله ارزی متهم است.
2- متهــم »ســید علی وزیــری« به اخــال در نظام 
اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ 12 میلیون 
و 400 هزار یورو به نحو سازمان یافته و با وصف سردستگی 
و مجرمانه و اســتفاده از اسناد مجعول و تحصیل مبلغ ۳4 
میلیارد ناشی از جرم، جعل پرفرم های تجاری و جعل اسناد 
رســمی که تقریبا 24 سند رسمی توسط وی جعل شده که 
یا شــماره پاک ها را جعل کرد و یا نــام و نام خانوادگی را 
تغییر می داده است و از این اسناد مجعول استفاده می کرده 
متهم است و همچنین اتهام دیگر وی شروع به کاهبرداری 
شبکه ای است که با توجه به دستگیری متهم منجر به صدور 

حواله ارزی نشده است.
۳- »حمیدرضــا انصاریــان« به معاونــت در اخال در 
نظام اقتصادی کشــور از طریق قاچاق عمده ارز، مشــارکت 
در کاهبرداری شــبکه ای از شبکه بانکی کشور، معاونت در 
قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که منجر به خروج 12 میلیون 
یورو از طریق کارسازی شــده است، تحصیل مال از طریق 
نامشــروع به مبلغ ۶00 میلیون تومان که بابت کارســازی 
دریافت نموده و مبلغ 5 میلیارد ریال از آقای وزیری و فرجی 
دریافت نموده، متهم است و جعل یارانه ای و جعل امضا هم 

از دیگر اتهامات متهم است.
4- »شهرام فرجی« متهم است به معاونت در اخال در 
نظام اقتصادی کشــور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل 
وجــوه جرم برای متهمان رنود و وزیری با واســطه گری در 
جهــت ارتباط گیــری با شــبکه های بانکی، مشــارکت در 
کاهبرداری شــبکه ای از شــبکه های بانکی، مشارکت در 
قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که منجر به خروج 12 میلیون 
و 400 هزار یورو ارز از کشــور شده، معاونت در جعل اسناد 
تجاری و جعل پرفرم ها، تحصیل مال از طریق نامشــروع به 
مبلغ ۳4 میلیارد ریال، پرداخت رشوه به مبلغ 200 میلیون 
تومان به »فرشــاد بارکزایی« مدیر بانک توســعه تعاون در 
سیستان و بلوچستان، شروع به کاهبرداری شبکه ای که با 
توجه به دستگیری متهم موفق نشد و جعل در اسناد تجاری 
که متهم امضای خود را به جای امضای مدیران شرکت های 

صوری جعل می کرد.
5- »علیرضا بهزادیان« متهم است به معاونت در اخال 
در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت 
در کاهبرداری شبکه ای از شبکه بانکی کشور، بانک توسعه 
تعاون و بانک دی در تهران از طریق مانور متقلبانه، معاونت 
در قاچــاق ارز به نحو ســازمان یافته که منجر به خروج ۶5 
میلیون یورو ارز از کشــور شــده، تحصیل مــال از طریق 
نامشــروع به مبلغ 7 میلیــارد و 500 میلیون ریال و جعل 
پیش فاکتور های تجاری که به دســتور متهان رنود و وزیری 

انجام می شده است.
۶- »مسعود نوری« متهم است به معاونت در اخال در 
نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و مباشرت در 
تشکیل شــبکه کاهبرداری از شبکه بانکی کشور از طریق 
مانور متقلبانه، پرداخت رشوه به مدیران بانکی، مشارکت در 
قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که منجر به خروج 15 میلیون 
دار ارز از کشور شده است. معاونت در جعل اسناد تجاری از 
طریق صدور دســتور جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع 

به مبلــغ 14 میلیون و ۹8۳ هزار و 1۹2 دار، اســتفاده از 
سند مجعول و فاکتور های جعلی جهت اخذ حواله ارزی که 
امیر ســیدیان ثبت می کرده، پرداخت رشــوه به مدیر بانک 
کشاورزی سیستان و بلوچستان بدین شرح که 5 سکه تمام 
بهار آزادی را در یک سررسید گذاشته و به وی داده که وی 

پس از متوجه شدن محتویات آن به متهم عودت می دهد.
7- »محمودرضا سلیمان زاده« متهم است به معاونت در 
اخال در نظام اقتصادی کشــور از طریق قاچاق عمده ارز با 
دالی و واسطه گری و از طریق اخذ حوالجات که پدر متهم 
مدیر امور ملل بانک ملت در اســتان سیستان و بلوچستان 
بوده است. مشارکت در کاهبرداری از شبکه بانکی کشور که 
منجر به خروج 22 میلیون یورو ارز از کشور شده و تحصیل 
مال از طریق نامشــروع که یکی از افرادی که به متهم وجه 
پرداخت کرده آقای »نوید پیروز« اســت که در دادگستری 
اصفهان پرونده دارد و در پرونده »درمنی« جزو متهمین بود 
که اکنون متواری و در فرانسه است و پرداخت رشوه به مدیر 

بانکی در چابهار از جمله اتهامات متهم است.
8- »محمد قدسی« متهم است به معاونت در اخال در 
نظام اقتصادی کشــور از طریق قاچاق عمده ارز و مشارکت 
در کاهبرداری شبکه ای از شــبکه بانکی کشور و از طریق 
مانور متقلبانه، مشارکت در قاچاق ارز که منجر به خروج 2 
میلیون و ۶5۳ هزار و 4۹0 دار ارز از کشــور شده که متهم 
از طریق فردی به نام عبداه چینی می کرده، تحصیل مال از 
طریق نامشروع به مبلغ 2 میلیارد و 20 میلیون ریال، شروع 
به کاهبرداری از شــبکه بانکی کشور با جعل پرفرم ها که با 

عنایت به دستگیری متهم متوقف شده است.
۹- »فریبرز عزت آبادی« بــه اخال در نظام اقتصادی 
کشــور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کاهبرداری 
از شــبکه بانکی کشــور و از طریق مانور متقلبانه، معاونت 
در قاچاق ارز به نحو ســازمان یافته بــا مراجعه به بانک های 
عامــل و خرید شــرکت های صوری که منجــر به خروج ۳ 
میلیون و 22۳ هزار و 485 دار ارز از کشــور شــده است، 
 تحصیل مال از طریق نامشــروع به مبلغ 550 میلیون ریال 

متهم است.
10- »داوود توســلی« به معاونــت در اخال در نظام 
اقتصادی کشــور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وقوع 
جرم، مشــارکت در کاهبرداری شــبکه ای از شبکه بانکی 
کشــور از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو 
ســازمان یافته که منجر به خــروج ۳ میلیون و 22۳ هزار و 
485 دار از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع به 

مبلغ 5۳0 میلیون ریال متهم است.
11- »امیر ســعیدیان« به معاونــت در اخال در نظام 
اقتصادی کشــور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وقوع 
جرم، مشــارکت در کاهبرداری شــبکه ای از شبکه بانکی 
کشــور از طریق مانور متقلبانه و استفاده از سند مجعول در 
سامانه جامع تجارت، معاونت در قاچاق ارز از طریق تحصیل 
وقوع جرم و سازمان یافته که منجر به خروج 21 میلیون یورو 
ارز از کشور شــد و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 
یک میلیارد و 220 میلیون ریال و جعل اسناد تجاری و پیش 

فاکتور های ارائه شده متهم است.
12- »آرش شــیرآقایی« به معاونت در اخال در نظام 

اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز متهم است که ازم 
به توضیح اســت متهم همراه یکــی دو نفر دیگر از متهمان 
اگر به رســتوران یا کافه ای می رفتند و اگر در آنجا کارگر یا 
گارسونی را می دیدند می گفتند که عجب جوان خوش تیپی 
و چقدر حقوق می گیری که فرد در پاسخ برای مثال می گفته 
۹00 هزار تومان که در ادامه متهمان از وی می خواستند که 
در شرکت آنها کار کند و در ازای آن 2 میلیون و 500 هزار 
تومان به وی خواهند داد. در ادامه شــرکت های صوری را به 
نام وی ثبت و با نام وی دسته چک می گرفتند و سفید امضا 
می کردند و در محضــر نیز امضا می گرفتند تا فرد موردنظر 
نتواند اقدامی انجام دهد. مشارکت در کاهبرداری شبکه ای 
از شــبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، معاونت در 
قاچاق ارز به نحو سازمان یافته و تحصیل وقوع جرم که منجر 
به خروج 22 میلیون و 8۶ هزار و ۶21 دار ارز از کشور شده 
و تحصیل مال از طریق نامشــروع به مبلغ 20 میلیارد ریال 

هم از دیگر اتهامات متهمان است.
1۳- »مصطفی ســلیمی« متهم است به پرداخت رشوه 
بــه مبلغ ۳50 میلیون ریال به فرشــاد بارکزایی مدیر بانک 
توســعه تعاون و خرید سنسور خودرو برای وی به مبلغ 25 

میلیون ریال.
14- »فرشاد بارکزایی« به عنوان مسئول شعبه توسعه و 
تعاون چابهار متهم است به اخذ رشوه که دو میلیارد ریال از 
آقای فرجی دریافت نموده که در ادامه ۶80 میلیون ریال آن 
را به حســاب کارمند آقای فرجی منتقل کرده یک دستگاه 
خودروی ساندرو نیز از آقای فرجی دریافت نموده و از آقای 

سلیمان زاده ۳50 میلیون ریال دریافت نموده است.
 دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان پس از پایان 
قرائت کیفرخواست، گفت: متهمان با پیش فاکتور های جعلی 
در سامانه جامع تجارت ثبت کاا می کردند و متعاقب آن از 
بانک ها ارز و یورو می گرفتند و متاســفانه سیستم کنترلی 

بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است.
موحــدی  راد افزود: درخصــوص اتهــام کاهبرداری 
شبکه ای متهمین با توسل به وسایل متقلبانه از مرحله ثبت 
ســفارش تا مرحله دریافت ارز در کشــور با استفاده از سند 
مجعول در ثبت سفارش، تبانی با کارمندان بانک جهت عدم 

ارائه تضامین کافی، عملیات متقلبانه را انجام داده اند.
به گفته وی، از 14 متهــم ارزی این پرونده یک متهم 
برای استان سیستان و بلوچستان بوده است و 1۳ متهم دیگر 
با همکاری رئیس بانکی در اســتان سیستان و بلوچستان با 
ارائه اسناد و مدارک جعلی و تقلبی وجوهی را دریافت کرده 
بودند که دســتگاه قضایی این استان به موضوع ورود کرد و 
برای این متهمان که از ســایر شهرســتان ها و در بانک های 
مختلف در سطح کشور عملیات متقلبانه را انجام و میلیون ها 
یورو از آن بانک ها دریافت کرده بودند، حکم جلب صادر شد.

»یونجه« اسم رمز متهمان!
همچنین به گزارش تســنیم، دادستان زاهدان در ادامه 
توضیحاتش گفت: نامبردگان به جای اســتفاده از کلمه یورو 
از یونجه و به جای اســتفاده از کلمه ارز از گندمان استفاده 

می کردند.
جلسه بعدی ساعت 14 امروز با قرائت ادامه کیفرخواست 

برگزار خواهد شد.

در اولین جلسه محاکمه مطرح شد

۱۴ متهم ارزی برای رد گم کردن به یورو »یونجه« می گفتند!



صفحه 11اخبار كشور
یک شنبه ۲۶ خرداد 1۳۹۸ 
1۲ شوال 1۴۴۰ -شماره ۲۲۲۰۹

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
اصاحات نمی تواند برای مشارکت در انتخابات 

شرط و شروط بگذارد
سرویس سیاسیـ 

روزنامه آرمان دیروز در مطلبی با اشــاره به رویکرد اصاح طلبان در مســئله انتخابات نوشت: »راهبرد 
»مشــارکت مشروط« غیرعملی می آید. این شرط باید از پیش تعیین شود و مشخص باشد که چه شرطی 
می خواهیم برای حضور در انتخابات بگذاریم. اگر قرار اســت بگوییم نظارت چنین باشــد یا چنان نباشد تا 
حضور یابیم، مشخص است که این اتفاق نخواهد افتاد و در نتیجه طرح شکست می خورد. شروط دیگر نیز 
اهمیت و تأثیر چندانی ندارد مگر اینکه بتوانیم افراد مؤثر را از مرحله نظارت ها عبور داده و وارد مجلس کنیم. 
اما اگر حرف های کلی و بدون پشتوانه زده شود، بی تأثیر خواهد بود.«در روزهای گذشته روزنامه زنجیره ای 
ســازندگی با اذعان به شکســت پروژه مدعیان اصاحات با عنوان »مشارکت مشروط در انتخابات« نوشته 
بود: »در جامعه سیاســی ایران سناریو مشارکت مشروط جواب نمی دهد. حاکمیت کشور ما مبتنی بر رأی 
توده های مردم است و هنوز نظام و حاکمیت قدرت باایی را در بین ایه های اجتماع و اکثریت مردم دارد. 
زمانی می توان این چانه زنی ها را در ادبیات سیاسی کشور مطرح کرد که حاکمیت و نظام سیاسی فرآیندی 
از تصمیم سازی مردم نباشد؛ اما در کشور ما این طور نیست. حاکمیت هیچ شرطی را نه تنها نمی پذیرد، بلکه 
اینگونه شــعارها باعث می شــود فاصله بین اصاح طلبان و حاکمیت بیشتر شود. از سویی این سناریو حتی 
اقبال عمومی اصاح طلبان را ندارد و نمی تواند به نتیجه برسد.«مدعیان اصاحات در آستانه هر انتخابات، به 
جای ارائه طرح و برنامه در جهت رفع مشکات مردم، صرفا به دنبال حاشیه سازی و جنجال آفرینی هستند.

خصوصی سازی به غارت ملی تبدیل شده است
روزنامه ســازندگی در 3 یادداشــت به تصمیم دولت در واگذاری ســهام 18 شــرکت بزرگ و مسئله 
خصوصی سازی پرداخت و نوشت: »واگذاری صنایع دولت به بخش خصوصی به انحراف کشیده شده است؟«این 
روزنامه در یک یادداشت به واگذاری سهام شرکت ماشین سازی تبریز  اشاره کرده و نوشته است: »واگذاری 
در اتاق شیشــه ای تنها 3 ماه دوام آورد و قربانعلی فرخزاد رزین مدتی بعد به پشــت میله های زندان منتقل 
شد. سازمان خصوصی سازی با وجود خطای آشکار در واگذاری این کارخانه به او هیچ توضیحی نداد و بازهم 
مدتی بعد و بعد از فراگیر شدن سکوت دوباره برای واگذاری اقدام کرد. بررسی پرونده واگذاری صنایع کشور 
طی دو دهه گذشته نشان می دهد که خصوصی سازی به غارت ملی تبدیل شده است و در صورت ادامه این 
روند، بخش مهمی از صنایع کشــور دچار بحران مالکیت می شوند.«ســازندگی در یادداشت دیگری به قلم 
معاون سابق وزیر صنعت نوشته است: »واگذاری 100 درصد واحدهای بزرگ محل شبهه است.« به این 2 

نکته از موارد خصوصی سازی دولت روحانی توجه کنید:
1( زمین کارخانه نیشکر هفت تپه 2۴ هزار هکتار است به گونه ای که بیش از 30 کیلومتر باید طی کنید 
تا به انتهای اراضی این کارخانه برسید، به گفته کارشناسان، هفت تپه روی مدار 32 درجه زمین که به آن 
مدار طایی می گویند واقع شــده و با برنامه ریزی دقیق می توان ۴ نوبت کشت بر روی این اراضی انجام داد 
به همین دلیل پیش از انقاب اراضی هفت تپه توسط آمریکایی ها برای کشت نیشکر انتخاب شده است. در 
دولت روحانی ]دولت یازدهم[ می خواستند آن را به خارجی ها واگذار کنند و حتی کاندیدای تملک هفت تپه 
همه خارجی بودند. با این  وجود وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نیز اعام کرده بود ما حتی حاضریم برای 

جذب سرمایه گذار خارجی اراضی هفت تپه را واگذار کنیم!
2( درخصوص ماشین سازی تبریز که سازندگی به آن اشاره کرده، باید یادآور شویم که متهم این پرونده در 
دی ماه 97، در حالی محاکمه شد که در طول دادگاه برای چند بار، خود و اقداماتش را به »دولت« منتسب 
می کرد و از جانب دولت می دانست تا جایی که در برابر قاضی دادگاه گفت: »من خر دولت هستم«!این مثال ها 
در دولت روحانی که مصادیقی از خصوصی سازی های افسارگسیخته رانتی است بسیار است؛ سال گذشته، 
۵۵ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس  قوه قضائیه با اشاره به برخی تخلفات در واگذاری های انجام شده در 
دولت روحانی، خواستار ورود جدی دستگاه قضائی شدند. »شرکت های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، 
ماشین سازی تبریز، ریخته گری تبریز، ایران ایر تور، آلومینیوم سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی 
کرمانشاه، نیشکر هفت تپه و سیلوها« صنایعی هستند که در این نامه بر واگذاری همراه با تخلف آنها تأکید 

شده بود.
و این همه در حالی است که مدعیان اصاحات و جریان لیبرال کشور در مورد خصوصی سازی به روش های 
کاپیتالیستی دولت روحانی و فلج شدن صنعت و اقتصاد کشور  اشاره ای نکرده اند و به افکار عمومی پاسخی 

نداده اند که چرا از اهداف، برنامه ها و وعده های چنین دولتی حمایت کردند؟
اصاح طلبان فرصت طلب به روایت روزنامه زنجیره ای

روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود که باعنوان »انشعاب در اصاح طلبان الزامی است؟« منتشر 
شده، نوشته بود: »شاید برخی از طیف های اصاح طلب از جمله کارگزاران پی برده باشند که برای ماندگاری 
باید رویکرد تازه ای را در پیش بگیرند. آنان با درکی که از میزان رأی و جایگاه سیاســی خود دارند، تاش 
می کنند با چهره ها و جریان های محافظه کار، اتحاد و ائتافی برقرار کنند تا به قدرتی برسند که ازمه تحقق 
ایده هایشان است.«این نوشتار ویژگی گروه فوق را به نوعی توانایی در هم رنگ شدن با همه طیف های سیاسی 
دانسته و آنان را قدرت طلب نامیده و در مقابل گروه دیگر اصاح طلب را )که یحتمل شامل طیف متبوع روزنامه 
شرق هم می شود( با خصیصه تئوریک ترسیم کرده که تمام دغدغه آنها توسعه سیاسی و دموکراسی است! 
»خط افتراق آنان با بخش دیگِر اصاح طلبان از همین جا آشکار می شود. طیف دوم اصاح طلبان خصیصه ای 
تئوریک دارند و اســتراتژی آنان برمبنای توسعه سیاسی و دموکراسی استوار است... ]و[ نمی توانند اتحاد و 
ائتاف با کســانی را بپذیرند که اولویت شــان توسعه سیاسی و دموکراسی نیست]!![«9 ماه آشوب آفرینی و 
عدم تمکین به رای مردم و پس از طرح دروغ »تقلب« عدم تمکین به راهکارهای قانونی، نمونه روشــنی از 
دموکراسی خواهی و همچنین بلوغ سیاسی این طیف مدعی است. نکته جالب توجه در این سرمقاله آنجاست 
که می گوید: »طیف دوم اصاح طلبان بیش از گذشــته باید پاســخگوی مردم باشــند و خود را با تغییرات 

چشمگیری که در جامعه رخ داده است، همزمان کنند]![ طیف نخست چندان دغدغه این کار را ندارد.«
ُمشک آن است که خود ِبُبوید

پاســخگویی اکنون این طیف از اصاح طلبان در باب وضعیت فعلی جامعه گویای این نکته اســت که 
ایشان چقدر در این زمینه صداقت دارند و به قول سعدی شیرین سخن »مشک آن است که خود ببوید نه 
آنکه عطار بگوید« این نوشته در ادامه افزوده: »آنان ]طیف کارگزاران و برخی دیگر از اصاح طلبان[ ترجیح 
می دهند اگر قرار اســت با برادر بزرگ تری ائتاف کنند... چهره ای همچون هاشــمی  رفسنجانی در گذشته 
و اکنون هم علی اریجانی باشــد. انتخاب علی اریجانی برای جایگزینی هاشمی  رفسنجانی از سر ناچاری 
نیست، بلکه ماحصل مواضع مشترکی است که بین آنان در اداره امور جامعه وجود دارد.«سرمقاله شرق در 
ادامه آورده: »علی اریجانی نیز در نوع خود تکنســین قدرت اســت و حتی در مرتبه بااتری از چهره هایی 
همچون کرباسچی است و مهم تر از همه، علی اریجانی واجد آن ویژگی است که برخی اعضای کارگزاران 
و برخی اصاح طلبان دیگر همواره به دنبالش بوده اند... اگر در انتخابات آینده این طیف نخســت به حمایت 
از علی اریجانی بپردازند، نباید این حمایت را به پای فرصت طلبی شــان گذاشــت و سرزنش شان کرد؛ آنان 
به خاستگاه خویش بازگشته اند.«این نوشتار سپس به انشعاب قریب الوقوعی در طیف موسوم به اصاح طلب 
 اشاره می کند: »با جدایی دو طیف اصاح طلبان از یکدیگر، با دو جریان بزرگ اصاح طلبی روبه رو خواهیم 
شد؛ جناح »نومحافظه کار« و »اصاح طلبان«. با این انشعاب، اصاح طلبان به خصیصه بارز خود یعنی باور به 

توسعه سیاسی و دموکراسی باز خواهند گشت.«
چرخش 180 درجه ای اصاح طلبان در ماجرای قتل میترا استاد!

عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به سناریوی پرستوسازی در ماجرای قتل میترا 
اســتاد توسط محمد علی نجفی نوشت: »متأســفانه این رفتار غیراخاقی و ناجوانمردانه ای است که حتی 
توهین به شــعور و فهم آقای نجفی هم هســت. این برداشت، محصول نگاه سیاسی است.«عبدی در ادامه 
آورده اســت: »این برداشت در درجه اول هدفش لکه دار کردن دستگاه های اطاعاتی است ولی پیش از آن 
یک زن را متهم کرده که عملی به غایت غیراخاقی اســت.«وی با اشــاره به سخنان نجفی مبنی بر ارتباط 
نیروهای امنیتی با میترا اســتاد، می نویسد: »حتی اگر این ادعاها نیز درست باشد، آن را نمی توان به منزله 
پرستو بودن خانم استاد دانست که اتهامی سنگین و غیرموجه است. چنین چیزی می تواند دایل دیگری 
داشته باشد. حتی اگر هم باشد تاثیری در مسئولیت آقای نجفی ندارد.« گفتنی است، در هفته های گذشته 
و پس از اعام خبر قتل میترا استاد توسط نجفی از چهره های سیاسی مشهور اصاح طلب، جریان رسانه ای 
زنجیره ای این طیف، طبق معمول با رفتار قبیله ای به تطهیر مرتکب این جنایت پرداخته و با قهرمان سازی 
از قاتل، تهمت های زشت و ناروایی را نیز به مقتول نسبت دادند و حتی در اقدامی غیراخاقی، مدعی شدند 
که همسر دوم نجفی با دستگاه های امنیتی در ارتباط بوده و نجفی قربانی یک دسیسه امنیتی شده است! اما 
پس از آنکه تیر جریان مدعی اصاحات برای مرتبط کردن میترا استاد به دستگاه های امنیتی و مظلوم سازی 
از قاتل به سنگ خورد و افکار عمومی واکنشی منفی نسبت به این رفتار زشت داشت، فعالین این طیف در 

تاش هستند تا این دروغ بزرگ و این فضاحت اخاقی هم قبیله هایشان را رفع و رجوع و اپوشانی کنند.

درمکتب امام

با تشریفات به آبروی اسام صدمه نزنید
بايد توجه داشــته باشند كه همه خدمتگزار اين مردم هستند، همه اجر اين 

مردم هســتند، اجرت از اينها دارند مى گرند براى خدمت و بايد با مردم رفتارشان 

رفتار انســاى، اسامى باشد؛ اينطور نباشــد كه يك كى حاا احتياج پيدا كرده كه 

پيش اين- فرض كنيد- رئيس برود، از دم در نامايم ببيند. خوب، در رژيم ســابق 

اين مســائل بود و همه ما مناقشه مى كرديم. اگر حاا هم بنا باشد كه يك همچو 

مسائى باشد، اين به آبروى اسام رر مى زند.
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اخاق، انسان را نورانی می كند

سه  نمایندگان  همه  تقریبا  اکنون 
فراکسیون مجلس در این مورد اتفاق نظر 
دارند که اروپا نه اراده مستقلی از آمریکا 
دارد و نه حتی اختاف نظری بنیادین؛ 
برنامه ریزی  در  اروپایی  کشــور  سه 
دقیق به وقت کشی مشغول هستند تا 
آمریکا در این شرایط حلقه فشارها را 

تنگ تر کند.
18 اردیبهشت 1397 آمریکا از برجام 
خارج شــد. البته پیش از آن هم آمریکا به 
تعهدات برجامی خود عمل نکرده بود؛ حتی 
در زمان اوباما. گویــای این نکته جمات 
صریح دولتمردان جمهوری اسامی ایران 
است. از تاریخ خروج آمریکا، اروپا به شیوه ای 
کج دار و مریز برای وقت کشی روی آورد؛ به 
این صورت که نه به صورت عیان از برجام 
خارج شد و نه به تعهدات برجامی اش عمل 
کرد اما با وعده و وعید تا اکنون تاش کرده 

که ایران را در برجام نگهدارد.
با گذشــت قریب به یک سال از خروج 
آمریکا و همچنین عملی نشدن وعده های 
اروپایی هــا و هم عرض آن افزایش فشــار 
اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران شــورای 
عالی امنیت ملی در جلسه تصمیم گرفت 
که زمانی 60روزه را به عنوان ضرب ااجل به 
اروپایی ها اعام کند. اکنون قریب به نیمی 
از این زمان گذشته و هنوز نه تنها اقدامی 
از ســوی سه کشور اروپایی صورت نگرفته 
است بلکه آنها در مواردی مانند سخنانی که 
»ماس« وزیرخارجه آلمان در سفر اخیر خود 
به تهران، بر زبان آورد، گستاخی را به نهایت 
رســانده اند و نشــان داده اند که چیزهایی 
مانند »حقوق بشر«، »عدالت و مساوات« و 
»ملل متحد« ابزارهایی هستند که غرب از 
آنها برای مقاصد خود بهره برداری می کند.

وزیرخارجه آلمان در ســفر اخیرش به 
تهران ضمن تهدید کردن کشورمان )که به 
تمامی تعهداتش عمل کرده( گفته بود که 
اگر یک طرف توافق به تعهداتش عمل نکرد 
این دلیل نمی شــود که طرف دیگر )یعنی 
ایــران( هم به تعهداتــش عمل نکند! این 
سخنان مشمئز کننده تنها از ذات کسانی 
برمی آید که در طول چند قرن به غارت و 
چپاول و استعمار کشورها و مردمان آسیا 
و آفریقا و آمریکای جنوبی مشغول بوده اند.

برجام ُمرده 
و دیگر زنده نمی شود

با  گفت وگــو  »یحیی کمالی پــور« در 
خبرگزاری خانه ملت ، در رابطه با گذشت 
30 روز از مهلــت 60 روزه ایــران به اروپا 
برای اجرای تعهدات برجام و واکنش وزیر 
خارجــه آلمان درباره اینکه اروپا نمی تواند 
معجزه ای در برجام داشــته باشــد، گفت: 
»خیلی ساده لوحانه است اگر به این دلخوش 
باشیم که می توانیم با کشورهای اروپایی که 

حدود 7۵ درصد ارتباطات اقتصادی آنها با 
دار اســت کنار بیاییم و آنها این میزان از 
مــراودات اقتصادی خود با آمریکا را فدای 

روابط با ما کنند.«
نماینده مردم جیرفــت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اســامی در ادامه با بیان 
اینکــه اروپایی ها غیراز وقت کشــی اقدام 
دیگری در زمینه برجام انجام ندادند، یادآور 
شد: »برجام مرده و دیگر زنده نمی شود و 
کشــورهای اروپایی نیز هرگز تاب مقابله 
در برابر آمریــکا را ندارند و هر وعده ای به 
ایران بدهند در آخر باید از آمریکا کســب 

اجازه کنند.«
وی در ادامه بــا بیان اینکه موضوعات 
مطرح شده از سوی اروپا در حوزه موشکی 
و هسته ای حکایت از همنوایی آنها با آمریکا 
دارد، اظهار داشت: »آنها صرفا دم از حمایت 
از ایران می زنند لذا نباید وقت خود را صرف 
اقدامات آنها کنیم  و البته از ســوی دیگر 
نباید اقدامی کنیم که بهانه دست اروپایی ها 

داده شود.«
درس عبرت؛ 

دیگر نباید به اروپا هم دل بست
کمالی پور با اشــاره بــه اظهارات وزیر 
خارجه آلمان مبنی بــر اینکه نمی توانند 
معجــزه ای در برجام صــورت دهند، ابراز 
داشت: »برجام منتفی شده و آنها به دنبال 
راه انــدازی کانال مالی هســتند مثل این 
می ماند که اصل مسئله را پاک کرده ایم و به 
فرع می پردازیم پس اینستکس نیز زمانی که 
برجام منتفی شده، در عمل قابلیتی ندارد.«

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس شورای اسامی در پایان با انتقاد از 
اظهارات ضدو نقیض کشورهای اروپایی در 
ایجاد و اجرای اینستکس علیرغم تصمیم 
انگلیس برای تحریم آن، خاطرنشان کرد: 
»بایــد خط بطانــی روی تمام وعده های 
اروپایی بکشیم و دیگر امیدی به آنها نبندیم 
چرا کــه موافقت نامه هایی که مدنظر آنها 

است قابلیت اجرا شدن ندارد.«
»سید کاظم دلخوش اباتری«، نماینده 
مردم صومعه ســرا در مجلــس نیز تاکید 
کرد: »پس از انقاب در ۴0 سال گذشته، 
صادق نبودن آمریکا در گفتار و رفتار برای 
ما ثابت شــده است، از این رو صحبت های 
اخیر ترامپ و درخواست مذاکره را نمی توان 

درخواستی از روی صداقت تلقی کرد.«
عضو فراکسیون مستقلین وایی با اشاره 
به ضرب المثل معروف انسان عاقل از یک 
سوراخ دوبار گزیده نمی شود گفت: »اینکه 
ایران خواستار مذاکره با آمریکا نیست هم 
بر مبنای عدم صداقت آمریکاست و تجربه 
را تجربه کردن خطاست،  از مذاکره وگفت 
وگوی ســالم و صادقانه هراسی نداریم اما 
گفتار و رفتار متناقضی را از ســوی آمریکا 

شاهد هستیم.«
وعده های پوچ جایگزین 

تعهدات برجامی اروپا نمی شود
آزادی خواه«  »احــد  حجت ااســام 
نماینــده مردم مایر و عضو فراکســیون 
نمایندگان وایی با اشــاره به گذشت یک 
ماه از ضرب ااجل دو ماهه شــورای عالی 
امنیت ملی به اروپا برای اجرا تعهدات برجام، 
گفت: »کشور به این جمع بندی رسیده که 
بعد از معطل ماندن پای اتحادیه اروپا برای 
اجــرای تعهدات برجام، ضرب ااجلی برای 
آنهــا تعیین کند که در صورت عدم اقدام، 

سیاست های خود را در پیش بگیریم.«
نماینده مردم مایر در مجلس شورای 
اســامی در ادامه با بیان اینکه جمهوری 
اسامی دو اقدام را در مهلت 60 روزه انجام 
داد، اظهار داشــت: »اگــر طرف مقابل در 
مهلت باقی مانده 30 روزه اقدامی صورت داد 
انگیزه ای برای جمهوری اسامی می شود که 
در راســتای برجام اقدام کند، در غیر این 
صورت دلیلی برای ماندن در برجام نداریم.«
وی در ادامه با بیــان اینکه جمهوری 
اســامی در نهایت سیاست اصلی کشور و 
منافع ملی خــود را دنبال می کند، یادآور 
شد: »در حوزه موشــکی، پولی و بانکی و 
اینستکس پیشنهاداتی از سوی اروپا مطرح 
شد اما اینها جایگزینی برای برجام نیست 

و ما فرصت آزمون و خطا نداریم.«
عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اســامی در پایان با بیان 
اینکــه باید منتظــر اتمــام ضرب ااجل 
60 روزه شــورای عالــی امنیت ملی برای 
اروپایی ها باشیم، خاطرنشــان کرد: »اگر 
اروپــا به تعهدات خود عمل کرد که ما نیز 
در راستای برجام گام برمی داریم اما اگر به 
آن عمل نکردند ما نیز منتظر آنها نمانده و 
سیاست های خود را که از قبل برای زمانی 
بی برجام پیش بینی شــده است به انجام 

می رسانیم.«
ای کاش دولت

 امیدش را به برجام گره نمی زد
»محمدرضا امیرحسنخانی« با اشاره به 
اظهارات وزیــر خارجه آلمان درباره اینکه 
اروپا نمی تواند معجزه ای در برجام داشــته 
باشد و تنها می تواند کانال مالی را پیگیری 
کند، گفت: »این گونه اقدامات غربی ها نباید 

باعث دل بستن ما به آنها شود.«
نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه 
و ســرایان در مجلس شــورای اسامی بر 
همین اساس تصریح کرد: »در حال حاضر 
نیز می گوییم  ای کاش دولت به برجام دل 
نبسته بود و تمام اقدامات خود را به برجام 
و مســائل حوزه سیاست خارجی منعطف 
نمی کرد. در حال حاضــر نیز اعتقاد ما بر 
این است که باید خود را در شرایط جنگ 

اقتصادی با اروپایی ها و آمریکایی ها ببینیم و 
خود را مسلح کرده و صرفا از ظرفیت داخلی 
استفاده کنیم و با تقویت توان داخلی خود 

باعث شویم فشارها کاهش یابد.«
یادآوری  با  ادامه  »امیرحسنخانی« در 
این مطلب که دنیای امروز تک قطبی نیست 
عنوان کرد: »اگر ما قابلیت های مختلف خود 
را توسعه داده بودیم و به موقع از آن استفاده 
می کردیم می توانستیم حرف بیشتری برای 
گفتن داشته باشیم چنانچه در حال حاضر 
در حوزه هسته ای و غنی ســازی اورانیوم 
حرفی برای گفتن داریم و حتی می توانیم 
بیش از چیزی که در حال حاضر هســتیم 

از آن استفاده کنیم.«
منافع مشترک اروپا و آمریکا 

»علی ابراهیمی« نماینده مردم شازند 
و عضو فراکسیون امید در مجلس شورای 
اسامی، گفت: »تحریم پتروشیمی به بهانه 
قرارداد با قــرارگاه خاتم هم بهانه بود زیرا 
آمریکایی ها به دنبال تمام روزنه های ایران 
هستند، هر روزنه ای که ایران به واسطه آن 
درآمد داشته باشد یا از آن طریق بخواهد 

درآمد ارزی خود را تامین کند.«
وی افزود: »پس از تشدید تحریم های 
نفتی امید ها به سمت صادرات محصوات 
پتروشیمی و غیرنفتی بود که بعد از مدت 
کوتاهــی آمریکا این بخــش را هم مورد 
تحریم قرار داد، این نشــان می دهد هیچ 
بعید نیست که روزنه که اروپا به دنبال آن 
است تا در قالب اینستکس راه اندازی کند 

را هم تحریم کنند.«
ابراهیمی معتقد است: »اروپا توانمندی 
و آمادگــی کافی برای همراهــی با ایران 
و مقابله بــا تحریم های آمریــکا را ندارد 
هرچند رفتار دیپلماتیک آنها و اظهارنظرها 
حداکثر همراهی را نشان می دهد. اروپایی ها 
نمی توانند اقدام عملی داشــته باشند زیرا 
عمده شرکت های اروپایی با آمریکا منافع 
مشترک یا سرمایه گذاری مشترک دارند از 
این رو منافع خود را به خطر نمی اندازند.«

وی با بیان اینکه ایران در این ســال ها 
در کســب منافع مشترک با دیگر کشورها 
کوتاهی کرده اســت، گفت: »این موضوع 
سبب شــده تا تهدیدات ما برای آنها قابل 
توجه نباشــد لذا به چند دلیل آسیب پذیر 

شدیم.«
عضو فراکســیون امید مجلس شورای 
اســامی، تصریح کرد: »مــا نه تنها قانون 
را درســت اجرا نکردیــم و هر روز به نفت 
وابسته تر شــدیم، بلکه با سایر کشورهای 
دنیا منافع مشترک ایجاد نکردیم و از همه 
مهمتر در داخل کشور، عدالت را در توزیع 
ثروت رعایت نکردیم لذا بخشــی از مردم 
فقیر و بخشی بی دلیل غنی شدند و فاصله 

طبقاتی افزایش پیدا کرد.«

نظر نمایندگان مجلس درباره مهلت 60 روزه هسته ای به اروپا

وعده های پوچ اروپا برجام را زنده نمی كند

سرویس اجتماعی-
ایحه »اصاح قانون تعیین تکلیف 
تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایراني با مردان خارجي« که اردیبهشت 
امسال پس از ارســال از سوی دولت 
در مجلس شورای اسامی به تصویب 
رسید از نگاه منتقدان حاوی اشکاات 

اساسی است.
ایحــه » اصاح قانــون تعیین تکلیف 
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني 
با مــردان خارجي« که ایــن روزها پس از 
تنظیم در دولــت و تصویب در مجلس در 
حال بررسی توســط شورای نگهبان است، 
ضمن اینکه با ایرادات این شــورا به ویژه از 
بعد امنیتی مواجه شده است، انتقاد بسیاری 
از کارشناسان امر را نیز در پی داشته است.
این ایحه اگرچه با هدف ایجاد علقه به 
ســرزمین مادري و سروسامان بخشیدن به 
وضعیت تابعیــت فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانــي با مردان خارجــي و موضوع 
بي هویتي این کودکان تهیه شده با این حال 
به دلیل حذف تمامي شروط مندرج در قانون 
ســال 138۵ و وسعت بخشیدن به جامعه 
مخاطب داراي چندین چالش اساسي است 

که به بخشی از آنها می پردازیم.
1. در نظر گرفتن »ازدواج شرعی« به  

جای »ازدواج قانونی«
در ماده واحده  ایحــه  مذکور، اعطای 
تابعیت به فرزندان ناشــی از ازدواج شرعی 
صــورت می گیرد این در حالی اســت که 
قانون گذار در ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج 
زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را منوط به 
اجــازه از دولت و اســتعام وضعیت واقعی 
مرد خارجی می داند. در واقع در ازدواج زن 
ایرانی با مرد خارجی، حکومت برای حفظ 
شان و کرامت زن چارچوبی مشخص نموده 
که عاوه بر شرعی بودن ازدواج رعایت این 

چارچوب ها ازم است.
لیکن در ایحــه مذکور با قید »ازدواج 
شــرعی« ماده 1060 قانــون مدنی نادیده 
گرفته  شده و افراد با داشتن یک صیغه نامه  
عادی و به صرف ادعا قادر به کسب تابعیت 
و اقامت دائم هســتند و از این باب احتمال 
سوءاســتفاده ها و تخلفــات فراوانی فراهم 
می شــود. ضمــن اینکه طبق ایــن قانون 
حتی افرادی کــه به صورت غیرقانونی وارد 
کشور شــده اند و حتی به صورت غیرقانونی 
ازدواج کرده اند به جای مجازات شدن )طبق 
آئین نامه ماده 1060 و ماده۵2 قانون حمایت 

خانواده سال 92 متخلف هستند و مجازات 
در نظر گرفته شــده است( می توانند اقامت 
دائم برای خود و تابعیت برای فرزندانشــان 
کســب کنند. در ضمن چون ازدواج شرعی 
می توانــد شــامل ازدواج غیرقانونی)بدون 
رعایت اصول قانونی( و غیر ثبتی باشد امکان 
تعلق صددرصدی فرزندان به این افراد ممکن 
نیست و ممکن است با تخلفات قانونی افراد 
برای تعــدادی غیر از فرزندان خود تابعیت 

کسب کنند.
2. عدم تفکیك بین فرزندان مادران 

ایراني ساکن کشور با خارج از کشور
ایحــه اصــاح قانون تعییــن تکلیف 
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني 
با مردان خارجي، با حذف شرط مکان تولد 
و وابسته ندانستن موضوع اعطاي تابعیت به 
لزوم تولد و اقامت در ایران، موجب شــده 
فرزندان حاصل از ازدواج زن ایراني با اتباع 
خارجي که در خاک ایران متولد نشده اند و 
خود آن ها یا مادر آن ها نیز در ایران زندگي 
نمی کنند هم ایراني محسوب شوند؛ امري 
که سبب گسترده شــدن جامعه مخاطب 
ایحه خواهد شــد. این در حالي است که 
آنچه موضوع هویــت و وضعیت تابعیت یا 
اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني با 
مردان خارجي را تبدیل به یک مسئله نموده 
و تمامي طرح هایی که تاکنون در مجلس نیز 
برای اصاح قانون ارائه شده، ناظر بر پذیرش 
آن بوده، مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایراني با مردان خارجي است که ساکن 

ایران بوده اند  نه خارج از کشور.
تفکیک این دو گروه از یکدیگر به دلیل 
تبعات متفاوتي که اعطــاي تابعیت به هر 
یک از آن ها خواهد داشت در ایحه ضروري 
اســت چراکه عدم تفکیک این دو گروه از 
یکدیگر و یکسان دیدن مسائل پیش روي 
هر دو گروه به معني نادیده انگاشتن مسئله 
واقعي  بی هویتی فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانــي با مردان خارجــي در داخل 
ایران و ایجــاد چالش های متعدد هویتي و 

فرهنگي است.
3. دامن زدن به ازدواج زنان ایراني 

با مردان خارجي
تاکنون عــدم اعطاي تابعیــت به این 
فرزندان تا سن 18 سالگي به نوعی به عنوان 
یک بازدارنده در خصوص افزایش این قبیل 
ازدواج ها عمل می نمود. بــا توجه به اینکه 
ایحه پیش رو تمامي شروط اعطاي تابعیت 
مندرج در قانون سال 138۵ را غیرضروری 

تلقي نموده است، حذف تمامي شروط مندرج 
در قانون، منجر به دامن زدن به این ازدواج ها 
خواهد شــد. در حقیقت بســیاري از اتباع 
خارجي بــرای دریافت اقامت دائم در ایران 
اقدام به ازدواج با زنان ایراني می نمایند.  بر 
این اساس این موضوع به نوعی می تواند منجر 

به افزایش سوءاستفاده از زن ایراني شود. 
4. مبهم بودن تبعات ایحه به دلیل 

عدم امکان تخمین افراد تحت شمول
در حال حاضر به علت غیرقانونی بودن 
ازدواج بســیاري از زنان ایرانــي با مردان 
خارجي و عــدم ثبت این ازدواج ها و به تبع 
آن تعــداد فرزندان حاصل از آن ها تخمین 
دقیقي از تعداد ایــن کودکان وجود ندارد. 
بدین ترتیب یکي از چالش های پیش روي 
ایحه عدم وجود ســند پشتیبان و تخمین 
این نکته است که چه تعداد افراد درنتیجه 
تصویب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته 
خواهند شــد. این مســئله تخمین تبعات 
اقتصادي، اجتماعي و سیاسي طرح را هاله ای 

از ابهام فروبرده است.
تابعیت  دارای  افــراد  افزایش   .5

مضاعف
با توجه به اینکه در اکثر قوانین کشورها 
ازدواج باعث تحمیل تابعیت همسر به زوجه 
اســت، زنان ایرانی بعــد از ازدواج با مردان 
خارجی تابعیت کشور همسر خود را کسب 
می کنند و فرزندان ناشی از این ازدواج نیز 
تابعیت پدر خود را به دست می آورند لیکن 
در ایحــه مذکور بدون توجه به داشــتن 
تابعیت فرزندان و زوجه تابعیتی مضاعف به 
آن ها داده می شود که ممکن است مشکات 

قابل توجهی در آینده به وجود آورد.
6. بی توجهی به راه حل متناسب با 
شرایط کشور برای حل مسائل ناشي از 

بی هویتی کودکان 
اگرچه تبصره قانون سال 138۵ اجازه 
اقامــت در ایران را به فرزنــدان حاصل از 
ازدواج زنان ایراني بــا مردان خارجي اعطا 
کرده بود اما در خصوص حقوق اجتماعي و 
فرهنگي این کودکان تا قبل از 18 سالگي 
سکوت کرده بود. امري که سبب شده این 
کــودکان بدون هرگونه مــدرک هویتي و 
درنتیجه امکان استفاده از حقوق شهروندي 
تا سن 18 سالگي به سر برند. بدین ترتیب 
این کودکان تا سن 18 سالگي حق تحصیل 
و استفاده از امکانات آموزشی، حق استفاده 
رایــگان از خدمات بهداشــتي و درماني و 
بیمه سامت، خدمات بانکي و .... بهره مند 

نبودند. ایحه پیش رو به جای حل این مسئله 
موضوع اعطــاي تابعیت حداکثري را بدون 
توجه به تبعات فرهنگي، اقتصادي، سیاسي 
و اجتماعي آن در دستور کار قرار داده است.

این در حالي اســت که آنچه مســئله  
فرزنــدان حاصل از ازدواج زنــان ایراني با 
مــردان خارجي را تبدیل بــه یک مطالبه 
نموده، ضرورت توجه به حقوق شــهروندي 
ایــن کودکان تا قبل از اعطاي تابعیت بوده 
است. توجه به این نکته ضروري است که در 
بســیاري از کشورها نیز صرف ازدواج زن با 
مرد تبعه کشور دیگر منجر به اعطاي تابعیت 
نمی شود، بدین ترتیب مناسب تر بود ایحه 
به جای اعطاي تابعیت به هر فرزند حاصل از 
ازدواج زن ایراني با مرد خارجي فارغ از شرط 
لــزوم وجود پروانــه ازدواج والدین بر طبق 
ماده 1060 قانون مدني، شرط رد تابعیت، 
شرط تولد در ایران، شرط سن و ...، موضوع 
ضرورت برخورداري این کودکان از حقوق 

شهروندي را روشن می ساخت.
7. اعطــای تابعیت به هر فرد فاقد 

تابعیت در کشور
یکی از مهم ترین نــکات قابل توجه در 
ایحه مذکور اشاره به افراد فاقد هویتی است 
که ربطی به مادر ایرانی ندارد. درحالی که این 
ایحه برای فرزندان مادر ایرانی در نظر گرفته 
 شده است در تبصره 2 این قانون آمده است 
»افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی 
از والدینشــان در ایران متولد شده باشند 
می توانند پس از رســیدن به سن 18 سال 
تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که 
در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز 
نداشتن مشکل امنیتی )به تشخیص وزارت 
اطاعات( به تابعیت ایران پذیرفته می شود«. 
ایــن تبصره می تواند شــامل هر فردی که 
والدین غیرایرانی دارند ولی به صورت قانونی 
یا غیرقانونی در ایران ساکن اند شود. تعداد 
قابل توجه این افراد می تواند تأثیر جدی بر 
تحوات محلی و منطقــه ای و رخدادهای 

سیاسی و امنیتی داشته باشد.
با توجه به ایرادات مذکور و حساســیت 
موضوع، که خوشبختانه مورد توجه شورای 
محترم نگهبان نیز قرار گرفته اســت، ازم 
است رایزنی های ازم برای بررسی این ایحه 
در کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون 
اصلی و به جای کمیسیون حقوقی و قضایی 
)در بررسی اولیه کمیسیون حقوقی و قضایی 
به عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده بود( 

صورت گیرد.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حادثه سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد با حضور شکات، 
متهمان و وکای مدافع در مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده حادثه سقوط اتوبوس در دانشگاه آزاد 
اسامی واحد علوم تحقیقات تهران صبح دیروز در شعبه 10۵7 مجتمع کارکنان دولت به ریاست قاضی 
عالیشاه به صورت علنی برگزار شد.در این دادگاه که شکات، متهمان، وکای مدافع، خانواده جانباختگان 
و نیز تعدادی از مصدومان حضور داشــتند نماینده دادســتان به قرائت کیفرخواست پرداخت و در ادامه 
شکات، شکایت خود را مطرح کردند.پس از استماع شکایت شکات و دفاعیات متهمان، قاضی عالیشاه ختم 
جلســه را اعام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی متعاقبا اعام خواهد شد. پنجم دی ماه سال گذشته 
یک دستگاه اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات تهران که در حال انتقال دانشجویان در محوطه دانشگاه بود، 

دچار واژگونی شد که این حادثه 10 کشته و 28 مصدوم برجای گذاشت.

برگزاری اولین جلسه دادگاه پرونده رسیدگی 
به سقوط اتوبوس در دانشگاه آزاد

مسئله اخاق براي ما از مهمترین مسائل زندگي است، ارتباطي بین 
اخاق و عقاید هست، ارتباطي بین اخاق و احکام هست و پیوندي هم بین 
اخاق و حقوق وجود دارد. رابطه اي که بین اخاق و عقاید هست آن است 
که باعث رسوخ عقیده مي شود و عقیده را علِم برهاني مي سازد؛ ولي ثبات، 
دوام، رسوخ و عامل استقامت آن، اخاق است. رابطه اي که بین اخاق و 
احکام است، این است که مهمترین ضامن اجرایي احکام الهي همان َملکات 
نفساني و اخاقّیات است. رابطه اي که بین اخاق و حقوق است، این است 
که نقص حقوق را اخاق تکمیل مي کند، عیب حقوق را اخاق تصحیح 
مي کند؛ در بســیاري از موارد حقوق کم مي آورد، حقوق با عدالت سامان 
مي پذیرد؛ ولي اخاق با بااتر از عدالت که احســان است سامان مي یابد. 
در سوره مبارکه »بقره« دارد اگر کسي به شما بدي کرد، شما معادل آن 
مي توانیــد بدي کنید: )َفَمِن اْعَتدي  َعلَْیُکْم َفاْعَتُدوا َعلَْیِه بِِمْثِل َما اْعَتدي  
َعلَْیُکْم(؛)1(اگر کسي نسبت به شما تعّدي کرد، شما معادل آن مي توانید 
تعّدي کنید؛ البته این کیفر تعّدي نیست، بر  اساس رابطه »مشاکله« به 
َئهً ِمْثُلها(،)2(  َئًهٍ َسِیّ این کیفر، تعّدي گفته شده است؛ نظیر اینکه )َجزاُء َسِیّ
وگرنه جزاي سّیئه که کیفر عادانه است، این حسنه است و سّیئه نیست، 
گرچه براي آن طرف ناخوشایند است؛ ولي خود این جزا چون بر اساس 
عدل است حسنه است،اگر کسي نسبت به ما بد کرد، ما همان بدي را به 
بدي پاسخ دهیم ،همواره این »نِقار« و کدورت هست؛ ولي اگر به جاي آن 
ابِریَن ؛ و اگر شکیبایی  گذشت کنیم که فرمود: )َو لَِئْن َصَبْرتُْم لَُهَو َخْیٌر لِلَصّ
کنید ، این کار برای شکیبایان بهتر است.()3(، این صبر، مشکل و کمبود 

آن اخاق را حل مي کند.
احسان؛ بااتر از عدل

عدل در بســیاري از موارد کم مي آورد، احســان را که بااتر از عدل 
است ذات اقدس اله مقّرر کرد تا هر جا که حقوق نقصي دارد، آن نقص را 
اخاق تکمیل کند و هر جا عیبي دارد، آن عیب را اخاق تصحیح کند؛ 
لذا در همان ســوره مبارکه »نحل« فرمود: )إَِنّ اَلّ یَأُْمُر بِالَْعْدِل(، یک؛ )َو 
اْلِْحســاِن( که بااتر از عدل است، دو؛ )َو إیتاءِ ِذي الُْقْربي()۴( و مانند آن. 
بنابراین اخاق، هم در تثبیت عقاید ســهم تعیین کننده دارد، هم ضامن 

اجراي احکام شرعي است و هم متّمم و مکّمل حقوق است.
کارکرد نورانی بودن در انسان ها

این اخاق وقتي جامه عمل در بر کرد فضایل فراواني را به همراه دارد. 
یک روایت نوراني از وجود مبارک پیغمبر)ص( رسیده است که فرمود: »اتَُّقوا 
«؛)۵( شما از فراست و هوشمندي مؤمن  فَِراَسهً الُْمْؤِمِن َفإِنَُّه یَْنُظُر بُِنورِ اَلّ
بر حذر باشید، چون او با نور خدا مي بیند. اگر کسي عینک و دوربیني بر 
روی چشم او باشد، تلسکوپي باشد یا میکروسکوپي باشد، قویتر و دقیق تر 
و ســالم تر مي بیند؛ این در امور عادي و مادي اســت، اما اگر کسي تقوا و 
اخاق و ایمان را در بر کرده باشد، نورانّیتي در مجراي علمِي او پیدا مي شود 
که او با آن نور اشیا را مي بیند. اینکه مي بینید بعضي از حکما، بعضي از 
فقها، بعضي از مفّسران، بعضي از اصولیین، بعضي از فیزیکدان ها، بعضي 
از شــیمیدان ها فن آور و نخبه هستند و طرح تازه مي آورند و مطلب تازه 
مي گویند، براي این است که آنچه را اینها مي فهمند در کتاب ها نیست، 
وگرنه دیگران هم مي فهمیدند! اینها از حرف استاد نگرفتند، و گرنه دیگر 
شاگردان هم مي گرفتند؛ از مقاله یا مقالت دیگران استفاده نکردند، و گرنه 
دیگران بهره مي بردند. فرمود این با نور خدا دارد مي بیند؛ لذا حرف تازهای 
مي آورد و در رشته خودش یک مطلب جدیدي را ابتکار مي کند. پس اواً 
هر مطلب تازه اي که باشد نعمت الهي است و ثانیاً )ما بُِکْم ِمْن نِْعَمهً َفِمَن 
، هر نعمتی که دارید از طرف خداست()6( این شخص با نور الهي نعمت  اَلّ
الهي را مي بیند، آنگاه در فّن خودش نوآوري دارد؛اگر طلبه اي دارد مطالعه 
مي کند، یک چراغ روشني دارد، عینکي در اختیار اوست و کتابي است که 
دارد مطالعه مي کند، ماوراي همه اینها یک نورانّیت دیگري هم هست که 
با آن نور دارد مي بیند. اگر در بخشي از آیات قرآن کریم فرمود: )َو َجَعلْنا 
لَُه نُوراً یَْمشــي  بِِه فِي الَنّاِس(؛)7( یعني در اثر وارستگي تقوا عّده اي نوراني  
هستند و کسي که نوراني باشد مي شود »مصباح  الهدي« که هم راه خود را 
مي بیند، چون عالِم است و هم به دیگران راه نشان مي دهد، چون »مصباح 
 الهدایًه« است و اگر درباره ساار شهیدان حسین بن علي)سام ال علیهما( 
آمده است که »اَِنّ الُْحسین ِمصباُح الُْهدي َو َسفیَنُه الِْنّجاهً«)8( به همین 
علت اســت؛ روش، منش  و گفتار او طوري است که دیگران را راهنمایي 

مي کند، خاصّیت نور این است.
فرمود: )یَْمشــي  بِِه فِي الَنّاِس(؛ در جامعه با نورانّیت حرکت مي کند، 
این نور در انبیا و اولیا خیلي قوي است و در شاگردان آنها با حفظ مراتب، 
میاني یا ضعیف است. گاهي انسان مرکز رحمت و جاي عنایت را به خوبي 
مي بیند؛ وجود مبارک موساي کلیم)ع( کوه طور را با نور دید که )آنَْسُت 
ناراً(،)9( فرمود از آنجا نوري را می بینم. وجود مبارک پیغمبر)ص( نگاهي به 
َنا َو نُِحُبُّه«)10(؛ این کوه دوست ماست  کوه اُُحد کرد و فرمود: »َهَذا َجَبلٌ  یُِحُبّ
و ما هم به این کوه عاقه مندیم، با اینکه در دامنه کوه اُُحد آن حادثه تلخ 
پیش آمد، فرمود این دوست ماست و ما هم این کوه را دوست داریم؛ حاا 
چه برکتي از کوه اُُحد نصیب اسام و مسلمان ها شد که حضرت فرمود: 
َنا َو نُِحُبُّه« آن را خود حضرت مي داند. برکات فراواني براي  »َهَذا َجَبلٌ  یُِحُبّ
موساي کلیم از کوه طور نصیب ایشان شده است؛ آن »وادي اَیمن« نصیب 
او شده است. اینکه مي گویند »وادي اَیمن« این اضافه به عکس است؛ یعني 
»ایمِن وادي«. »وادي« یعني دّره و »اَیمن« یعني طرف راست؛ طرف راسِت 
»وادي«. وقتي خدا خواست به موساي کلیم آدرس دهد، فرمود مي روي 
آنجا )ِمْن شاِطِئ الْواِد الْیَْمِن(،)11( این »اَیمن« که کلمه سوم است، وصف 
کلمه اول است. )شاِطِئ(یعني جانب، )ِمْن شاِطِئ الْواِد الْیَْمِن(یعني جانب 
»ایمِن وادي«، وگرنه ما جایي به عنوان »وادي ایمن« نداریم. ایمن، صفت 
جانب اســت، نه صفت وادي؛ طرف راست این دّره، آنجا مي روی و با من 
مناجــات مي کني. همه جا بالخره جاي مناجات اســت؛ اما یک موضع 
خاّصي را خداوند مقّرر کرد که موســاي کلیم)ع( با ذات اقدس اله در آن 
موضع مناجات کند. این خصوصیات برای کساني است که نور الهي را به 
همراه دارند و مي بینند و این هم موساي کلیم است که با آن نور مي بیند؛ 
باید طرف راســت این دّره بایستد و مناجات کند یا ببیند، وجود مبارک 
رسول گرامي)صلّي ال علیه و آله و سلّم( هم درباره کوه اُُحد این مطلب 
را فرمود. غرض این است که اخاق این توانایي را دارد که انسان را نوراني 
کند تا انسان با آن نور در جامعه حرکت کند یا با آن نور مطالعه کند یا با 

آن نور حرف دیگران را بشنود.
بیانات حضرت آیت اه جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخاق؛ 93/8/1 

مرکز اطاع رسانی اسرا 
________________________

خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 
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شیخ نعیم قاسم: آمریکا عامل همه بحران ها 
در منطقه و جهان است

 معاون دبیرکل حزب اه لبنان در سخنانی، آمریکا را 
عامل همه بحران های کنونی منطقه و جهان دانست.

شیخ »نعیم قاســم« اظهار داشت، درگیری و تنش کار ویژه 
استکبار جهانی است و آمریکا، غرب و صهیونیسم نماد این استکبار 
هســتند و می خواهند جهان را با ظلم و در راســتای منافع شان 

اداره کنند.
 به گزارش ایســنا، معاون دبیرکل حزب اه لبنان خا طرنشان 
کرد: آمریکا مشغول بحران آفرینی در سراسر جهان است؛ از ونزوئا 

گرفته تا روســیه، چین، کوبا، کره شــمالی و ایران. آمریکا حامی 
نظام های استبدادی است، نظام هایی که در یمن مرتکب جنایت و 
کشتار می شوند. آمریکا همچنین، در پس پرده تشکیل گروه های 
تروریستی داعش و جبهة النصره در سوریه، عراق و لبنان قرار دارد.
 این مقام حزب اه لبنان با  اشاره به دستاوردهای سوریه در جنگ 
با تروریسم، ادامه داد: مقاومت شایستگی خود را در سراسر منطقه 
ثابت کرده است. لبنان با سه گانه ارتش، ملت و مقاو مت دستاوردهای 
بزرگی را به ثمر رسانده است و باید از این دستاوردها حفاظت شود.
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تظاهرات گسترده فلسطینیان در کرانه غربی و نوار غزه
علیه نشست بحرین و طرح معامله قرن

هزاران تن از فلســطینیان ســاکن همه شهرها و 
شهرک های کرانه باختری و شهرغزه در مخالفت با نشست 
اقتصادی بحرین و طرح آمریکایی معامله قرن تظاهرات 

کردند.
نشست اقتصادی بحرین که به پیشنهاد آمریکا و به درخواست 
منامه از کشــورهای عربی برای شرکت در آن برگزار می شود، به 
منظور اجرایی شدن معامله قرن است. به گزارش خبرگزاری صدا 
و سیما، دیروز فلسطینیان ساکن همه شهرها و شهرک های کرانه 

باختری و غزه در مخالفت با این نشســت، تظاهرات کردند. مردم 
فلسطین این نشست با شعار های اقتصادی را اقدامی برای فریب 
افکار عمومی و از بین بردن حل سیاسی مسئله فلسطین می دانند. 
 خالد منصور از فعاان فلســطینی به خبرگزاری فوق گفت: 
شرکت در نشســت بحرین، گامی در جهت تحقق معامله قرن، 
خیانت به ملت فلسطین و توطئه ضد فلسطینیان است. به اینجا 
آمده ایم تا بگوییم با نشســت بحرین و دوندگی برای عادی سازی 

روابط مخالفیم. 

سخنگوی نیروی هوایی یمن با بیان اینکه 
موشک ها و پهپادها توانسته اند معادله جنگ را 
تغییر دهند، گفت که ائتاف سعودی-اماراتی به 

زودی مجبور به توقف جنگ خواهد شد.
سرهنگ ستاد »عبداه جفری« سخنگوی نیروی 
هوایی یمن در گفت و گویی از عملیات های موشکی و 
پهپادی ســخن گفت و تأکید کرد که معادله جنگ 
تغییــر کرده و ائتاف ســعودی- اماراتــی به زودی 
مجبور به توقف جنگ و محاصره یمن خواهد شد. او 
به پایگاه خبری مرآًه الجزیره گفت که اعامیه جنبش 
انصاراه درخصوص وجود بانک اهداف متشــکل از 
۳۰۰ هدف برای حمله به کشورهای متجاوز به یمن 
کاما رصد شــده و شامل فرودگاه ها، زیرساخت های 
حیاتی و نظامی و نفتی می شــود و از زمان عملیات 
نهــم ماه رمضان که خط لوله های »ینبع« )خط لوله 
شرق به غرب عربســتان( هدف قرار گرفت، سلسله 
عملیات هایی آغاز شد و در پی آن فرودگاه نجران شامل 
آشیانه هواپیماها، مخازن ساح و اتاق های عملیات و 
شبکه های رادار بمباران شد. در فرودگاه »جیزان« و 

»ابها« نیز در همین سطح عملیات صورت گرفت.
به گزارش فــارس، به گفته »عبداه جفری« پس 
از ایــن حمات، بــه پایگاه هوایی »ملــک خالد« در 
منطقه »خمیس مشیط« که از مهم ترین و بزرگ ترین 
پایگاه های نظامی عربستان به شمار می رود حمله شد؛ 
پایگاهی که کارشناسان اسرائیلی در آن حضور دارند. او 
افزود، در روزهای آتی در راستای اجرای معادله اعامی 
از سوی »سید عبدالملک بدر الدین الحوثی« حمات 
در همین ســطح ادامه خواهد یافت و فرودگاه ها هدف 

قرار خواهد گرفت. سخنگوی نیروی هوایی یمن تأکید 
کرد، تا زمانی که کشورهای ائتاف به محاصره و تجاوز 
به یمن ادامه دهند، موشک ها و هواپیماهای یمنی به 
ریاض و دور تر از ریاض )در  اشاره به سرزمین  اشغالی( 

خواهد رسید. 
پهپادها حامل پیام  به متجاوزان

در ادامه، ســخنگوی نیــروی هوایی ارتش یمن 
استفاده از پهپادها را حامل پیام های سیاسی، نظامی 
و اقتصادی به کشورهای ائتاف متجاوز به یمن دانست 
و در شــرح آن گفت:» در بُعد نظامی، پهپادها کاما 
به دست کارشناســان یمنی و توانایی آنها ساخته و 
توسعه یافته است و می تواند مسافت نزدیک به ۱۵۰۰ 
کیلومتر را بدون اینکه ردیابی شده و هدف قرار گیرد، 
پرواز و اهداف خود را به دقت بمباران کند. همچنان که 

پهپاد »صماد ۲« شرکت آرامکو را که پشتوانه اقتصادی 
دولت سعودی  است هدف قرار داد و پهپاد »صماد۳« 
نیز فــرودگاه ابوظبی را بمباران کرد.« او درخصوص 
پیــام اقتصادی این پهپادها نیز گفت که این پیام در 
هدف گیری شرکت آرامکو و لوله های اصلی نفت خود 
را نشــان می دهد و عملیات نهم ماه رمضان )بمباران 
خط لوله نفت شرق به غرب( بسیار سهمگین و برای 
دولت ســعودی دردناک بود. عبــداه الجفری پیام 
سیاسی حمات پهپادی را این گونه ذکر کرد که پس 
از عملیات های متعدد و رصد ۳۰۰ هدف این پیام را 
به نیروهای ائتاف می رساند که نشست های اسامی 
و عربی به هیچ وجه مورد توجه یمنی ها نیســت و تا 
زمانی که حمات و بمباران هوایی ائتاف سعودی-
اماراتی ادامه داشــته باشــد، این حمات نیز صورت 

خواهد گرفت.
ســخنگوی نیروی هوایی یمــن در مورد بازدید 
»محمد ناصر العاطفی« وزیر دفاع این کشور از نیروهای 
یمنی حاضر در اســتان »نجران« عربستان گفت که 
این سفر با هدف افزایش روحیه نیروها صورت گرفته 
بود اما بیش از هر چیز دیگری ائتاف ســعودی را به 
چالش کشــید چرا که وی همچون »صالح الصماد« 
)رئیس  فقید شــورای عالی سیاسی یمن( در لیست 
ترور ائتاف ســعودی-اماراتی قــرار دارد و ریاض و 
ابوظبی هزینه های هنگفتی را برای دریافت اطاعات 
از وی صرف کرده اند. او در ادامه تأکید کرد که تسلط 
بر استان نجران عربستان از لحاظ نظامی دشوار نیست 
و زمان زیــادی نیاز ندارد و اقدام در این خصوص به 
تصمیمات سیاســی مرتبط اســت و در حال حاضر 
نیروهای یمنی توانســته اند از موضع دفاع به موضع 
حمله روی بیاورند. این مقام نظامی گفت که استراتژی 
نیروهای یمنی بازپس گیری برخی مناطق  اشغال شده 
به موجب توافق طائف در سال ۱۹۳۴ است و تا کنون 
نیز ۱۷۵ نقطه در خط ساحلی به طول ۲۶۵ کیلومتر 
از نجران تا جیزان و تا عمق ۲۰ الی ۳۰ کیلومتری به 

کنترل نیروهای یمنی در آمده است.
سخنگوی نیروی هوایی یمن در پایان به جنایات 
ائتاف سعودی-اماراتی  اشاره کرد و گفت که آنها به 
هیچ ارزش انسانی و اخاقی پایبند نیستند و تا کنون 
۳۰۰ جنایت مرتکب شده و ۴۰ هزار کشته و زخمی 
که بیشترشان کودکان و زنان و پیران هستند، بر جای 
گذاشــته اند. او گفت که تنها گزینه یمنی ها مقاومت 

و پایداری است.

سخنگوی نیروی هوایی یمن: 

پهپادهای یمن به زودی شکست را بر ائتاف سعودی تحمیل می کنند

آمریکا که طراح اصلی و پشت پرده سناریوی 
حمله به دو نفتکش در دریای عمان و ســپس، 
متهم کردن ایران بود، در این ماجرا کاما شکست 
خورد و نتوانست هیچ اجماعی را در شورای امنیت 

سازمان ملل علیه ایران به وجود آورد.
روز پنجشــنبه ۲۳ خرداد ماه ۲ نفتکش در دریای 
عمان مورد حمله قرار گرفت. نفتکش »فرونت التر« با 
پرچم جزایر مارشال و » کوکوکا کارجیس « نیز با پرچم 
پاناما به ترتیب حامل محموله های »اتانول« و »متانول« 
بودنــد. این دو نفتکش متعلق به ژاپــن و نروژ بودند. 
هنوز چند ساعت از این حادثه نگذشته بود که آمریکا، 
عربستان و امارات بدون هیچ دلیل و مدرکی شروع به 
متهم کردن ایران کردند. این در حالی بود که فرانســه 
و اتحادیه اروپا اعام کردند که باید شــواهد و مدارک 

بیشتری در این مورد جمع آوری شود. 
با این حــال، آمریکایی ها همه تــاش خود را به 
کار گرفته اند تا شــاید یک اجماع جهانی علیه ایران به 

وجود آورند.
در همین مسیر، »پاتریک شاناهان« سرپرست وزارت 
دفاع آمریکا اعام کرد، در پی حمات به نفتکش ها در 
دریــای عمان، دولت آمریکا بــه دنبال ایجاد اجماعی 
بین المللی است. وی که در جمع خبرنگاران در پنتاگون 
صحبت می کرد، افزود که »جان بولتون« مشاور امنیت 
ملی آمریکا و »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا درباره 
این هدف توافق دارند. سرپرســت وزارت دفاع آمریکا 
اضافه کرد:» زمانی که شما به اوضاع نگاه می کنید، یک 
کشتی نروژی، یک کشتی ژاپنی، پادشاهی عربستان، 
امارات متحده عربی و ۱۵ درصد از جریان نفت جهان 
از طریق تنگه هرمز عبور می کند.« وی افزود، بنابراین 
ما آشــکارا باید طرح های احتمالی برای شــرایطی که 
اوضاع وخیم تر شود ایجاد کنیم. ما همچنین باید حمایت 
بین المللی خود از این اوضاع را گســترش دهیم. پیش 
از وی، »مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا مدعی شده 
بود که ارزیابی دولت آمریکا این اســت که ایران عامل 
این حمله بوده است. »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا نیز در گفت وگو با فاکس نیوز، مدعی شد که ایران 

پشت پرده حادثه دریا عمان است.
آمریکا شکست خورد

عاوه بر افکار عمومی جهان و محافل سیاســی و 
رســانه ای مســتقل، که از همان ابتدا انگشت اتهام را 
به ســمت دستگاه های جاسوســی آمریکا و رژیم های 
صهیونیســتی و ســعودی گرفته بودند، بســیاری از 
دولت های غربی و متحدان منطقه ای آنها هم نســبت 
به روایت آمریکایی ها از ماجرای نفتکش ها، ابراز تردید 

کردند و نقش ایران را در این حادثه زیر ســؤال بردند؛ 
سفیر کویت در سازمان ملل که کشورش رئیس دوره ای 
شــورای امنیت است، در مورد روایت آمریکایی ها ابراز 
تشــکیک کرد و گفت:» اثبات این که قایق موجود در 
فیلمی که آمریکایی ها منتشر کرده اند، متعلق به ایران 
باشد، سخت است.« »ناتالی توچی« از مشاوران ارشد 
»فدریکا موگرینی«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا هم ضمن ابراز تردید نسبت به ادعای آمریکایی ها 
مبنی بر دست داشتن ایران در حادثه دو نفتکش گفت: 
»ما قبل از اینکه کســی را مقصر بدانیم، به ادله موثق 
نیاز داریم.« این مقــام اروپایی با بیان این که ایرانی ها 
بازیگرانی بســیار معقول هســتند گفت، اینکه آنها در 
زمان حضور » شینزو آبه «، نخست وزیر ژاپن در تهران 
به یک کشتی ژاپنی حمله کنند، »کار چندان معقولی 
نیست.« راشاتودی نیز روز جمعه در گزارشی نوشت که 
با وجود اتهامات واشنگتن عیه ایران، هیچ دلیلی درباره 
نقش تهران برای حمله به تانکرهای نفتی در دریای عمان 
وجود نداشته و این حادثه مشکوک، به جای کمک به 

ایران، به آن آسیب می رساند. 
»برنی ســندرز« نامزد دموکرات هــا در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا هم ضمن انتقاد از واکنش 
مقامات دولت ترامپ در مقصر جلوه دادن ایران در حادثه 
دریای عمان گفت که این حادثه نباید به عنوان »بهانه ای 

برای جنگ« با ایران مورد استفاده قرار گیرد. 
اسرائیل پشت پرده ماجرا

امــا »منابع دیپلمات عربی« به روزنامه الجمهوریه 
لبنان گفته اند، حمله ای که در دریای عمان رخ داد، از 
حیث زمان وقوع و اهداف، سؤال برانگیز است، چرا که، 
درســت زمانی که نخست وزیر ژاپن در تهران و حامل 
پیامــی از رئیس جمهور آمریکا بــرای متقاعد کردن 
ایــران به مذاکره بود، نفتکش ژاپنی هدف قرار گرفت. 

الجمهوریه به نقل از دیپلمات های عربی که هویت آنان 
را فاش نکرد، نوشت: »قطعاً یک جناح تندرو در دولت 
آمریــکا قصد جنگ افروزی دارد که دو رکن آن، مایک 
پمپئو وزیر خارجه و جان بولتون مشــاور امنیت ملی 

کاخ سفید هستند.«
بــر خاف پمپئو که ایران را مســئول حمله به دو 
نفتکش در دریای عمان معرفی کرد، دیپلمات های عربی 
گفتند »تا اآن، شــواهدی متقن وجود ندارد که نشان 
بدهد، چه کســی دو نفتکش را هدف گرفته است. از 
همین روست که باب اتهام زنی سیاسی برای بهره برداری 
و فشــار بر طرف مقابل، هنوز باز است. همان طور که 
آمریکا ایران را متهم می کند که پشــت حادثه حمله 
به دو نفتکش اســت، اسرائیل را نیز به دلیل امکانات و 
توانایی هایی که دارد، می تواند در مظان اتهام باشد، چرا 
که از بروز هر جنگی میان آمریکا و ایران، اول اسرائیل 

است که بهره مند می شود. «
در همین حال، »دومینیک ترینکاند« مقام پیشین 
فرانسه در سازمان ملل، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
فرانس ۲۴ انگلیسی سرعت ارائه مدرک از طرف آمریکا 
علیــه ایــران در رابطه با حادثه انفجــار نفتکش ها در 
دریــای عمان را تعجب برانگیز خواند. وی با بیان اینکه 
شــئ پرنده ای که گفته می شــود نفت کش ها را هدف 
قرار داده احتمال دارد یک هواپیمای بدون سرنشین یا 
خمپاره باشد گفت: »در آنچه آمریکا به عنوان مدرک 
ارائه کرده است نوعی تناقض مشاهده می شود. دیگران 
به مطلب دیگری اشاره می کنند و آمریکا موضوع دیگری 
را به عنــوان مدرک ارائه کرده اســت.« وی در ادامه 
درباره تصاویر ویدیویی ســیاه و سفیدی که پنتاگون 
برای اثبات نقش ایران در حادثه دریای عمان منتشــر 
کرده است، گفت: »از اینکه این مدرک به سرعت ارائه 
شد متعجب شدم. ۱۶ سال پیش درباره عراق شواهدی 

در اختیار دیپلمات ها در ســازمان ملل قرار گرفت که 
نادرســت بودند. به نظرم این نمی تواند مدرک باشد.« 
این مقام پیشین فرانسوی افزود: »جنگ طلبان دولت 
آمریکا به دنبال افزایش تنش در منطقه هستند و این 
بســیار خطرناک اســت و به نظر می رسد آنها منافعی 
از تنش آفرینی در منطقــه دارند. آمریکا در منطقه از 
توافق هــا تبعیت نمی کند و خواهان محاصره و تحریم 
ایران است.« اظهارات »دومینیک ترینکاند« پس از آن 
بیان می شود که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موسوم 
به سنتکام روز جمعه با انتشار فیلم بی کیفیتی که زمان 
و مکان آن مشــخص نیست مدعی شد این فیلم یک 
قایق ســپاه پاسداران را نشان می دهد که در حال جدا 
کردن یک مین عمل نکرده از بدنه یکی از نفتکش های 

حادثه دیده است.
موضع گیری ژاپن

از سوی دیگر، خبرگزاری ژاپنی کیودو دیروز گزارش 
داد که توکیو سرگرم جمع آوری اطاعات بیشتر درباره 
حمله به دو نفتکش در دریای عمان است. براساس این 
گزارش، یکی از دو نفتکش مذکور توسط یک شرکت 
ژاپنی اداره می شــود. وزیر حمل ونقل ژاپن روز جمعه، 
اعام کرده بود، ما هنوز نفهمیده ایم چه کسی این حمله 
را انجام داده و چرا انجام داده است. یک مقام ژاپنی دیگر 
نیز گفته که اان خیلی زود است نتیجه گیری کنیم چه 
اتفاقی افتاده است و توکیو هنوز هیچ تاییدیه ای درباره 
اینکه چه کســی و چرا این حمله را انجام داده است، 

در دست ندارد.
افشای نقش امارات 

از سوی دیگر، حساب توییتری »بدون ظل« منتسب 
به یک افســر اطاعاتی اماراتی که به افشاکننده اسرار 
سیاسی مشهور است، از دست داشتن امارات در حمله 
به دو نفتکش در دریای عمان در روز پنجشــنبه خبر 
داد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران، وی روز پنجشنبه 
در حســاب خود نوشت:» دستگاه اطاعاتی امارات در 
پشت پرده هدف قرار گرفته شدن کشتی هاست و روز 
پنجشــنبه برای دومین بار کشتی ها را هدف قرار داده 
است.« وی علت این کار را وادار کردن ایران به پذیرفتن 
گفت وگو با آمریکا اعام کرده است تا با این کار دونالد 
ترامپ در انتخابات آینده پیروز میدان شــود. این فرد 
با نام مســتعار »بدون ظل« )به معنی بدون سایه( که 
خود را افســر دســتگاه اطاعاتی امارات معرفی کرده 
اســت و بیش از ۲۰۰ هزار دنبال کننده دارد در ادامه 
نوشــته است که اگر ایران گفت وگو را نپذیرد عملیات 
تروریستی بیشتری برای فشار بر این کشور و موافقت 

برای مذاکره اتفاق خواهد افتاد.

جهان ادعای ترامپ درباره انفجار نفتکش ها را به سخره گرفت

تظاهرات مقابل کنسولگری سعودی در نیویورک
علیه مداخات عربستان و امارات در سودان

ده ها نفر از مردم سودان با برگزاری تظاهرات مقابل کنسولگری 
سعودی در نیویورک، مداخات عربستان و امارات در امور داخلی 

سودان را محکوم کردند.
شماری از مردم سودان با هدف محکومیت مداخات عربستان، امارات 
و مصر در مسائل سودان، مقابل کنسولگری سعودی در نیویورک تظاهرات 
کردند.  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تظاهرکنندگان با انتشار بیانیه ای، 
از این سه کشور خواستند حمایت های مادی و راهبردی خود را از شورای 
نظامی انتقالی سودان متوقف کنند. تظاهرکنندگان همچنین تحویل حکومت 
به دولتی غیر نظامی، تخلیه پایتخت و دیگر شهرها از وجود شبه نظامیان، 
وصل شــدن اینترنت، آغاز تحقیقات درخصوص کشتار تحصن کنندگان و 

محاکمه عواملی را که در این کشتار دست داشتند، را خواستار شدند.
نظامیان سودان اخیرا صدها تن از غیرنظامیان را در خارطوم به خاک و 
خون کشیدند. در حال حاضر نیز شورای نظامی انتقالی سودان با تحقیقات 

بین المللی در باره کشتار فوق مخالفت می کند.
عفو بین الملل 

عفــو بین الملل در بیانیه ای تأکید کــرد که حمله به تحصن کنندگان 
در حالی که آ نها خواب بوده اند، از قبل برنامه ریزی شــده بود و لذا، اجرای 

تحقیقات بین المللی درباره این کشتار ضروری است.
به گزارش فارس، در این بیانیه آمده است: اینکه گفته شود این حمله 
به اشتباه رخ داده است، قابل قبول نیست و باید کسانی که دستور این حمله 
را داده اند، مسئولیت کشتار مذکور را بپذیرند. در حمله اخیر نیروهای امنیتی 
به محل تحصن معترضان در خارطوم، دستکم ۱۰۰ نفر کشته شدند. یک 

شاهد عینی شمار کشته شدگان را ۵۰۰ تن اعام کرده است.
اتهام فساد مالی به عمر البشیر

دادستانی کل سودان »عمر البشیر« رئیس جمهور سابق این کشور را به 
فساد مالی و پولشویی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دادستانی 
کل سودان ماه گذشته نیز عمر البشیر را به کشتار تظاهرکنندگان، پولشویی، 

و چپاول مبالغ هنگفت مالی متهم کرده بود.
مقامات سودانی در ۲۰ فروردین گذشته رئیس جمهور سابق سودان را 

بازداشت و به زندان »کوپر« در خارطوم منتقل کرده اند.
 همچنیــن، بیش از ۱۰۰ مســئول و شــخصیت نزدیک بــه همراه 

عمر البشیر بازداشت شده اند.
دادســتانی مبارزه با فساد ســودان با صدور بیانیه ای اعام کرد: همه 
بازرسی ها کامل شده است؛ این بازرسی ها نشان می دهد که عمر البشیر در 

زمینه ارز خارجی و ثروت غیرقانونی مرتکب فساد شده است.
به خاطر امتناع از حضور در نشست بحرین

ترامپ گوش شاه اردن را کشید
سرپرستی مسجد ااقصی به عربستان واگذار می شود

یک روزنامه صهیونیستی اعام کرد، آمریکا با تشدید فشارها 
بر اردن تاش دارد عربستان را شریک قیمومت اردن بر مکان های 
مقدس فلسطین در قدس کند یا به صورت کلی این قیمومت را 

از اردن بگیرد.
آمریکا در چند ماه گذشته تاش زیادی کرده تا عربستان را در مسئله 
فلسطین جایگزین اردن کند. چرا که عربستان امتیازات زیادی به اسرائیل 
داده و در مسیر عادی سازی روابط با این رژیم حرکت می کند. اما اردن 
به دلیل اعتراض به برخی از بندهای معامله قرن از نظر واشنگتن دیگر 
قابل اعتماد نیســت. به گزارش فارس، »نداو شرگای« خبرنگار روزنامه 
صهیونیستی »اســرائیل  هیوم« اعام کرد، اردن تحت فشارهای شدید 
واشنگتن قرار گرفته تا قیمومتش بر مسجدااقصی را به عربستان واگذار 
کند یا ریاض را در آن شریک کند. شرگای در یادداشتی در روزنامه مذکور 
نوشت:» اردن احساس ناامیدی بسیاری می کند زیرا این میراث تاریخی 
را حدود ۱۰۰ سال است که به ارث برده است. »عبداه دوم« شاه اردن 
نیز عصبانی اســت زیرا برای خالی کردن این  جایگاه به نفع سعودی و 
واگذار کردن آن به »ســلمان بن عبدالعزیز« شاه سعودی آماده نیست؛ 

اکنون »امان« هر کاری می کند تا این مسئله روشن شود.«
اخیرا دولت های اردن و مغرب با تکذیب ادعای کاخ سفید مبنی بر 
حضور این دو کشور در نشست آقتصادی بحرین، اعام کرده بودند که 
هنوز در این باره تصمیم نگرفته اند. به اعتقاد کارشناســان، کشورهای 
عربی حضور در این نشســت را ریسک بزرگی برای خود می دانند و از 

قیام داخلی هراس دارند.
روزنامه اسرائیل  هیوم در ادامه اظهارات اخیر شاه اردن با ژنرال های 
ارتش این کشور را به عنوان سند ذکر کرده که در آن گفته بود:» قدس 
و آینده فلسطین برای اردن خط قرمز هستند، نمی دانم چگونه می توانم 
این را واضح تر بگویم. چگونه ممکن است به عنوان یک هاشمی )خاندان 
اردن( از قدس شانه خالی کنم؟ این امر محال است. این خط قرمز است 
و هرگز از قدس شــانه خالی نخواهیم کرد.« در ادامه این گزارش آمده، 
میزان بدهکاری های اردن در فوریه گذشته به ۴۰ میلیارد دار رسید و 
عبداه دوم در نشســت کشورهای کمک کننده به اردن در لندن موفق 
شــد سه میلیارد دار از عربستان، کویت و امارات کمک بگیرد؛ اما این 
کمک ها ماننده قطره ای در دریاســت و شرط اصلی سعودی برای ادامه 

کمک، مشارکت با اردن در حاکمیت بر مسجدااقصی است.
بر اســاس گزارش این پایگاه اسرائیلی، اردن از سوی دیگر نیازمند 
کمک ساانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیونی آمریکاست. واشنگتن به اردن 
مبلــغ خیالی کمک ۴۵ میلیارد داری داده تا امان از آن برای پرداخت 
قرض های خود، ترمیم اقتصادی و نیز اسکان دائمی آوارگان فلسطینی 

)در راستای اجرایی کردن معامله قرن( استفاده کند.
قیمومت اردن بر مقدســات اســامی و مسیحی در قدس در دوره 
»عبداه بن حسین« سرسلسله خاندان موسوم به »هاشمی« آغاز شد 
و هنوز ادامه دارد. با تأســیس اردن، عبداه بن حسین در سال ۱۹۲۱ 
با »وینستون چرچیل« نخســت وزیر وقت انگلیس دیدار کرد و ضمن 
رد بیانیه »بالفور« اعام کرد، امور فلسطینی ها باید به خود آنها واگذار 
شود. انگلیس در ســال ۱۹۲۴ حاکمیت بر مقدسات شهر قدس را به 
»شریف حسین« )که با انگلیسی ها در خیزش علیه امپراتوری عثمانی  
همکاری کرده بود( واگذار کرد. این حاکمیت در سال های بعد به سران 
محلی فلســطین واگذار شد اما پس از جنگ ۱۹۴۸ که کرانه باختری 
از جمله قدس شــرقی در تابعیت اردن قرار گرفت، حاکمیت بامنازع 
اردن بر مقدســات فلسطینی بازگشت. بر اساس قانون بین المللی هیچ 
کسی حق ندارد این حاکمیت را از اردن بگیرد، امان در حال حاضر بر 
۱۴۴ عدد از مقدسات فلسطینی در قدس نظارت دارد. »محمود عباس« 
رئیس تشکیات خودگردان در سال ۲۰۱۳ بیعت حاکمیت اردن بر این 
مقدســات را تحت توافق »حمایت از اماکن مقدسه در قدس« تجدید 

کرد و این توافق همچنان پابرجاست.

تظاهرات ده ها هزار زن سوئیسی 
در اعتراض به ظلم و تبعیض علیه زنان در این کشور

هزاران تن از زنان سوئیســی با شــرکت درتظاهرات و 
اعتصاب سراسری، خواستار پایان یافتن ظلم و تبعیض علیه 

زنان در این کشور شدند. 
در حالــی که تصور عمومی بر این هســت که در اروپا و آمریکا 
زنان از حق و حقوق برابری با مردان در تمامی عرصه های اجتماعی 
برخوردار هســتند اما ظاهرا واقعیت چیز دیگری است. خبرگزاری 
آلمان دیروز گزارش داد هزاران زن سوئیســی با برپایی تظاهرات و 
شرکت در یک اعتصاب سراسری،  خواستار داشتن حقوق و مزایای 
اجتماعی برابر و رفع تبعیض های جنســیتی در بازار کار این کشور 
شدند. بر این اساس، هزاران زن با راهپیمایی در خیابان های سوئیس 
و شــرکت در اعتصاب سراسری، به دستمزدها و مزایای اندک خود 

نسبت به مردان شاغل اعتراض کردند.
بر اساس این گزارش زنان شاغل سوئیسی اغلب عاوه  بر دریافت 
دستمزدی کمتر از مردان، از مزایا و حمایت های اجتماعی کمتری 
برای پوشــش دادن اعضای خانواده تحــت تکفل خود نیز بهره مند 
می شوند. سازمان دهندگان این اعتصاب سراسری که از روز جمعه 
آغاز شده است پیش بینی می کنند صدها هزار نفر در سراسر این کشور 
اروپایی، به این حرکت اعتراضی بپیوندند. گزارش ها حاکی است در 
بیشتر مناطق و شهرهای بزرگ سوئیس جمعیت های صدها تا دهها 
هزار نفری از زنان به این فراخوان پاسخ داده و به خیابان ها آمده اند.
خبرگزاری »اس دی آ« سوئیس نیز از شهر بازل گزارش داده است 
که تجمع گســترده زنان معترض موجب مسدود شدن مسیر عبور و 
مرور خودروها در مرکز شهر شده است. در شهر برن پایتخت این کشور 
نیز حدود ۱۰ هزار نفر از زنان با شرکت در تجمعی اعتراضی، خواهان 
 اجرای خواســته های خود از ســوی مقامات مسئول شدند. همچنین 
۱۱ هزار نفر از معترضان با امضای توماری، از پارلمان سوئیس خواسته اند 
رفع تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق و ارائه خدمات تامین اجتماعی 
را در دستور کار قرار دهد.گفتنی است تعطیلی موقت کار از سوی زنان 
فعالیت بسیاری از بخش ها در سوئیس را مختل کرده و حتی نشست 

مجلس شورای ملی این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
شــبکه تلویزیونی فرانس بیســت و چهار نیز گزارش داد: یکی از 
اصلی ترین دایل اعتراضات این زنان نابرابری در پرداخت دســتمزد ها 
در مقایســه با مردان بود. بر خاف آنچه که تصور می شود، سوئیس در 
موارد بسیار زیادی در زمینه برابری زنان و مردان با مشکل مواجه است. 
باید خاطر نشان کرد که زنان سوئیسی تا پیش از سال ۱۹۷۲ حق رای 
دادن نداشــتند. این در حالی اســت که زنان فرانسوی تا پیش از سال 
۱۹۴۵ از حــق رای برخوردار نبوده اند. برابری حقوق زنان و مردان در 
ســال ۱۹۸۱ در قانون اساسی تصویب شد. اما دستمزد زنان و مردان 
همچنان نابرابر است. در کل حقوق زنان حدود ۲۰ درصد از مردان کمتر 
است. در زمینه حق مرخصی زایمان، زنان سوئیسی در بین کشور های 
اروپایی کمترین مرخصی را دارند و فقط ۴ هفته از کار معاف هستند. 
 این گزارش می افزاید : تمامی تشکل های سندیکایی و جنبش های 
فمینیست در سوئیس با طرح بیست خواسته با محوریت وقت بیشتر، 
دستمزد و احترام بیشتر، خواستار برگزاری یک اعتصاب دیگر در سال 
جاری شــدند. این جنبش از ســوی افکار عمومی و حتی در برخی 

شهر ها از سوی مقامات دولتی حمایت می شود.

یک نشــریه آمریکایی طی تحلیلی که 
توسط کارشناس رسانه های مطرح این کشور 
نوشته شده اســت، هژمونی آمریکا را تمام 
شده دانست و تاکید کرد که »دونالد ترامپ« 
فروپاشی و سقوط آمریکا را سرعت می بخشد.

»فرید زکریا« در »فارین افرز« نوشت، دوسال 
اســت که هژمونی آمریکا مــرده و علت این مرگ 
نیز عادت هــا و رفتارهای نادرســت خارجی این 
کشور بوده است. هر چند علت این مرگ را بعدها 
تاریخ دانان باید مورد بحث و بررســی قرار بدهند، 
ولــی از هم اکنون ما می توانیم برخی از دیدگاه ها 

را مطرح کنیم.
در این تحلیل فارین افرز آمده اســت: عائمی 

که در بسیاری از)قدرت های در حال( افول مشاهده 
می شود، در مورد آمریکا هم دیده می شود...آمریکا 
هژمونی خود را به شکل نادرست اعمال و از قدرت 

خود نیز سوء استفاده کرده است.
زکریا ســپس، به دوره کنونی آمریکا و دولت 
»دونالد ترامپ« اشاره می کند و می نویسد: در دوره 
ترامپ، آمریکا منافع خودش را و در واقع، ایمان)به 
آمریکا( را از دســت داده است؛ ایمان و اعتقاد به 
ایده ها و اهدافی که به حضور بین المللی آمریکا طی 

سه چهارم قرن جان می بخشید.
منظور این تحلیلگر آمریکایی از جمات فوق، 
همان رویای آمریکایی است، که اکنون دیگر کسی 

به آن اعتقادی ندارد.

مقام معظم رهبــری نیز اخیرا ظهور ترامپ را 
یکی از نشــانه های افول آمریــکا ذکر کرده بودند. 
ایشان روز ۱۴ خرداد و در اجتماع عظیم مردم در 
حرم امام خمینی)رض( اظهار داشته اند: »برخی از 
صاحبنظران و اندیشمندان آمریکایی، در توصیف 
اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور، از 

تعبیر »افول موریانه وار« استفاده کرده اند.
حضرت آیت اه خامنه ای با  اشــاره به آمارهای 
رســمی که نشانگر افول اقتصادی آمریکا و کاهش 
عجیب تأثیرگذاری آمریکا در اقتصاد جهانی است، 
خاطرنشــان کردند: »در عرصه سیاسی نیز اقتدار 
آمریکا افول کرده کــه انتخاب فردی با مختصات 
آقــای دونالد ترامپ، واضح ترین و بهترین نشــانه 

برای افول سیاست آمریکا ست.«
ایشان افزودند: »سپرده شدن سرنوشت بیش از 
۳۰۰ میلیون نفر جمعیت آمریکا به دست فردی که 
در مورد تعادل فکری و روانی و اخاقی او ابهامات 
و تردیدهای جدی وجود دارد، دلیل آشــکاری بر 

افول سیاسی و اخاقی آمریکا است.«
به اعتقاد زکریا، آمریکا پس از جنگ سرد، دارای 
هژمونی بود و ایــن نوع هژمونی را هیچ قدرتی از 
زمان حاکمیــت امپراتوری روم باســتان تا کنون 
نداشــته اســت. اما، این هژمونی با چالش مواجه 
شده و چالش مهم، لشکر کشی آمریکا به عراق در 
سال ۲۰۰۳ بوده است. این اتفاق را باید آغازی بر 

پایان آمریکا دانست.

فارین افرز:

ترامپ سقوط آمریکا را
سرعت می بخشد

ماکرون: سرکوب جلیقه زردها اشتباه بود
جلیقه زردها: به جای عذرخواهی استعفا بده

 مخالفان نظام ســرمایه داری در فرانســه موســوم به 
جلیقه زردها در سی و یکمین هفته متوالی در پاریس و چند 
شهر دیگر در فرانسه به خیابان ها آمدند و بار دیگر خواستار 

استعفای »امانوئل ماکرون« شدند.
ســی و یکمین شنبه اعتراضات جلیقه زردها دیروز در فرانسه در 
حالی برگزار شــد که این هفته تحوات سیاسی متعددی پیرامون 
بحران خاموش نشــدنی اعتراضات در این کشــور رخ داد. چند روز 
پیش رئیس جمهور فرانسه در یکصدمین نشست بین المللی سازمان 
جهانی کار در ژنو سوئیس و در برابر نمایندگانی از ۱۸۳ کشور دنیا 
به اشتباهات خود در برخورد با جنبش ضد سرمایه داری اعتراف کرد.

از طرفی همزمان »دوار فیلیپ«، نخســت وزیر فرانسه، گام دوم 
برنامه های دولت برای فرونشاندن آتش بحران در این کشور را اعام 
کرد. به گفته وی، قرار اســت در مجموع ۲۷ میلیارد یورو از ســقف 
مالیات دریافتی از مردم کاســته شود. اما هیچ یک از این تحوات و 
اظهارات مقامات فرانسوی باعث نشد عدد تظاهرات روز های شنبه به 
۳۱ نرسد و دیروز نیز فعاان جنبش ضد سرمایه داری با شعار افزایش 
قدرت خرید و کاهش بدبختی های زندگی و همچنین استعفای امانوئل 
ماکرون به خیابان ها آمدند علیرغم محدودیت های چندین ماهه دولت 
و پلیس فرانسه به ویژه در شهر های کانونی اعتراضات از جمله بوردو، 
نانت، پاریس، مارسی، لیل، مون پلیه و روآن این هفته نیز تظاهرات 
ضد دولتی با حضور و لشکرکشی نیرو های پلیس ضد شورش و امنیتی 
انجام شد. همزمان طبق نظرسنجی صورت گرفته بیش از ۷۰ درصد 
فرانسویان گفته اند گام دوم دولت را نیز قبول ندارند و باور نمی کنند.
تاکنون در ۷ ماه اعتراضات در فرانســه نســبت به سیاست های 
دولت ماکرون بیش از ۱۱ نفر کشته و حدود ۱۴ هزار نفر هم زخمی 

و دستگیر شده اند.


